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A ANIET tem em curso, desde julho de 2020, o projeto Pe-

dra + Sustentável, uma iniciativa focada em apoiar as PME 

do Setor da Pedra Natural Portuguesa na resposta aos de-

safios emergentes, como a modernização da gestão, a 

transformação digital e tecnológica, a transição para a 

economia circular e a eficiência na gestão dos recursos 

naturais. A progressão na cadeia de valor e o desenvolvi-

mento de modelos de negócio mais competitivos para o nosso setor, sobretudo nos mercados internacionais, só 

serão concretizáveis por via da aposta em fatores de inovação, através de uma abordagem holística de intervenção 

que passe por dinamizar áreas mais críticas das empresas. Por isso, com foco na estratégia, na estrutura organizaci-

onal e nas infraestruturas tecnológicas do tecido empresarial, este projeto vai permitir oferecer um conjunto de 

soluções práticas de apoio aos processos de governance, ao nível da: 

- Gestão e literacia financeira, para a profissionalização da liderança e criação de visão estratégica nas organiza-

ções; 

- Digitalização da indústria, com vista à aceleração da adoção digital e da incorporação tecnológica no setor; 

- Eficiência no uso dos recursos naturais, na transição para novos paradigmas de economia circular e sustentabili-

dade; 

- Gestão mais eficiente dos processos de extração por via da desmaterialização e sistematização da informação re-

lativa às operações. 

Dentre as atividades incluídas neste plano a 2 anos, estão já em curso iniciativas como o Referencial de Controlo de 

Gestão para a Pedra Natural e o diagnóstico da Pedra Natural no paradigma 4.0. A grande novidade, que também 

já está em construção, é a Plataforma de Gestão dos Processos de Extração, uma solução tecnológica de utilização 

livre e sem custos, para as empresas e que em breve a ANIET dará a conhecer a todos. 

O projeto Pedra + Sustentável é uma iniciativa do Portugal 2020 através do COMPETE 

2020 no âmbito do Sistema de Apoio a Ações Coletivas-Qualificação, e conta com um 

Investimento elegível de 530 mil euros e incentivo FEDER de 450 mil euros. 

Acompanhe as novidades do projeto em:  

http://www.aniet.pt/pt/projetos/projeto-saac-qualificacao/ 

ESTRATEGIA DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL PARA UM FUTURO      

SUSTENTÁVEL NO SETOR DA PEDRA NATURAL  

http://www.aniet.pt/pt/projetos/projeto-saac-qualificacao/
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  AICEP lança Campanha Internacional                                                  

“MADE IN PORTUGAL naturally” 

Através de uma apresentação publica no dia 24/03, arrancou a campanha internaci-
onal de promoção “MADE IN PORTUGAL naturally” das fileiras Casa e Materiais de Construção, uma ação de cross-
selling desenvolvida pela AICEP que dará a conhecer ao mundo o melhor da oferta de Portugal em matéria de deco-
ração e lifestyle e que terá, pela primeira vez, uma exposição virtual 360º.  

O objetivo desta campanha totalmente digital é captar o interesse da procura internacional, dando a conhecer a 
inovação ancorada na qualidade e tradição dos produtos produzidos em Portugal e a sua oferta de valor diferencia-
dora. A ativação acontece em simultâneo, nos seis principais mercados clientes destas fileiras - Alemanha, Canadá, 
Espanha, Estados Unidos da América, França e Reino Unido - e vai decorrer durante o ano de 2021.  

Numa altura em que as Feiras e outros eventos internacionais permanecem suspensos devido à pandemia COVID-
19, a AICEP lança esta campanha digital que organiza, pela primeira vez, um Showroom 360º onde é possível co-
nhecer a qualidade da oferta portuguesa fazendo uma visita virtual a uma residência integralmente decorada com 
produtos portugueses e que qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, poderá visitar.  

Esta visita vai permitir ver os produtos das duas fileiras em diferentes ângulos, nos vários espa-ços e ambientes de-
corados, com a possibilidade de clicar nas peças para aceder a mais deta-lhes, direcionando-os também para 
os websites das empresas.  

As Fileiras Casa e Materiais de Construção juntas significam mais de seis mil milhões de euros e têm um peso nas 
exportações nacionais de bens de cerca de 10 por cento, com potencial de crescimento e que a AICEP, com esta 
iniciativa, pretende alavancar.  

A campanha conta também com um vídeo promocional que nos leva numa viagem por um país de emoções e atri-
butos únicos, destacando em especial a tradição e inovação, e sublinhando a capacidade agregadora da oferta por-
tuguesa.   

Todos os suportes da campanha estão disponíveis no site www.portugalnaturally.pt onde é possível aceder igual-
mente a um diretório de empresas, promovendo o contacto direto com a oferta nacional, potenciando parcerias e 
negócios internacionais.  

A campanha foi desenhada de forma a promover e cruzar os diferentes setores, como o da Pedra Natural, cerâmi-
ca, mobiliário, iluminação e têxteis, integrando-os num conceito de lifestyle e, assim, despertar os sentidos e uma 
experiência diferenciadora de soluções únicas e exclusivas da oferta nacional, motivando a curiosidade. Esta cam-
panha é especialmente dirigida aos compradores profissionais, mas o consumidor final também terá acesso a toda 
a informação.  

“MADE IN PORTUGAL naturally” é a campanha agregadora da AICEP com que as fileiras Casa e Materiais de Cons-
trução vão passar a comunicar a sua oferta no mundo.Tem como missão focar, profissionalizar e agregar a oferta 
portuguesa, permitindo um reconhecimento imediato do potencial e qualidade do produto, apoiado na imagem de 
um país criador de tendências, que alia a tradição à inovação” afirma Luís Castro Henriques, presidente da AICEP.   

As empresas podem aderir ao Diretório da Pedra Natural 
através do contacto com o seu Gestor de cliente AICEP, 
ou caso não tenham, através do email:  

jorge.salvador@portugalglobal.pt  

 

Veja o vídeo promocional aqui. 

 

   

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http://www.portugalnaturally.pt&c=E,1,LylR4d3CbsgO11V5hI0P2CDS8I2kzZ-Kym2FkiLJUBUI9qvz3RnMJ2DOilQ8rood_uWX9R1ple2in_bES9inCe6VrGMpchudrp44uyBfFb2tpQ,,&typo=1
mailto:jorge.salvador@portugalglobal.pt
https://www.portugalnaturally.pt/pt/media/video
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CIMENTAR O FUTURO 

Roteiro da Indústria Cimenteira para a 

Neutralidade Carbónica 2050 
Organizada pela ATIC em conjunto com as suas associa-

das, CIMPOR e SECIL, teve lugar no dia 29/03, a confe-

rência CIMENTAR O FUTURO que contou com a presen-

ça do Senhor Ministro de Estado, da Economia e da 

Transição Digital, do Senhor Ministro do Ambiente e da 

Ação Climática, Deputados ao Parlamento Europeu, 

executivos seniores da indústria de cimento, entre ou-

tras personalidades de renome e com experiência in-

contornável nestas matérias. Nesta conferência online, 

em que ANIET esteve representada, foi dado a conhe-

cer o compromisso e alinhamento do roteiro da indús-

tria Cimenteira para a Neutralidade Carbónica 2050 

com as metas nacionais estabelecidas no RNC2050 e os 

princípios do Pacto Ecológico Europeu. Assista à grava-

ção do evento através do link: 

https://vimeo.com/event/823862/4633c46ae6 

SEMINÁRIO EMPRESARIAL PORTUGAL AFRICA “EXPORTAR VERDE” 

No próximo dia 22 de abril, entre as 9h30 e as 13h00, realizar-se-á o Se-

minário Empresarial Portugal – África “Exportar ‘Verde’: A internacio-

nalização das empresas na era da sustentabilidade”, com transmissão 

ao vivo a partir do CCB em Lisboa. A iniciativa será uma oportunidade 

para as empresas ficarem a conhecer as novas tendências e oportunida-

des da Economia e do Investimento em África. Este é um evento organizado pela AICEP – Agência para o Investi-

mento e Comércio Externo de Portugal, no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da EU e contará com a 

presença do Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal e do Senhor Ministro dos Recursos Minerais e 

Energia de Moçambique. O evento é gratuito, mas de inscrição obrigatória.  

Os interessados poderão inscrever-se no seguinte link. 

Mais informações na página web da iniciativa. 

https://vimeo.com/event/823862/4633c46ae6
https://www.portugalexporta.pt/agenda/forum-empresarial-portugal-africa-exportar-verde/inscricao
https://campanhas.portugalglobal.pt/email/preview/215
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WEBINAR: O URÂNIO EM PORTUGAL  

Participação no WEBINAR é gratuita mas sujeita a inscrição obrigatória em: https://
sigoe.ordemdosengenheiros.pt/BU/pt-PT/0/SOE/Acti1/ACTI1PUB_Show/98e0b33a-dd95-429e-a26d-
e9dba2335921?nav=ObDhhVEP 

Mais Informações em: https://www.ordemengenheiros.pt/pt/agenda/webinar-o-uranio-em-portugal-da-
exploracao-a-remediacao-ambiental/ 

II JORNADAS RECURSOS HÍDRICOS E GEOLOGICOS                                 

DE TRÁS-OS-MONTES  

No dia 22 de abril, o Instituto Politécnico de Bragança 

irá realizar as II JORNADAS DOS RECURSOS HÍDRICOS E 

GEOLÓGICOS DE TRÁS-OS-MONTES, a ter lugar em Vila 

Pouca de Aguiar, no auditório da Santa Casa da Miseri-

córdia. Estas Jornadas, que se inserem nas celebrações 

do Dia Mundial da Terra, pretendem ser uma platafor-

ma de discussão e de divulgação dos recursos hídricos e 

geológicos e do património mineiro da região trans-

montana, contemplando um conjunto amplo de temas associados à sua importância como fatores de sustentabili-

dade e desenvolvimento local. Aceda ao programa em:  

https://sigarra.up.pt/feup/pt/noticias_geral.ver_noticia?p_nr=114590 

Transmissão em directo: https:/bit.ly/2N3mVte 

https://sigoe.ordemdosengenheiros.pt/BU/pt-PT/0/SOE/Acti1/ACTI1PUB_Show/98e0b33a-dd95-429e-a26d-e9dba2335921?nav=ObDhhVEP
https://sigoe.ordemdosengenheiros.pt/BU/pt-PT/0/SOE/Acti1/ACTI1PUB_Show/98e0b33a-dd95-429e-a26d-e9dba2335921?nav=ObDhhVEP
https://sigoe.ordemdosengenheiros.pt/BU/pt-PT/0/SOE/Acti1/ACTI1PUB_Show/98e0b33a-dd95-429e-a26d-e9dba2335921?nav=ObDhhVEP
https://www.ordemengenheiros.pt/pt/agenda/webinar-o-uranio-em-portugal-da-exploracao-a-remediacao-ambiental/
https://www.ordemengenheiros.pt/pt/agenda/webinar-o-uranio-em-portugal-da-exploracao-a-remediacao-ambiental/
https://sigarra.up.pt/feup/pt/noticias_geral.ver_noticia?p_nr=114590
https:/bit.ly/2N3mVte
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“PROJETO STEP UP PROTECTION” 

Destacamento de trabalhadores: reforço da cooperação administrati-

va e acesso à informação 

FÓRUM EMPRESARIAL PORTUGAL-INDIA   

A AICEP em parceria com a CIP irá realizar, no dia 7 de maio, pelas 

9H, um Fórum Empresarial dedicado à cooperação económica Por-

tugal - Índia. A Índia tem vindo a afirmar-se como potência econó-

mica em ascensão com uma posição dominante na Ásia e um pa-

pel progressivamente relevante na nova ordem mundial. O even-

to, que contará com a presença de representantes institucionais e 

empresariais dos dois países, pretende ser um espaço de debate de formas de colaboração com foco em áreas te-

máticas em que as respetivas competências se possam complementar no sentido da criação ou reforço de parceri-

as, designadamente, Infraestruturas, Defesa, Saúde, Tecnologias de Informação e Comunicação, Energias Renová-

veis, Automóvel e Mobilidade. 

Para mais informações contactar jose.souza@cip.org.pt 

Na sequência do desenvolvimento do projeto europeu “Projeto STEP 

UP Protection-Destacamento de trabalhadores: reforço da cooperação 

administrativa e acesso à informação”, sobre a temática do destaca-

mento de trabalhadores, no qual a ACT é uma entidade parceira, está 

agora juntamente com o seu parceiro a nível nacional, a Universidade Católica do Porto, a 

lançar um inquérito anónimo destinado aos trabalhadores destacados (que o tenham sido no passado ou atual-

mente) para o qual pedem a colaboração de todos, no sentido de obterem uma amostragem significativa.  

Este projeto pretende desenvolver diversas atividades no domínio do destacamento de trabalhadores, proporcio-

nando o aumento da cooperação e comunicação entre organizações públicas e privadas com vista à proteção dos 

direitos dos trabalhadores destacados, bem como proceder a uma análise dos quadros legais atuais relativos ao 

destacamento transnacional, dos regimes jurídicos resultantes da transposição da Diretiva 2018/957/UE e, ainda, 

do nível de conhecimento e informação de empresas e trabalhadores em relação a situações de destacamento 

transfronteiriço. Para responder ao breve inquérito aceda a:   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebpZQLnWDVowQzzTOijFygzkGcjsMEzsPmHMyfCVkVEwQVkw/

viewform?usp=sf_link 

mailto:jose.souza@cip.org.pt
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebpZQLnWDVowQzzTOijFygzkGcjsMEzsPmHMyfCVkVEwQVkw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebpZQLnWDVowQzzTOijFygzkGcjsMEzsPmHMyfCVkVEwQVkw/viewform?usp=sf_link


 

MARÇO  2021 BOLETIM INFORMATIVO | 7 

 BREXIT + CONSULTA PÚBLICA   

A Direção-Geral das Atividades Económicas do Ministério da Economia e Transição 
Digital, atualizou os conteúdos na área dedicada ao BREXIT no seu website.  

Para além dos textos do Acordo de Comércio e Cooperação entre a UE e o Reino 
Unido, em vigor provisório desde 01/01/2021, poderão encontrar-se links para do-
cumentos e websites com informações relevantes para compreender este acordo.  

Podem ainda encontrar respostas às Perguntas frequentes quanto a este novo relacionamento entre a UE e o Reino 
Unido.  

A Comissão Europeia lançou uma consulta às partes interessadas sobre mecanismo para impedir e contrariar as 
medidas coercivas adotadas por países terceiros.  Este mecanismo permitirá à UE reagir essas medidas através da 
aplicação de sanções comerciais e de investimento, entre outras restrições, a países terceiros que interfiram nas 
escolhas de políticas da UE ou dos Estados-Membros. 

A consulta pública decorre até 15 de junho de 2021 e os interessados deverão efetuar o registo aqui. 

MARCAÇÃO DE FÉRIAS - PRORROGAÇÃO DO PRAZO 

No dia 17 de março foi publicado o D.L. nº. 22-A/2021, no âmbito do qual foi prorro-

gado, até 15 de maio de 2021, o prazo para a aprovação e a afixação do mapa de fé-

rias a que alude o art.º 241º/3 do Código do Trabalho. 

O governo decidiu prolongar o prazo para a aprovação e fixação do mapa de férias de 
2021 devido ao agravamento da situação epidemiológica registado no início deste 

ano, ou seja, as empresas têm mais um mês para o fazer. 

REGIME JURIDICO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL      

Decreto-Lei n.º 25/2021 

O presente decreto-lei procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, alterado pe-
lo Decreto-Lei n.º 81/2020, de 2 de outubro, que aprova a revisão do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial.  Veja o decreto na integra em : 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/160422285/details/maximized 

PRORROGAÇÃO DE PRAZOS PARA AS ASSEMBLEIAS GERAIS  

Foi publicado a 17 de março o diploma que, para além de outras extensões de prazos, prorroga os prazos de realiza-
ção das assembleias gerais.  As assembleias gerais das sociedades comerciais, das associações ou das cooperativas, 
que devam ter lugar por imposição legal ou estatutária, podem ser realizadas até 30 de junho de 2021. 

No caso das cooperativas e das associações com mais de 100 cooperantes ou associados, as assembleias gerais que 
devam ter lugar por imposição estatutária podem ser realizadas até 30 de setembro de 2021. 

Veja aqui o Decreto-Lei n.º 22-A/2021  

https://www.dgae.gov.pt/brexit.aspx
https://www.dgae.gov.pt/brexit/perguntas-frequentes.aspx
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12803-Trade-mechanism-to-deter-counteract-coercive-action-by-non-EU-countries
https://dre.pt/home/-/dre/159707135/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67212743/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/144454578/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/160422285/details/maximized
https://dre.pt/application/conteudo/159707135
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CTCP CERTIFICA MINING BOOT DA LAVORO 

A Mining Boot, a bota para extração mineira da Lavoro, em utilização em diversas 

minas nacionais e internacionais, foi recentemente certificada pelo Centro Tecno-

lógico do Calçado de Portugal (CTCP), organização que desde 1986 apoia técnica e 

tecnologicamente as empresas do cluster do calçado. 

«Como nunca é demais optimizar e testar todos os índices dos EPIs que fornece-

mos aos mineiros, esta validação da Mining Boot por uma entidade independente 

comprova a elevada fiabilidade, segurança, qualidade e conforto deste modelo 

especial da Lavoro», explica Rita Pedrosa, coordenadora do SPODOS - Foot Science 

Center da Lavoro. 

A indústria mineira tem hoje uma preocupação constante com a segurança, por 

forma a evitar acidentes, o que a leva a produzir estudos de avaliação de riscos 

quer nas instalações, quer para o ambiente e para os trabalhadores. Na hora de 

escolher os EPIs, em particular o calçado profissional, a indústria mineira tende a 

valorizar, por isso, os modelos que, como a Mining Boot, representam garantias 

adicionais. 

Para atestar a qualidade da sua produção, a ICC, indústria que produz a marca 

Lavoro, recorre frequentemente a diferentes entidades certificadoras. Para 

além de ser sócia-fundadora do CTCP, a ICC é também membro gold da SATRA, 

uma organização independente de pesquisa e teste de EPI´s estabelecida no 

Reino Unido em 1919.  

Em função da natureza dos projectos, a ICC colabora ainda com a UMANA – 

Centro Biomecânico da Galiza, com o IBV - Instituto de Biomecânico de Valên-

cia e a ADAI - Associação para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial.  

Site: www.lavoroeurope.com  

GB LUBRIFICANTES PROCURA DISTRIBUIDOR EM PORTUGAL  

Fundada em 1877, a GB Lubrificantes é uma empresa familiar de reconhecido mérito que procura distribuidores em 

Portugal. Os setores da indústria, incluindo Mineração, Comercial, Automóvel, Agricultura, Silvicultura, Industrial e 

muitos outros, foram desenvolvidos por meio de consultas com OEMs, garantindo que todos os seus produtos 

atendam aos mais rigorosos padrões internacionais. A marca GB de lubrificantes especiais agora é comercializada 

em países em todo o mundo, com uma ampla gama de produtos de qualidade premium para satisfazer praticamen-

te todos os requisitos de mercado necessários. 

A GB Lubrificantes procura parceria para a distribuição da marca GB em Portugal.  

 

Para mais informação consulte: Folheto de exportação e cópia dos certificados de qualidade 

http://www.lavoroeurope.com
https://www.gblubricants.co.uk/media/1512142928-GB%20Export%20A4%20Products%20%20Services%20-%20161017%20LR.pdf
https://www.gblubricants.co.uk/brochure-downloads
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Os metais são utilizados desde sempre no fabrico de medicamentos!  

Além do seu uso corrente em muitos outros domínios do nosso quotidiano, o ferro, o zinco e o 

cobre são também determinantes no tratamento de anemias, o lítio combate as depressões, o 

ouro é utilizado para tratar a artrite reumatoide, a prata está indicada em caso de queimaduras, 

com o zinco trata-se o vírus do herpes, e com o lantânio, os problemas dos rins. A maior parte das 

embalagens de medicamentos são feitas de folhas de alumínio. 

 

 

Os Metais  têm um papel fundamental na indústria farmacêutica.  

Sim à Mina, Sim à Saúde! 

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

SABIA QUE…? 
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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 

 

 

 

BOLSA DE EMPREGO 

OPORTUNIDADE DE EMPREGO: 

Empresa do setor dos produtos explosivos, procura 

Engenheiro/a Júnior das áreas de Geotecnia ou Enge-

nharia de Minas para trabalhar em Moçambique  

Interessados contactar a ANIET. 

PRÓXIMOS EVENTOS                           

JORNADAS TÉCNICAS E                                            

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL 

Dado o atual contexto provocado pelo COVID e a incer-

teza da sua evolução, a ANIET adiou a próxima edição 

das Jornadas Técnicas e da Conferência Internacional  

para data a comunicar oportunamente.   

 

 

 

 

Pelos mesmos motivos foi também  adiado o Encontro 

Nacional do Colégio de Engenharia Geológica e Minas, 

para data a comunicar oportunamente  

Considerando o contexto atual causa-

do pela pandemia por COVID 19, a 

Câmara Municipal do Marco de Cana-

veses, comunicou o cancelamento da edição da Bienal 

da Pedra em 2021.  

NACIONAIS INTERNACIONAIS 

A edição presencial da feira The International Surface 

Event (TISE), devido á atual pandemia e os riscos asso-

ciados, foi adiada para os dias 16 a 18 de junho de 

2021.  

Para mais informações contactar a ANIET. 

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. 

BIENAL DA PEDRA 2021            

CANCELAMENTO 


