
 

 

BOLETIM  
INFORMATIVO 
 
Nº 104 I Julho de 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sessão de Encerramento e Disseminação de Resultados  
Decorreu no passado dia 22 de Julho, no Instituto Superior Engenharia do Porto – ISEP, a Sessão de encerramento e 
disseminação de resultados do Projecto de Internacionalização “exportar Pedra com Valor”. 

O projecto comportou a realização de duas missões empresariais a Marrocos, uma missão inversa de importadores e 
“opinion-makers” marroquinos e a participação numa feira internacional de referência para o Sector. 

A sessão iniciou com um breve resumo das acções desenvolvidas, a explicação de algumas das alterações ao projec-
to inicialmente aprovado, bem como a escolha de métodos de abordagem aos mercados consoante as suas especifi-
cidades e objectivos da acção. 

Posteriormente, e de um modo mais pormenorizado, foram apresentados, os 
resultados de cada acção, considerando por exemplo o número de contactos 
conseguidos, perspetivas de negócio, negócios efectivados, etc., assim como 
os elementos reunidos com a avaliação das acções, no que refere a qualidade 
dos contactos, organização, escolha do método de abordagem, apoio, logísti-
ca, entre outros, também foram apresentados e discutidos. 
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Projecto de Internacionalização 2020  
“Pedra com Valor”  

No âmbito do Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização de PME – Portugal 2020, a ANIET viu apro-
vado o Projecto de Internacionalização, para 2015/2016, “Pedra com Valor”. 

Para dar a conhecer o novo projecto e o seu plano de acção realizou-se 
no dia 22 de Julho, no Instituto Superior Engenharia do Porto – ISEP, 
uma sessão de apresentação, sensibilização e divulgação. 

Nesta sessão foram apresentados os elementos da candidatura, as 
acções e mercados aprovados, os requisitos e condições para participa-
ção, bem como o grau de comparticipação. 

De entre as acções aprovadas figuram três missões de prospecção, três 
missões inversas e a participação em quatro feiras internacionais, abran-
gendo os mercados da Alemanha, França, Itália, Polónia e Reino Unido. 

Ainda se encontra em fase de reavaliação o mercado de Marrocos. 

As inscrições para participação no projecto já se encontram abertas, sendo limitadas 
ao número de participantes aprovado para cada acção. Para mais informações con-
tactar a ANIET. 

 

 

 

Projeto Simplificado “Vale” 
Vale Inovação I Vale Empreendedorismo I Vale I&D  
A ANIET informa que tem uma parceria com a Pamésa Consultores, entidade acreditada para a prestação de servi-
ços no âmbito do projeto simplificado “Vale”, tendo em vista a elaboração de candidaturas aos sistemas de incenti-
vos do Portugal 2020. 

Encontram-se abertas, entre outras, as seguintes candidaturas dirigidas exclusivamente a PME: 

� Vale Inovação - apoia projetos individuais de aquisição de serviços de consultoria de inovação, abrangendo 
as atividades de consultoria de gestão, assistência tecnológica, consultoria na área da economia digital, con-
sultoria para a aquisição, proteção e comercialização de direitos de propriedade intelectual e industrial e 
acordos de licenciamento, consultoria relativa à utilização de normas e serviços de ensaios e certificação, 
nomeadamente para a gestão da qualidade e ambiente. 

� Vale Empreendedorismo – apoia projetos individuais de aquisição de serviços de consultoria, de empresas 
criadas há menos de dois anos, na área do empreendedorismo imprescindíveis ao arranque das empresas, 
nomeadamente a elaboração de planos de negócios, bem como serviços de consultoria na área da economia 
digital. 

� Vale I&D - apoia projetos individuais de aquisição de serviços de consultoria em atividades de Investigação 
e Desenvolvimento Tecnológico, bem como de serviços de transferência de tecnologia. 

Neste regime de incentivos, o limite máximo de despesa elegível é de 20.000,00€. Os apoios assumem a forma de 
incentivo não reembolsável, tendo por base a aplicação de uma taxa de 75% sobre as despesas consideradas elegí-
veis. 

Os interessados podem contactar a ANIET ou a Pamésa para efeitos de análise das necessida-
des e condições de enquadramento das despesas nos apoios comunitários. 

Para esclarecimentos contactar: 
PAMÉSA CONSULTORES LDA. 
T: 229 478 800 | F: 229 481 530 
Contacto: Odília Miguel (omiguel@pamesa.pt) 
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Dia Europeu dos Recursos Minerais  
A ANIET na qualidade de coordenador nacional do DERM, convida os seus associados a participar neste importante 

evento de promoção do Sector. 

O que é o Dia Europeu dos Recursos Minerais? 

O DERM é um evento voluntário que se comemora por toda a Europa, com várias actividades 
promovidas em minas e pedreiras, com o principal objectivo de aumentar a visibilidade do 
Sector dando a conhecer a importância da indústria extractiva ao público em geral.  
  

Objectivos:  

- Consciencializar a população para a importância do sector mineral na vida quotidiana; 

- Divulgar a importância do sector na economia do país e da UE; 

- Demonstrar as boas práticas do sector relativamente à utilização eficiente dos recursos, à protecção do ambiente, à 
biodiversidade, e o seu papel na inovação. 

Pretende-se que as empresas demonstrem a importância dos recursos minerais para o crescimento sustentável, 
nomeadamente:  

1. Na relevância dos recursos minerais para todas as indústrias e em todos os aspectos do nosso quotidiano; 

2. No desenvolvimento da economia local, como oportunidade de geração de riqueza, criação de emprego e opor-
tunidades de criação de carreira; 

3.Na eficiência na utilização dos recursos minerais, desde a sua extracção até à sua recuperação; 

4. No seu contributo para o desenvolvimento de tecnologias modernas e amigas do ambiente e de produtos deriva-
dos; 

5. Nas boas práticas ambientais e conservação da biodiversidade. 

Organização: das próprias empresas com o apoio da ANIET. 

Datas: de 25 a 27 Setembro de 2015 

O DERM oferece uma grande flexibilidade para as empresas participantes: 

- Livre escolha da data (25, 26 ou 27 de Setembro); 
- Liberdade de escolha do tipo de evento (cada empresa saberá a melhor forma de atingir o seu público-alvo); 
- A dimensão do evento não tem importância - actividades eficazes podem ser organizadas com pequenos orçamen-
tos; 
- Ferramentas e modelos como material publicitário/logotipo a usar podem ser fornecidos pela ANIET. 

Mais informações, incluindo eventos do ano de 2013, em: www.mineralsday.eu  

Ficha de participação disponível no site da ANIET: http://www.aniet.pt/ 

 

Sessão Solene Comemorativa dos 130/100 anos de Engenharia de 
Minas da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto  
 

 

 

 

 

 

 

A ANIET marcou presença no dia 21/07 na Sessão Solene comemorativa do duplo aniversário do curso de Engenharia 
de Minas: 130 anos da sua criação na Academia Politécnica do Porto e 100 anos na Faculdade Técnica, mais tarde 
denominada FEUP. 
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Seminário - "Resíduos de Construção e Demolição. Um recurso a 
valorizar" 

Realiza-se no dia 7 de Setembro de 2015, na Faculda-

de de Engenharia da Universidade do Porto, o semi-

nário "Resíduos de Construção e Demolição: Um recur-

so a valorizar". Este evento é dirigido aos diversos 

intervenientes no setor da construção (projetistas, 

empresas de construção, donos de obra, técnicos de 

fiscalização e gestão de obras, organismos da admi-

nistração pública, universidades e centros de investi-

gação) e visa discutir a implementação de medidas 

adequadas e eficientes nas políticas de gestão e reci-

clagem de RCD e as mais diversas possibilidades de 

valorização deste recurso.  

 

 

IV Congresso Nacional de Áridos 
A FdA - Federação de Áridos de Espanha vai realizar nos 

dias 30 de Setembro, 1 e 2 de Outubro, em Madrid,  o IV 

Congresso Nacional de Áridos, com o tema “Construindo 

um futuro Sustentável”. 

Para inscrições e informações consultar o site: 

http://congresoaridos.com/ 

 

 

 

 

Legislação 
Jornal Oficial da União Europeia C226/49, de 10 de Julho 
Comunicação da comissão no âmbito da aplicação do Regulamento 
(UE) n.º 305/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
9 de março de 2011, que estabelece condições harmonizadas para a 
comercialização dos produtos de construção. 
 
Decreto-Lei n.º 150/2015 - Diário da República n.º 151/2015, Série I 
de 2015-08-05  
Estabelece o regime de prevenção de acidentes graves que envol-
vem substâncias perigosas e de limitação das suas consequências 
para a saúde humana e para o ambiente, transpondo a Diretiva n.º 
2012/18/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho 
de 2012, relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes 
graves que envolvem substâncias.  
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Bolsa de Emprego: 

Disponibiliza-se para emprego: 

�Licenciado em Engenharia de Minas e Geo-
Ambiente pela FEUP - Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto. 

Para mais informações contactar a ANIET.   
Disponibiliza-se CV. 

 

Informamos todos os nossos Associados que não haverá  

Boletim Informativo referente ao mês de Agosto. 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Actualização de Títulos e Referências das Normas Harmonizadas (Marcação CE 

em produtos da construção)  
 

Jornal Oficial da União Europeia  

Atualização do Jornal Oficial da União Europeia relativa à Mar-

cação CE dos Produtos da Construção Civil,  de 10 de Julho de 

2015, em: 

http: / /eur- lex.europa.eu/ legal-content/PT/TXT/?
uri=uriserv:OJ.C_.2015.226.01.0049.01.POR 
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Referência Título da Norma Obrigatória  

Data de 

entrada em 

aplicação: 

EN 12326-1:2014 

Ardósias e produtos em pedra 

para coberturas descontínuas e 

revestimento exterior de pare-

des – Parte 1:Especificação para 

ardósias e ardósias carbonata-

das 

13.2.2015 

 

Fim do período 

de coexistência: 

13.02.2016 

EN 771-6:2011 

 

 

EN 771-6:2005 

Especificações para unidades 

de alvernaria – Parte 6: Unida-

des de alvernaria de pedra 

natural 

1.2.2013 

EN 1341:2012 

Lajes de pedra natural para 

pavimentos exteriores – Requi-

sitos e métodos de ensaio  

1.9.2013 

EN 1342:2012 

Cubos e paralelepípedos de 

pedra natural para pavimentos 

exteriores – Requisitos e méto-

dos de ensaio 

1.9.2013 

EN 1343:2012 

Guias de pedra natural para 

pavimentos exteriores – Requi-

sitos e métodos de ensaio 

1.9.2013 

EN 1469:2004 Pedra natural – Placas para 

revestimento de paredes – 

requisitos 

1.7.2006 

EN 12057:2004 Pedra natural – Ladrilhos 

modulares - requisitos 

  

1.9.2006 

EN 12058:2004 Pedra natural – Placas para 

pavimentos e degraus - requisi-

tos 

1.9.2006 

EN 

12620:2002+A1:200

8 

Agregados para betão  

1.1.2010 

EN 13043:2002 

 

 

EN 13043:2002/

AC:2004 

Agregados para misturas betu-

minosas e tratamentos superfi-

ciais para estradas, aeroportos 

e outras áreas de circulação 

 

1.6.2004 

 

 

1.6.2006 

EN 13055-1:2002 

 

 

EN 13055-1:2002/

AC:2004 

Agregados leves – Parte 1: 

Agregados leves para betão, 

argamassas e caldas de injeção 

1.6.2004 

 

 

1.1.2010 

EN 13055-2:2004 Agregados leves – Parte 2: 

Agregados leves para misturas 

betuminosas e tratamentos 

superficiais e para aplicações 

em camadas de materiais não 

ligados ou ligados 

 

 

1.5.2006 

EN 13108-1:2006 

 

 

EN 13108-1:2006/

AC:2008 

Misturas Betuminosas – Especi-

ficações de materiais – Parte 1: 

Misturas betuminosas densas 

1.3.2008 

 

 

1.1.2009 

EN 13108-2:2006 

 

 

EN 13108-2:2006/

AC:2008 

Misturas Betuminosas – Especi-

ficações de materiais – Parte 2: 

Misturas betuminosas para 

camadas muito delgadas 

1.3.2008 

 

 

1.1.2009 

Referência Título da Norma Obrigatória  

Data de entra-

da em aplica-

ção: 

EN 13108-3:2006 

 

 

EN 13108-3:2006/

AC:2008 

Misturas Betuminosas – Espe-

cificações de materiais – Parte 

3: Misturas betuminosas 

moles 

1.3.2008 

 

 

1.1.2009 

EN 13108-4:2006 

 

 

 

EN 13108-4:2006/

AC:2008 

Misturas Betuminosas – Espe-

cificações de materiais – Parte 

4: Misturas betuminosas 

cilindradas a quente 

1.3.2008 

 

 

 

1.1.2009 

EN 13108-5:2006 

 

 

EN 13108-5:2006/

AC:2008 

Misturas Betuminosas – Espe-

cificações de materiais – Parte 

5: Mastiques betuminosos 

pétreos 

1.3.2008 

 

 

1.1.2009 

EN 13108-6:2006 

 

 

EN 13108-6:2006/

AC:2008 

Misturas Betuminosas – Espe-

cificações de materiais – Parte 

6: Mastique betuminoso 

1.3.2008 

 

 

1.1.2009 

EN 13108-7:2006 

 

 

EN 13108-7:2006/

AC:2008 

Misturas Betuminosas – Espe-

cificações de materiais – Parte 

7: Betão betuminoso drenan-

te 

1.3.2008 

 

 

1.1.2009 

EN 13139:2002 

 

EN 13139:2002/

AC:2004 

Agregados para argamassa 1.6.2004 

 

1.1.2010 

EN  

13242:2002+A1:2007 

  

  

 

Agregados para materiais não 

ligados ou tratados com ligan-

tes hidráulicos utilizados em 

trabalhos de engenharia civil e 

na construção rodoviária 

 

 

1.1.2010 

EN 13383-1:2002 

 

EN 13383-1:2002/

AC:2004 

Enrocamentos – Parte 1: 

Especificações 

1.6.2004 

 

1.1.2010 

EN 13450:2002 

 

EN 13450:2002/AC: 

2004 

Agregados para balastros de 

vias férreas 

1.6.2004 

 

1.1.2007 



 

 

  
 
 

 

Feiras:  
 

• Nacionais:  

Decorre de 19 a 22 de Novembro, na Exponor, Porto 
Mais informações em: www.concreta.exponor.pt 

 

•Internacionais:  

 

 

 

 

 

 

Decorre de 30 de Setembro a 3 de Outubro, a Marmomacc 
em  Verona, Itália.  

 

 

 
 

 

Decorre de 2 a 6 de Novembro, a Batimat em Paris, 
França.  

 

 
 

CONTACTOS: 
 
SEDE:  

Rua Júlio Dinis, 931 - 1º Esq. 

4050-327 PORTO 

TELEF.: +351 226 096 699 

FAX: +351 226 065 206 

EMAIL: geral@aniet.pt                         

 

 

DELEGAÇÃO SUL: 

Avenida Manuel da Maia, 44 - 4º Dto 

1000-203 LISBOA 

TELEF.: +351 218 499 225 

EMAIL: delegacaolisboa@aniet.pt 

facebook ANIET 

A ANIET dispõem de uma página no Facebook onde podem 
acompanhar notícias e atividades  da Associação, do Sector e 
da atualidade. 

Associe-se clicando na opção “Gosto”  

 

VISITE-NOS em  www.aniet.pt                  ou  
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SERVIÇOS DISPONÍVEIS PARA ASSOCIADOS  
   
 - Área Técnica   

 - Área Jurídico-Legal 

 
- Área Formação 

A ANIET é uma entidade acreditada pela Direcção Geral do Empre-

go e das Relações de Trabalho (DGERT) e realiza acções de forma-

ção em diversas áreas relacionadas directamente com o sector em 

que se insere. 

 
- Protocolos 

A ANIET possui  Protocolos de Colaboração entre os quais se des-

tacam os celebrados com laboratórios de ensaios de materiais com 

o objectivo dos sócios usufruírem de descontos na realização de 

ensaios, nomeadamente os relativos a marcação CE. 

 Elaboração de Planos de Pedreira 

 Elaboração e actualização de Planos de Lavra 

 Planos Ambientais e de Recuperação Paisagística 
 Estudos de Impacte Ambiental 
 Licenciamento de Unidades Industriais 

 
Licenciamento de Operação de Gestão de Resíduos 
(Recolha e Valorização de RCD’s) 
 Marcação CE 
 Auditorias 
 Implementação de Sistemas de Gestão da Qualidade 

 
Implementação de Sistemas de Gestão Integrados-
Qualidade, Ambiente e Segurança 
 Serviços de Higiene e Segurança no Trabalho 

 Apoio a candidaturas a fundos comunitários 
 Apoio à Internacionalização 

 Apoio aos associados em matéria laboral e em todos os 
aspectos relacionados com a legislação aplicável ao Sec-
tor. 
 Informação permanente e actualizada sobre legislação 
relacionada com o Sector através de circulares, boletins 
informativos e da Internet. 


