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VI CONGRESSO DE ÁRIDOS
A ANIET marcou presença no VI CONGRESSO ÁRIDOS, que decorreu em Espanha, de 25 a 27 de maio. O Evento foi
marcado pela contribuição desta Indústria para os objetivos do Desenvolvimento Sustentável 2030 e contou, não só
com a colaboração da ANIET, mas também com o patrocínio das empresas associadas, CIMERTEX/SANDVIK, WEIR,
MAXAM E ORICA, que estiveram presentes com um stand.
O Congresso contou ainda com a presença do Presidente da UEPG - Associação Europeia de Produtores de
Agregados, Antonis Antonious Latauros que apresentou as linhas do roadmap da UEPG para 2030, evidenciando as
políticas, estratégias e iniciativas da UE e as oportunidades e desafios subjacentes à nossa indústria, reforçando
sempre a importância e representatividade da industria dos agregados a nível europeu – “Aggregates are everywhere around us”.

No âmbito deste congresso decorreram as Jornadas da FIPA- Federação Iberoamericana de Produtores de
Agregados onde a ANIET participou:
- numa mesa redonda com o tema “Como fortalecer o setor dos agregados” representada pelo Diretor,
Eng.º Joaquim Cascalheira;
- com uma apresentação da Diretora Geral sobre “O setor da industria extrativa e transformadora em Portugal desafios e perspetivas futuras”.
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ANIVERSÁRIO DA MAROUFI
A nossa associada MAROUFI, comemorou no dia 30 de
abril o seu 25° Aniversário. A ANIET que esteve
representada pela Diretora Geral, Eng.ª Francelina
Pinto, parabeniza a MAROUFI, na pessoa do seu
fundador e gerente, Sr. Custódio Martins, pelo
empreendedorismo.
A MAROUFI é uma empresa que se dedica à extração e
comercialização de granitos, mármores e outras pedras
naturais, sediada em Castro D’Aire.
Que os futuros anos continuem a ser de muito Sucesso.

AEP ASSINALA O 173º ANIVERSÁRIO
A ANIET esteve representada no 173º aniversario da AEP, que decorreu no dia 3 de
maio nas instalações de Leça da Palmeira.
A sessão que contou com as presenças do Presidente da República e do Ministro
da Economia e do Mar, durante a qual foi apresentado o estudo “Do Pré ao
Pós-pandemia - Os Novos Desafios”, um trabalho da autoria do departamento de
Estudos e Estratégia da AEP que apresenta um conjunto de propostas que têm por base as medidas já propostas
nos últimos documentos AEP e nos resultados dos inquéritos periódicos efetuados às empresas.

UEPG Newsletter - Maio 2022
Já se encontra disponível a edição do maio da Newsletter da
UEPG.
Para aceder à newsletter clique em:
https://mailchi.mp/99cf6c3aacf8/uepg-newsletter-february11441484?e=7460ee2b80

BOLETIM INFORMATIVO | 4

MAIO 2022

CPCI - CONFEDERAÇÃO PORTUGUESA DA CONSTRUÇÃO E
DO IMOBILIÁRIO
MANUEL REIS CAMPOS MANTÉM-SE NA LIDERANÇA DA
CPCI – CONFEDERAÇÃO PORTUGUESA DA CONSTRUÇÃO
E DO IMOBILIÁRIO
No seguimento das Eleições dos Órgãos Sociais da
CPCI – Confederação Portuguesa da Construção e do
Imobiliário para o triénio de 2022 a 2024, realizadas no
dia 28 de abril, Manuel Reis Campos, em representação
da AICCOPN – Associação dos Industriais da Construção
Civil e Obras Públicas, mantém-se na liderança da
entidade que integra as Associações Empresariais que
representam toda a fileira da Construção e do
Imobiliário. Manuel Reis Campos reforça o facto de “a
representatividade da fileira estar refletida na CPCI, que
tem exercido uma participação ativa no que respeita o
associativismo nacional, destacando-se a este nível, a sua integração, em 2021, no CNCP – Conselho Nacional das
Confederações Patronais.
No âmbito das presentes Eleições foi igualmente reeleito, Gonçalo Salazar Leite, em representação da ATIC –
Associação Técnica da Indústria de Cimento, para Presidente da Mesa da Assembleia Geral e Henrique Eiró
Carvalho, em representação da ANIET – Associação Nacional da Indústria Extrativa e Transformadora, que assume o
cargo de Presidente do Conselho Fiscal. A conjuntura economicamente instável que estamos a viver atualmente
requer uma atuação dinâmica e ativa por parte desta estrutura associativa, com a qual todos os membros eleitos
encontram-se manifestamente comprometidos na defesa e promoção de uma visão estratégica global para a
construção e para o imobiliário, com adoção de medidas prioritárias, essenciais para assegurar a sustentabilidade
da economia portuguesa e colocar o País, de novo, na rota do crescimento.
A cerimónia de tomada de posse realizou-se no dia 7 de junho, na Presidência da Confederação.

CIVOPAL - COMUNICAÇÃO DE FALECIMENTO
A ANIET participa o falecimento, no passado dia 26 de maio, do Sr. Adão José
Gomes de Oliveira Reis, fundador e Presidente do Conselho da
Administração da empresa associada CIVOPAL- Sociedade de Construções e
Obras Públicas Aliança, SA.
À família, as nossas mais sentidas condolências.
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CIMERTEX
Realizou-se a 31 de maio, na Quinta das Lagrimas, em
Coimbra, o seminário da CIMERTEX dedicado às
ferramentas de perfuração da marca ROBIT, com foco na
apresentação de produtos para perfuração de rocha e
geotecnia.
A CIMERTEX, é agora, a distribuidora exclusiva dos
produtos da marca ROBIT em Portugal.

A marca ROBIT, de origem finlandesa, apresenta uma
larga gama de produtos, com reconhecida qualidade no setor da perfuração e com forte presença internacional.
A ROBIT é uma empresa com representação internacional que produz e comercializa consumíveis de perfuração
para aplicações em mineração, construção de túneis e perfuração de poços. A oferta da empresa está dividida em
três gamas de produtos e serviços: Top Hammer, Down the Hole e Geotechnical. A ROBIT possui 9 pontos de
vendas e serviços próprios em todo o mundo, bem como uma rede de vendas em 100 países.
A ANIET deseja à sua associada CIMERTEX votos de muito sucesso na representação desta nova marca.

BOLETIM INFORMATIVO | 6

MAIO 2022

FORMAÇÃO
A ANIET tem vindo a desenvolver ações de formação financiadas através de um Protocolo de Colaboração com
uma empresa especializada em formação e consultoria em várias áreas.
Este mês de maio terminou a ação de formação em máquinas CNC para iniciantes e teve início uma ação de
formação de socorrismo.
A formação em CNC que terminou no mês de maio foi destinada a empresas associadas do Setor do Granito de
Alpendorada, Várzea e Torrão.

Esta formação contou com a parceria da FRESATOR, + Advantage e Junta de Freguesia de Bem Viver.
Em Junho irá ter início a uma ação de formação em socorrismo, no concelho de Vila Pouca de Aguiar, em parceria
com a AIGRA – Associação dos Industriais do Granito de Vila Pouca de Aguiar, pelo que as empresas interessadas
em participar deverão contactar a ANIET.

MANUAL DO OPERADOR DE PRODUTOS EXPLOSIVOS
Tendo como objetivo apoiar a formação de Operadores de substâncias explosivas,

Engenheiros e outros interessados na área, a ANIET elaborou o Manual do Operador de
Produtos Explosivos, seguindo o programa de formação aprovado pela EFEE para o
Operador de Fogo Europeu na área do desmonte de maciços rochosos.
Assim, todos os interessados poderão adquirir o Manual do Operador de Produtos
Explosivos através da ANIET, bastando para o efeito entrar em contacto através do
226096699 ou geral@aniet.pt
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LEGISLAÇÃO
CONTRATOS PÚBLICOS - revisão excecional de preços - DL nº 36/2022
No Diário da República nº 98/2022 de 20 de maio, foi publicado o D.L. n.º 36/2022 que estabelece um regime excecional e
temporário de revisão de preços consagrados em contratos públicos no âmbito do aumento de preços de matérias-primas e do
trabalho com impacto em contratos públicos.

Lei 93/2021 e DL 109-E/2021 - Obrigatoriedade Legal para todas as organizações (públicas ou privadas), com mais de 50
colaboradores - JÁ A PARTIR DE JUNHO DE 2022.

Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro
Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro - Cria o Mecanismo Nacional Anticorrupção e estabelece o regime geral de
prevenção da corrupção.
Lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro - Estabelece o regime geral de proteção de denunciantes de infrações, transpondo a Diretiva (UE) 2019/1937 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2019, relativa à proteção das pessoas que
denunciam violações do direito da União

SABIA QUE…?
No fabrico de uma bicicleta empregam-se numerosos metais!
A bicicleta é considerada atualmente o meio de transporte mais utilizado no mundo, prático,
económico e sustentável.
O seu guiador é feito de alumínio ou titânio; os travões, de alumínio, aço e magnésio, sendo os
cabos dos travões de ferro e aço; o quadro é composto por alumínio, aço, molibdénio, magnésio,
ligas de titânio ou escândio; o alumínio e o aço estão presentes nas engrenagens, corrente, selim
e pedais; usa-se o titânio ou o aço inoxidável nos raios.

As Minas e os Metais suportam este veículo 100% ecológico.

Sim à Mina, Sim à Ecologia!

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

INTERNACIONAIS

BOLSA DE EMPREGO
ENGENHEIRA DE MINAS COM CONHECIMENTOS DE INGLÊS, ALEMÃO E AUTOCAD
ENVIAR CV PARA GERAL@ANIET.PT

ANIET MEMBRO DE
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