
 

 

BOLETIM  
INFORMATIVO 
 
Nº 102 I Maio de 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dia Europeu dos Recursos Minerais  

A ANIET na qualidade de coordenador nacional do DERM, convida os seus associados a participar neste importante even-

to 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 pro-

movidas 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 oportuni-

dades 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  

Brevemente a ficha de participação estará disponível no site da ANIET: http://www.aniet.pt/ 
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Sessão de encerramento e disseminação de resultados 

Terminou em Maio de 2015, com a realização da última acção, participação na Feira Natural Stone Show, o 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. 

No âmbito do projecto irá realizar-se ainda uma sessão de encerramento, no Instituto Superior Engenharia do Por-
to – ISEP em data a confirmar oportunamente. 

 

 

ANIET vê aprovado novo Projecto de Internacionalização “Pedra com Valor” 

para 2015/2016 

No âmbito do Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização de PME – Portugal 2020, a ANIET viu 

aprovado o Projecto de Internacionalização, para 2015/2016, “Pedra com Valor”. 

O novo projecto comtempla ações de prospecção de mercados, missões inversas e participação em feiras interna-

cionais, tendo como alguns dos mercados abrangidos o mercado Alemão, Francês, Italiano, Polaco entre outros. 

Para dar a conhecer o novo projecto e o seu plano de acção (acções e a calendarização prevista) irá realizar-se uma 

sessão de apresentação, sensibilização e divulgação no mês de Junho. 
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Alteração ao Sistema da Indústria Responsável 
O Decreto-Lei n.º 73/2015, procedeu à primeira alteração do Sistema da Indústria, Responsável (SIR), aprovado em ane-
xo ao Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto e que entrou em vigor no passado dia 1 de Junho de 2015. 

O SIR tem entre os seus objetivos a prevenção dos riscos e inconvenientes resultantes da exploração dos estabeleci-
mentos industriais, com vista a salvaguardar a saúde pública e respetivos trabalhadores, bem como a segurança de pes-
soas e bens e ainda a qualidade do ambiente e do território. 

Para além disso, e de acordo com o Decreto-Lei n.º 73/2015, o SIR foi igualmente aprovado com o objetivo de “criar um 
novo quadro jurídico para o setor da indústria, capaz de atrair novos investimentos bem como gerar novos projetos 
para as empresas já estabelecidas, diminuindo o espaço temporal que medeia entre a oportunidade de mercado e a 
disponibilização efetiva do produto industrial”. 

Com a aprovação do Decreto-Lei n.º 73/2015 são reduzidas e eliminadas formalidades, de forma a simplificar “a instala-
ção e exploração dos estabelecimentos industriais e alargando o âmbito de aplicação do regime de mera comunicação 
prévia já em vigor a um número significativo de estabelecimentos”.  

Segundo o novo Decreto-Lei, “os estabelecimentos industriais passam a ver a sua atividade titulada por um título digi-
tal, o qual tem como função atestar que se encontram emitidas todas as licenças, autorizações, pareceres ou quaisquer 
outros atos permissivos ou não permissivos, ou efetuadas todas as comunicações necessárias à instalação e ou explora-
ção do estabelecimento industrial, no quadro dos regimes jurídicos abrangidos pelo SIR”.  

Também os procedimentos inerentes ao exercício da atividade industrial foram alterados com o novo Decreto-Lei, uma 
vez que a partir de agora passam a estar agregados em duas categorias, “consoante se trate de estabelecimentos que, 
face aos regimes substantivos que lhes são aplicáveis, careçam, ou não, de vistoria prévia, harmonizando -se assim pro-
cedimentos relativamente a estabelecimentos que, em substância, se achavam já sujeitos ao mesmo tipo de formalida-
des procedimentais”. 

Finalmente, no contexto da aprovação do Regime do Licenciamento Único do Ambiente (LUA), aprovado pelo Decreto -
Lei n.º 75/2015, de 11 de maio, o Decreto-Lei n.º 73/2015 vem proceder “aos ajustamentos tidos como necessários à 
integração do LUA no âmbito dos procedimentos de instalação e ou explorações de estabelecimentos industriam pre-
vistos no SIR”. 

 

Regime de Licenciamento Único de Ambiente 

O regime jurídico do Licenciamento Único Ambiental (LUA) foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 75/2015 - Diário da Repú-
blica n.º 90/2015, Série I de 2015-05-11. 

Este novo diploma, de acordo com o comunicado do Conselho de Ministros, visa ”a simplificação dos procedimentos 
dos regimes de licenciamento ambientais, contribuindo para aliar o crescimento económico a comportamentos ambien-
tais responsáveis numa lógica de dinamização da economia nacional e promoção do investimento”. 

As principais inovações do LUA são:  

a) a incorporação, num único título, de até 10 regimes de licenciamento no domínio do ambiente, consoante os 
casos aplicáveis,  

b) a interligação do LUA com outros regimes relevantes, tais como o Sistema da Indústria Responsável (SIR), o Regi-
me do Exercício das Atividades Pecuárias (REAP) e o Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas (RLIE),  

c)a criação do Título Único Ambiental (TUA), permanentemente atualizado, que contém todos os atos de licencia-
mento e de controlo prévio no domínio do ambiente, assegurando um histórico da atividade, com todas as licenças 
e autorizações concedidas,  

d) a existência de uma taxa ambiental única (TAU). 

Este Regime Jurídico permite que um interessado que pretenda requerer uma licença ambiental o possa fazer numa 
plataforma eletrónica criada para o efeito, a SILiAmb - Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente). Para o efeito 
terá de entregar, nessa mesma plataforma, todos os elementos instrutórios do pedido de licença que, em princípio, ser-
virão para todos os procedimentos subsequentes.  

Passa a existir um “gestor do procedimento”, assegurado pela Agência Portuguesa do Ambiente, com a função de 
apoiar o Requerente ao longo do procedimento de licenciamento, garantir a articulação com a entidade coordenadora,  
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a entidade licenciadora em matéria ambiental e as demais entidades intervenientes e, ainda, prestar a informação que 
venha a ser solicitada.  

Todos os pedidos de licenciamento ou controlo prévio ambiental abrangidos pelo LUA são feitos eletronicamente, atra-
vés da Plataforma SILiAmb, nomeadamente, os pedidos relativos a avaliação de impacte ambiental (AIA), prevenção de 
acidentes graves que envolvam substâncias perigosas (RPAG), emissões industriais (REI), comércio de licenças de emis-
são de gases com efeito de estufa (CELE), títulos de utilização dos recursos hídricos (TURH), gestão de resíduos, deposi-
ção de resíduos em aterro, coentros integrados de recuperação, valorização e eliminação de resíduos perigosos 
(CIRVER), procedimentos ambientais do regime jurídico de gestão de resíduos das explorações de depósitos minerais e 
de massas minerais e, ainda, procedimentos de avaliação de incidências ambientais (AIncA), sendo o seu conteúdo 
comunicado ao investidor de forma eletrónica e assegurando-se que este obtém todas as licenças ambientais exigíveis 
dentro de um prazo máximo.  

O procedimento culmina com a emissão do Título Único Ambiental (TUA). 

Sempre que os procedimentos de licenciamento tramitem no âmbito de regimes de licenciamento aplicáveis ao exercí-
cio de atividades económicas (SIR, REAP e RLIE), não se aplica o regime jurídico do LUA, devendo, porém, existir uma 
interligação com este.  

 

Seminário “O Legado Mineiro Sustentável” 
Decorreu, no passado dia 29 de Maio, na Ordem dos Engenhei-
ros o Seminário "O Legado Mineiro Sustentável”, organizado 
pelos Colégios Nacionais de Engenharia Geológica e de Minas e 
de Engenharia do Ambiente.  

A ANIET marcou presença neste evento onde apresentou  o 
”Projecto KANDANDU” (mais informações em 
www.kandanduproject.com). 

Este Seminário teve como objetivo promover uma reflexão sobre 
que tipo de legado sustentável pode ser gerado pela indústria 
extrativa, durante e após a fase de exploração. Se até há uns 
anos atrás os locais de exploração eram abandonados sem qual-

quer cuidado, hoje as empresas do setor procuram integrar na sua política responsabilidades por um legado mineiro. 
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Cursos Europeus de Primeiros Socorros 
A ANIET encontra-se a organizar Cursos Europeus de Primeiros Socorros, com a duração de 12 horas (desde que 
assegurado um número mínimo de 10 formandos), em duas localidades, com o seguinte horário e custo. 

Marco de Canaveses, Alpendorada e Matos 

-Dias: 20 e 27 de Junho   
-Horário: 9h às 12h - 14h às 17h 
-Local:  EPCEP – Escola Profissional Centro Estudo e Trabalho da Pedra, sita na Rua Mira Tâmega, n.º 152 
-Data  limite de inscrição: 12 de Junho 
 

Ponte de Lima, Arcozelo 

-Dias: 4 e 11 de Julho   
-Horário: 9h às 12h - 14h às 17h 
-Local:  Junta de Freguesia de Arcozelo 
-Data  limite de inscrição: 22 de Junho 

Concluído o curso, serão emitidos os respectivos certificados e cartões válidos por 3 anos.  

Caso a V/ empresa não possua nenhum trabalhador formado em Socorrismo, ou o prazo de validade dos respectivos 
Cartões de Socorristas ter expirado, tem agora a oportunidade de regularizar esta situação e dar cumprimento 
às exigências legais, nomeadamente: 

 a) Decreto-Lei n.º 162/90, de 22 de Maio, Artigo 162, n.º 2 - "Nas explorações com menos de 50 trabalhado-

res é obrigatória a existência de, pelo, menos, um socorrista" 

 b) Código de Trabalho, Artº. 131º, nº. 2 - As empresas deverão assegurar aos seus trabalhadores um número 
mínimo de 35 horas/ano de formação contínua certificada. 

As inscrições são consideradas pela ordem de entrada e limitadas ao número de vagas existentes. 

 Para mais informações e inscrições contactar ANIET: 22 609 66 99 ou geral@aniet.pt 
 

 

Legislação 
Despacho n.º 4581/2015 - Diário da República n.º 87/2015, Série II de 2015-05-06  
Na sequência do Despacho n.º 3718/2015, de 31 de março de 2015, publicado na II Série do Diário da República n.º 72, 
de 14 de abril de 2015, importa agora criar as restantes unidades flexíveis e fixar as respectivas competências, comple-
tando-se, assim, a estrutura orgânica da DGEG 

Decreto-Lei n.º 73/2015 - Diário da República n.º 90/2015, Série I de 2015-05-11  
Procede à primeira alteração ao Sistema da Indústria Responsável, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 169/2012, de 
1 de agosto 

Decreto-Lei n.º 75/2015 - Diário da República n.º 90/2015, Série I de 2015-05-11  
Aprova o Regime de Licenciamento Único de Ambiente, que visa a simplificação dos procedimentos dos regimes de 
licenciamento ambientais, regulando o procedimento de emissão do título único ambiental 

Decreto-Lei n.º 80/2015 - Diário da República n.º 93/2015, Série I de 2015-05-14  
Aprova a revisão do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 380/99, de 
22 de setembro 

Decreto-Lei n.º 84/2015 - Diário da República n.º 98/2015, Série I de 2015-05-21  
Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 180/2009, de 7 de agosto, que aprova o regime do Sistema Nacional 
de Informação Geográfica 
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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.  

 

 

 

Eventos:  

� V Capítulo da Confraria do Granito 

Realiza-se no dia 20 de Junho, o V Capítulo da Confra-
ria do Granito. 

Mais informações e inscrições contactar:  
confrariadogranito@sapo.pt 
 

� Workshop “ Soluções Geotécnicas par a Gestão 
de Resíduos de Minas e Pedreiras” 

Data: 23 e 24 de Junho 

Local: LNEC 
Auditório do Centro de Congressos, Lisboa 

Mais informações  

ht tp : / /www.spgeotecn ia .p t /cpga/content .asp?
s t a r -
tAt=2&categoryID=1108&newsID=3180&cnt_offset=un
defined 

 

 

 

 

 

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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