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ASSEMBLEIA GERAL   

Realizou-se no dia 29 de Junho, a Assembleia Geral da 

ANIET, em formato não presencial (por videoconferên-

cia) enquadrada pelo estabelecido na Lei n.º 1-A/2020, 

de 19 de março.   

A Assembleia foi presidida pelo Presidente da Mesa,    

Sr. Eng.º António Corrêa de Sá, e o Presidente da        

Direção, Sr. Eng.º Jorge Mira Amaral, fez um               

enquadramento do que foi um ano atípico dado o     

impacto causado pela pandemia COVID-19.  

De seguida a Diretora Geral, Eng.ª Francelina Pinto, apresentou as principais atividades da ANIET ao longo de 2020, 

que juntamente com o Relatório e Contas, permitem obter um balanço em pormenor, espelham o empenho e de-

monstram a importância da atividade associativa, em tempos de pandemia e de grandes alterações legislativas, co-

mo o caso da lei de Minas e da Lei de Pedreiras. 

Nesta assembleia onde foi aprovado o Relatório e Contas de 2020 e o Orçamento para 2021, o Presidente da Mesa 

da Assembleia, Sr Eng.º António Corrêa de Sá, enalteceu a Direção pela quantidade e qualidade do trabalho desen-

volvido pela equipa da ANIET durante o ano, assim como pelos resultados financeiros obtidos.  

Assente na marca “MADE IN PORTUGAL naturally”,   

encontra-se a decorrer a Campanha de Marketing Digi-

tal para o mercado dos EUA - segmento Pavimentos e 

Revestimentos - desenvolvida pela AICEP. A convite da 

AICEP, a ANIET participou nesta iniciativa promocional 

lançada no dia 7 de Junho.  

“Os EUA são o maior mercado consumidor de Pedra 

Natural à escala global. É o 6º cliente do sector nacio-

nal, com um volume de negócios em 2020, de cerca de 

19 milhões de euros, tornando-se um dos mercados 

mais relevantes para a indústria portuguesa de pavi-

mentos e revestimentos em Pedra Natural e com enor-

me potencial de expansão. Apesar dos impactos da crise pandémica, o setor da construção já se encontra numa 

trajetória de crescimento, tanto em novas construções como em restauro e reabilitação urbana, que é um “nicho” 

de mercado com elevado valor acrescentado.” - Eng.º Jorge Mira Amaral, Presidente da Direção da ANIET.  

 

 www.portugalglobal-northamerica.com 

CAMPANHA DE MARKETING DIGITAL EUA 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.portugalglobal-northamerica.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0XquuShxk5mX9sQxmG3oyndISXF2GpbWLPGyZ7Ca0N7JAXu1oUCSlj6SE&h=AT23l1ueffiOzwGevnL-dtZ9cruKkD5JlKVW5nZvm2bm8SI3vO1DdS7RJmGBNQmYtdE4FCljsag6xIqurgNqTgCGk6QxlekQE68vb
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ROTEIRO DE PROMOÇÃO EXTERNA DA FILEIRA DA CONSTRUÇÃO E 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 2021/2022 
A Secretaria de Estado da Internacionalização e a AICEP, 

em conjunto com as Associações da Fileira da Constru-

ção e Materiais de Construção, encontram-se a traba-

lhar no Roteiro da promoção externa da fileira da Cons-

trução e Materiais de Construção. 

A ANIET, participou assim, no dia 28 de junho, em mais 

uma reunião com a presença do Sr. Secretário de      

Estado da Internacionalização, Dr. Eurico Brilhante Dias, 

que teve como objetivo a identificação das principais inici-

ativas previstas nos planos de internacionalização das vá-

rias associações desta fileira, fomentando uma participa-

ção conjunta em eventos e potenciando resultados coleti-

vos da promoção externa destes setores e mercados alvo 

para o período 2021/2022. 

Nesta reunião estiveram também presentes representantes da AICEP e de várias associações da fileira da Constru-

ção e Materiais de Construção. 

NOTÍCIAS DA UNIÃO EUROPEIA  
Conselho aprova nova Estratégia da UE para a Adaptação às Alterações Climáticas 

O Conselho adotou conclusões que aprovam uma nova estratégia que define uma visão a longo prazo para que, até 

2050, a UE se torne uma sociedade resiliente às alterações climáticas e totalmente adaptada aos seus inevitáveis 

impactos. Leia mais em: Nova Estratégia da UE para a Adaptação às Alterações Climáticas 

Conselho aprova Conclusões sobre uma “vaga de renovação” na UE 

O Conselho aprovou conclusões sobre uma vaga de renovação que estimula a economia de hoje e cria edifícios 

ecológicos para amanhã. A estratégia "vaga de renovação" visa intensificar os esforços de renovação em toda a UE, 

por forma a que o setor do edificado dê o contributo necessário para se alcançar o objetivo de neutralidade climá-

tica até 2050, e a que se concretize uma transição ecológica justa e equitativa. A estratégia promove, em especial, 

renovações que reduzam o consumo de energia, façam baixar as emissões de gases com efeito de estufa, aumen-

tem o desempenho ambiental dos edifícios e gerem poupanças de custos. Leia mais em:  

Conclusões sobre uma "vaga de renovação" na UE 
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A construção dos painéis solares consome uma grande variedade de metais! 

A estrutura de um painel solar emprega o alumínio e o aço; boro, gálio e arsénio nos materiais semicon-

dutores. As células solares que constituem o painel necessitam de cádmio e de cobre; as fotovoltaicas, 

de silício e de molibdénio, e as solares, de gálio, índio, selénio, silício e telúrio; nos painéis, encontra-

se o titânio; o cobre é usado nos fios e o chumbo, nas baterias. 

     

As Minas e os Metais têm um papel importante no desenvolvimento            

sustentável! 

  Sim à Mina, Sim às Energias Renováveis! 

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

SABIA QUE…? 

 A ANIET irá realizar no mês de outubro ações de apoio à 

promoção internacional das empresas , com recurso a pla-

taformas digitais para a realização de encontros de negó-

cios virtuais. Nestas ações serão abordados um conjunto 

de quatro mercados estratégicos Nórdicos: Dinamarca, 

Suécia, Noruega e Finlândia e 4 mercados estratégicos da 

Europa Central: Alemanha, Eslováquia, Polónia, República 

Checa.  

Estas ações “International Virtual Business Meetings 2021” enquadram-se no Projecto Conjunto Pedra E+ 2020 da 

ANIET.  As Inscrições  já se encontram a decorrer, para mais informações contactar ANIET. 

SINAIS VITAIS 3ª FASE - RESULTADOS  

Expetativas face a um futuro próximo – junho 2021 

A ANIET apresenta os resultados do Inquérito feito às empresas - Sinais Vitais de junho.  Este foi o décimo sexto 

inquérito feito no âmbito do “Projeto novo Sinais Vitais”, desenvolvido pela CIP – Confederação Empresarial de Por-

tugal, em parceria com o Marketing FutureCast Lab do ISCTE.  

A ANIET agradece mais uma vez a colaboração dos seus associados. Veja os resultados do inquérito aqui  

https://cip.org.pt/wp-content/uploads/2021/06/21.06.14-CIP-3%C2%AA-fase_Sinais-Vitais-Marketing-FutureCast-Lab1.pdf
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SEDE : 

R. JÚLIO DINIS, 931 1º ESQ. 4050-327 PORTO 

TEL. 226 096 699  | FAX. 226 095 206 

geral@aniet.pt 

DELEGAÇÃO :  

AV. MANUEL DA MAIA, 44  4º DIR.  1000-203 LISBOA 

TEL. 218 499 225 

delegacaolisboa@aniet.pt 

SIGA-NOS NO FACEBOOK 

PRÓXIMOS EVENTOS PRÓXIMOS EVENTOS                           

JORNADAS TÉCNICAS E                                            

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL 

 

A  ANIET irá realizar a próxima edição das Jornadas Téc-

nicas e da Conferência Internacional durante o mês de 

Novembro em formato virtual e presencial. 

 

Mais informações brevemente.  

 

NACIONAIS INTERNACIONAIS 

De 29 Setembro a 2 de Outubro a ANIET estará mais 

uma vez a promover e acompanhar a participação de 

empresas Portuguesas na Feira MARMO+MAC. 

 

A MARMO+MAC é o evento internacional de referência 

do setor da pedra natural, sendo a mostra na qual é 

possível admirar o melhor da tradição e da inovação 

produtiva a nível mundial, as obras realizadas e a rique-

za da pedra natural, bem como as potencialidades ex-

pressivas do uso deste material de excelência na arqui-

tetura e no design.  

 

Para mais informações contactar a ANIET. 

ANIET MEMBRO DE 


