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ASSEMBLEIA GERAL E TOMADA DE POSSE DOS NOVOS ORGÃOS             

SOCIAIS DA ANIET PARA O TRIENIO 2022/2024 

No passado dia 30 de junho realizou-se, na fundação 

AEP, no Porto, a Assembleia Geral da ANIET e a              

Tomada de Posse dos novos Órgãos Sociais.  

Nesta assembleia foi aprovado o Relatório e Contas de 

2021 e o Orçamento para 2022. Foram ainda eleitos os 

novos Órgãos Sociais para o Triénio 2022-2024, que 

continuarão a servir as empresas associadas, com     

elevado profissionalismo, dedicação e muita ação de 

proximidade, para que estas possam transmitir as suas 

expectativas quanto ao nosso apoio e isso nos permita 

dar sempre uma resposta adequada às suas                 

necessidades. Após a Assembleia seguiu-se um almoço 

convívio entre associados e Órgãos Sociais da ANIET. 

Engº Mira Amaral (Secil Britas, S.A.)  

Dr. Hugo Albuquerque (Somincor S.A.) 

Dr. Filipe Longarito  (Marmores Longarito, S.A.)  Engº Joaquim Cascalheira (Agrepor Agregados, S.A.)  
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Dr. Henrique Eiró Carvalho (Granitos do Castro, S.A.)  Engº Renato Mansilha (Mota-Engil, S.A.)  

Sr. Agostinho Couto  (GNT - Granitos do Norte, Lda)  Dra Margarida Barreto (J. Batista Carvalho, Lda)  

Sr. Miguel Antunes (Mocamar, Lda)  Dra Carla Mariz  (Marmoguia, Lda)     
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Engº Corrêa de Sá  (Beralt Tin and Wolfram S.A.)  Engº Adriano Antas  (Real Granito - Granitos, S.A.)  

Sr. Joaquim Teixeira (DST, S.A.)  Prof Simões Cortez (Lousas de Valongo, S.A.)     

Engº Pedro Manso (Pedral, S.A.)  Sr. Custódio Martins (Maroufi, Lda) 
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ASSEMBLEIA GERAL E ENTREPRENEURS FORUM DA UEPG 

ASSOCIAÇÃO EUROPEIA DE PRODUTORES DE AGREGADOS 

No dia 17/06, decorreu, na cidade de Larnaca, no       

Chipre, a Assembleia Geral de Delegados da UEPG, com 

a presença de 20 países, entre os quais Portugal,           

representado pela ANIET. 

Em representação de Portugal e na qualidade de          

Membro Associado da UEPG, a ANIET participou ainda 

no Entrepreneurs' Forum que contou na abertura com 

o Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e   

Ambiente do Chipre, Costas Kadis, com Chiel Berends, 

da Direcção-Geral do Ambiente da Comissão UE, e com 

Annita Demetriou, Presidente do Parlamento do Chipre. 

Foram abordados diversos temas, como: Biodiversida-

de, Reciclagem de Resíduos de Construção e                 

Demolição, Economia Circular, Qualidade do Ar 

(Diretiva Emissões Industrias) e Segurança e Saúde. 

Diretora Geral da ANIET com os Presidentes das duas 

associações europeias às quais a ANIET pertence.            

Antonis Latouros, Presidente da UEPG e Mark                

Rachovides, Presidente da EUROMINES.  
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Foi destacado ainda por esta associação europeia          

“o  papel da mulher no setor extrativo”.  

A UEPG está a trabalhar para incentivar as mulheres a 

juntar-se à indústria desenvolvendo competências, bem 

como a fomentar a carreira das mulheres que já  estão 

no setor. Quebrar as barreiras de género é vital para 

salvaguardar o futuro. 

DIRETIVA EMISSÕES INDUSTRAIS – CONSULTA PÚBLICA 

A ANIET emitiu o seu parecer à Consulta Publica da Diretiva Emissões Industriais, 

cujo prazo terminou no dia 23/06. Da análise realizada à proposta de revisão da 

Diretiva das Emissões Industriais (DEI) publicada a 5 de abril e entretanto em 

consulta pública, verifica-se que a mesma contempla uma alteração com         

impactes significativos para o sector que a ANIET representa, nomeadamente a 

descrita no anexo I, que prevê que o âmbito desta Diretiva seja alargado e passe 

a incluir uma nova categoria – Categoria 3.6 que corresponde a atividades de extração e tratamento de minerais 

não-energéticos, com a justificação de que «A indústria extrativa da União tem um papel fundamental a              

desempenhar na consecução dos objetivos do Pacto Ecológico Europeu e da Estratégia Industrial da UE, incluindo a 

versão atualizada desta». 

É precisamente, no alinhamento da importância estratégica desta industria e do previsto no mesmo diploma que 

refere «As matérias-primas assumem importância estratégica na dupla transição digital e ecológica, na                        

transformação dos setores da energia, dos materiais e da economia circular e no reforço da resiliência económica 

da EU» que a ANIET apresentou argumentos para a não inclusão desta indústria na Diretiva Emissões Industriais.  

Sobre esta matéria a ANIET emitiu ainda um parecer conjuntamente com outras associações nacionais sectoriais e 

acompanhou também esta decisão a nível europeu, através da associações europeias de que faz parte.  

Neste âmbito, esta associação europeia convidou as mulheres que dela fazem parte a apresentarem um vídeo    

sobre o seu papel na Indústria Extrativa, afirmando a valorização das mulheres num setor ainda maioritariamente 

de homens.   

Assista ao Vídeo da ANIET aqui:  

https://www.facebook.com/ANIET.pt/videos/1014464982765867 

https://www.facebook.com/ANIET.pt/videos/1014464982765867
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AÇAO DE PROMOÇÃO NA ALEMANHA 

No âmbito do projeto 

“PORTUGUESE STONE The  

Natural Path”, um SIAC de  

Internacionalização, cofinanci-

ado pelo COMPETE 2020, a  

ANIET participou numa ação 

de  promoção na Alemanha onde foi realizado um    

conjunto de contatos com empresas locais para      

apresentar, de forma direta, as principais vantagens              

competitivas do setor  português de Pedra Natural.  

Encontrando-se, nestas mesmas datas, a decorrer a 

feira StoneTec 2022, os representantes da ANIET                 

aproveitaram a deslocação para uma visita à feira.  

CURSO PRIMEIROS SOCORROS  

No seguimento do protocolo de colaboração para          

formação financiada, a ANIET desenvolveu mais uma 

ação do Curso de Primeiros Socorros, em parceria com 

a + Advantage e com a AIGRA - Associação dos             

Industriais do Granito. 

A formação contou com a presença de várias empresas 

e decorreu na sede da AIGRA - Associação dos               

Industriais do Granito, no concelho de Vila Pouca de 

Aguiar. 

Foi publicado o livro RECURSOS GEOLÓGICOS DOS ELEMENTOS , cujo autor é o Prof.      

António Moura, docente há 26 anos, da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e 

autor de outros livros. Nos últimos 30 anos, tem-se dedicado ao estudo dos Recursos    

Minerais, com especial enfase na  metalogenia de jazigos de cobre, zinco, estanho, volfrâ-

mio, molibdénio, chumbo, prata, ouro, titânio e tântalo.  

A ANIET apoia esta edição que compreende 60 capítulos sobre os elementos químicos.   

O livro encontra-se disponível para venda na ANIET ao preço de custo, no valor de 40€ 

com iva incluído + portes de envio.  

RECURSOS GEOLÓGICOS DOS ELEMENTOS  
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No dia 03 de junho realizou-se a jornada técnica “Gouvães: Caso Prático” – em Vila Pouca de Aguiar, promovida 
pela nossa associada DST. Foram apresentadas as diferentes fases da vida da pedreira de Gouvães, um projeto   
excecional, pela sua envergadura e exigência, que se encontra na reta final do fornecimento do Sistema                 
Electroprodutor do Tâmega (SET), desenvolvido pela Iberdrola. 
 

A sessão técnica contou com intervenções da Iberdrola, DST e Sandvik (copromotora do evento). 
 

A jornada contemplou também a visita técnica à Pedreira, onde se constataram in loco, as características únicas 
deste projeto. 
 

A ANIET marcou presença neste importante evento, assim com a sua congénere espanhola ANEFA. A jornada           
contou também com convidados institucionais (DGEG e OE) e convidados da indústria da península ibérica. 
 

A Pedreira de Gouvães, na sequência deste evento, surge referenciada em artigos de revistas da especialidade,  
como “um exemplo de engenharia de excelência”!  

 

(in:https://profesionaleshoy.es/mineria/2022/06/28/el-caso-gouvaes-un-ejemplo-de-ingenieria-de-
excelencia/19771 )  

JORNADA TÉCNICA “Gouvães: Caso Prático”  

https://profesionaleshoy.es/mineria/2022/06/28/el-caso-gouvaes-un-ejemplo-de-ingenieria-de-excelencia/19771
https://profesionaleshoy.es/mineria/2022/06/28/el-caso-gouvaes-un-ejemplo-de-ingenieria-de-excelencia/19771
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Orçamento de Estado 2022 

 

Diário da República n.º 122 de 27.06.2022, foi publicada a Lei n.º 12/2022 que aprova o Orçamento de Estado para 

o presente ano de 2022. 

Para além de outras relevantes disposições e inovações, o Orçamento de Estado comporta alterações significativas 

em sede de IRS, IRC, IVA, Imposto de Selo, Impostos Especiais de Consumo, Imposto sobre Veículos, IMI, IMT,      

Imposto Único de Circulação, Estatuto de Beneficiário Efetivo e Código Fiscal do Investimento. 

 

Faturas eletrónicas inexigíveis até 31 de dezembro 

 

O Conselho de Ministros aprovou a prorrogação, até 31 de dezembro de 2022, do prazo para as micro, pequenas e 

médias empresas, quando cocontratantes no âmbito da contratação pública, terem que receber e processar faturas 

eletrónicas. 

LEGISLAÇÃO 

 

O protetor solar é o paradoxo dos metais!! 

 

Para apanhar um bom e saudável “bronze”, dependemos do zinco e titânio. 

Ao colocarmos estes metais na pele, eles atuam como “espelhos” que vão refletir os raios                     

ultravioleta. 

 

               As Minas e os Metais são importantes para a nossa saúde! 

 

  Sim à Mina, Sim à Saúde! 

Obviamente, a nossa vida não seria a mesma sem a Indústria Extrativa! 

SABIA QUE…? 

https://www.apcmc.pt/legislacao/faturas-eletronicas-inexigiveis-ate-31-de-dezembro/
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PRÓXIMOS EVENTOS 

ANIET MEMBRO DE 

INTERNACIONAIS 

NACIONAIS  

BOLSA DE EMPREGO 

ENGENHEIRA DE MINAS COM CONHECIMENTOS DE INGLÊS, ALEMÃO E AUTOCAD  

ENVIAR CV PARA GERAL@ANIET.PT  


