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Nº 123 DE MAIO DE 2017 

-FORÚM EMPRESARIAL E  

ASSEMBLEIA DE DELEGADOS  

DA UEPG 

- SESSÃO DE ESCLARECIMENTO SOBRE O  

ENQUADRAMENTO LEGAL DAS PEDREIRAS  

NESTA EDIÇÃO 
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FÓRUM EMPRESARIAL, ASSEMBLEIA DE DELEGADOS 

E COMEMORAÇÃO DO 30.º ANIVERSÁRIO DA UEPG 

Decorreu nos dias 22 e 23 de Maio, em Viena, na Áustria, o Fórum Empresarial e a Assembleia de Dele-
gados da UEPG, onde mais uma vez , em representação de Portugal, esteve presente a ANIET represen-

tada pelo seu presidente Engº Jorge Mira Amaral. 

A UEPG-Associação Europeia de Produtores Agregados, comemorou os seus 30 anos numa assembleia 

que contou com cerca de 60 representantes dos países membros da Associação. 

No dia 22 foi realizado o Fórum Empresarial, com intervenções de alto nível sobre perspectivas empre-

sariais, recomendações políticas e um estudo sobre a aceitação social da indústria extractiva na Áustria. 

Seguiu-se visita a uma pedreira de agregados com 125 anos de existência.  

Durante o jantar de gala, onde se comemorou o 30º Aniversário da Associação, Jim O'Brien, presidente 

honorário da UEPG passou em revista os marcos mais importantes, articulados de acordo com as várias 

presidências. 

No dia 23, decorreu a Assembleia Geral onde, entre outros aspectos relevantes, se voltou a constatar 

que, apesar de uma ligeira melhoria, o setor ainda está longe de deixar a crise. 
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SESSÃO DE ESCLARECIMENTO SOBRE O  

ENQUADRAMENTO LEGAL DAS PEDREIRAS  
 

ANIET promoveu no dia 25 de Maio, em colabora-

ção com a DGEG e a Câmara Municipal de Ponte 

de Lima uma Sessão de Esclarecimento sobre o 

enquadramento legal das Pedreiras deste municí-

pio. A Sessão decorreu no auditório desta edilida-

de e estiveram representadas a maioria das 

Pedreiras do Concelho.  

A ANIET agradece à Câmara Municipal de Ponte 

de Lima na pessoa do Vereador Engº Vasco Fer-

raz e à DGEG na pessoa do Engº Paulo Pita. 

 

www.marmoresrosal.com 

Merecendo o reconhecimento do seu papel junto 

das empresas do sector, a ANIET admitiu no mês 

de Maio dois novos associados Efetivos aos quais 

agradece a confiança depositada e dá as boas vin-

das. 

DECRETO-LEI N.º 165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO – RERAE 

DATA LIMITE PARA ADAPTAÇÃO:  24 DE JULHO  

No âmbito da comunicação da DGEG, dirigida a todos os exploradores de pedreiras, datada de 7 de 

Abril e com o assunto: Atividade de Exploração de Pedreiras - Procedimento aplicável aos pedidos 

de regularização pendentes à data da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 165/2014, recordamos a 

necessidade das empresas com processos de regularização pendentes, a prosseguirem a sua instrução 

de acordo com o disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro (RERAE) altera-

do pela Lei n.º 21/2016.  

A DGEG recomenda assim a todos os exploradores de pedreiras, que se encontrem a exercer a atividade 

sem disporem de título válido de exploração (caso de licenças provisórias) ou a estejam a exercer em 

situações não conformes com a lei (não adaptação ao Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, altera-

do e republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro), que apresentem pedido de regula-

rização no âmbito do RERAE até ao dia 24 de julho de 2017, data após a qual, se verificará das respe-

tivas conformidades. Para o esclarecimento de quaisquer dúvidas poderão contactar a ANIET. No caso 

concreto de dúvidas relacionadas com o processo da empresa, deverão contatar a respectiva unidade 

orgânica da DGEG.  

NOVOS ASSOCIADOS  
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AVALIAÇÃO DA SATISFA-

ÇÃO DO ASSOCIADO 
Com o objetivo de  melhoria contínua dos nossos 

serviços e eventual diversificação dos mesmos, 

precisamos de conhecer a sua opinião.  

Para isso, enviámos através  da Circular nº 11/17/

FP, um inquérito cuja devolução solicitamos que 

seja feita para a sede da ANIET através do email 

geral@aniet.pt ou fax nº 22 606 52 06. 

Mais uma vez, solicitamos a vossa colaboração e 

desde já aproveitamos para agradecer a quem já o 

fez. 

Vai decorrer no dia 4 de Julho de 2017, com o 

apoio do Ministério da Economia e de Energia 

Federal Alemão, o “XVI Simpósio Luso-Alemão 

de Energia "Eficiência Energética, incluindo 

Ene rg i a s  Renováve i s ,  na  i ndús t r i a ” . 

O evento será das 9h às 17h30, no SANA Malhoa 

Hotel em Lisboa. 

A participação com almoço incluído é gratuita 

embora careça de inscrição prévia e confirmação 

por parte da CCILA. O número de participantes é 

limitado, ,inscrições até 26 de junho em 

www.ccila-portugal.com . 

SEMINAR ERA-MIN  

REMINE PROJECT  
No dia 14 de Junho vai decorrer na FEUP , o Semi-

nário Era-Min Remine Project. 

O evento vai decorrer entre as 8:30h e as 13h e as 

inscrições devem ser feitas para o seguinte link: 

https://paginas.fe.up.pt/~formularios/deminas    

XVI SIMPÓSIO LUSO-ALEMÃO DE ENERGIA  

“EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, INCLUINDO ENERGIAS 

RENOVÁVEIS, NA INDÚSTRIA”  

APOIAR A TRANSIÇÃO PARA UMA ECONOMIA  

CIRCULAR | CANDIDATURAS ATÉ 10 DE JULHO  

Está a decorrer até 10 de julho o prazo para submissão de candidaturas à Fase I do Aviso 'Apoiar a tran-

sição para uma Economia Circular'. Nesta primeira fase será disponibilizado um milhão de euros para 

apoiar o desenvolvimento de ideias de negócio ou projetos que visem acelerar princípios da Economia 

Circular em Portugal. Os beneficiários são empresas e entidades privadas sem fins lucrativos, de nature-

za associativa e com competências específicas dirigidas às empresas ou que prossigam objetivos de res-

ponsabilidade social.  

Para mais informações contactar a ANIET. 
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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 

INTERNACIONAIS 

PRÓXIMOS EVENTOS 

NACIONAIS 

Empresa do sector procura : 

Comercial para mercado Francês.        

Operador de CNC 

Disponibiliza-se para emprego: 

Licenciado em Economia pela FEP   

Licenciado em Engenharia de Minas  (estágio profissional)  

Para mais informações contactar a ANIET.   

BOLSA DE EMPREGO 

Mais informações: www.marmomac.com/en 

Mais informações: www.concreta.exponor.pt 

Mais informações: www.stone.mtp.pl/en 

A Feira de STONE oferece uma extensa oferta de 

expositores e um interessante programa de even-

tos, no qual são programadas palestras e forma-

ção para empresários e prescritores - arquitectos.  

A STONE é o evento de referência do sector da 

Pedra Natural na Polónia, tornando-se assim um 

evento com presença obrigatória para todas as 

empresas do sector que operem nesse mercado. 

Considerada uma feira de referência, a MAR-

MO+MAC, bateu novos recordes, no ano de 2016, 

começando com mais 10% de expositores, para 

um total de 1.650 empresas numa área de exposi-

ção de mais de 80.000 m2, incluindo 936 exposi-

tores de 55 países. A mostra cobre toda a cadeia 

de valor, combinando produtos, máquinas e cultu-

ra num evento único. Contando com a visita de 

mais de 67.400 profissionais especializados de 150 

países, na edição de 2016, a MARMO+MAC é o 

evento da Pedra Natural que move mais profissio-

nais e simpatizantes do sector. 

OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO 

A pedido da empresa, a ANIET publicita a Venda 

de fábrica de transformação de mármores e grani-

tos no distrito de Leiria com instalações amplas 

que foram construídas especificamente para 

indústria de transformação de  pedra natural. 

Para mais informações contacte a ANIET que 

facultará  o contacto da empresa. 

 


