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ANIET NA EXPO 2020 DUBAI 

O Pavilhão de Portugal acolheu, na Expo 2020 Dubai, no 

dia 8 de Março, um Seminário organizado em parceria pela 

ANIET, a Associação dos Industriais de Construção Civil e 

Obras Públicas (AICCOPN), Associação Portuguesa de    

Materiais de Construção (APCMC), Associação Portuguesa 

das Indústrias de Cerâmica e Cristalaria (APICER) e Associa-

ção Portuguesa da Indústria dos Recursos Minerais 

(ASSIMAGRA), para apresentar os setores e promover as 

competências da oferta portuguesa de bens e serviços da 

Fileira de Construção Civil e Materiais de Construção e 

aumentar o reconhecimento internacional de Portugal 

como fornecedor global e onde deu a conhecer o potenci-

al do Sector da Pedra Natural Portuguesa. O evento foi 

direcionado para empresas locais, decisores e influencia-

dores com interesse e negócios na fileira da construção: 

gabinetes de arquitetura, engenharia e design de interio-

res; importadores e distribuidores de materiais de cons-

trução. Portugal tem a sua marca em projetos de arquite-

tura,  engenharia e construção de alta complexidade e 

exigência, que facilitam a mobilidade e aproximam povos, ajudando ao desenvolvimento de cidades, regiões e paí-

ses. As empresas portuguesas distinguem-se pela sua capacidade técnica e liderança em obras impressionantes, 

construindo e reabilitando edifícios, grandes infraestruturas e infraestruturas de educação, saúde e lazer,       levan-

do progresso, conhecimento e emoção a milhões de pessoas em todo o mundo. Presentes em emblemáticos edifí-

cios, monumentos e hotéis a nível mundial, que ajudaram a erguer ou renovar, os materiais de construção   portu-

gueses distinguem-se pela qualidade, elevada performance, inovação tecnológica, design e sustentabilidade. Pedra 

natural, rochas ornamentais, cerâmica e outros materiais comportam versatilidade e imprimem sofisticação às mais 

ousadas ideias preconizadas pela arquitetura e decoração modernas. A complementaridade com os produtos de 

lifestyle, através da uma oferta integrada, permite a conceção de soluções de alto valor acrescentado para os mer-

cados internacionais. 

O evento foi apoiado pelo COMPETE 2020 e contou com o apoio e parceria da AICEP enquanto entidade gestora do 

Pavilhão de Portugal na Expo Dubai 2020. 
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FORMAÇÃO EM CNC  

No dia 19 de março deu início a Formação em CNC – Controlo Numérico Computorizado, promovida pela ANIET 

destinada a empresas associadas do Sector do Granito de Alpendorada, Várzea e Torrão, no concelho do Marco de 

Canaveses.  

Com formandos das empresas AVESSADOGRANITOS, DORNEL, FAFSTONE, GNT-Granitos do Norte, GRA 2003, GIP-

Granitos Irmaos Peixoto, ISTONE e PARDAIS GRANITES esta acçao conta com a parceria da FRESATOR e a + Advanta-

ge. Composta pelas componentes teórica e prática, esta ação tem como objetivo habilitar os formandos a reconhe-

cer os principais componentes e o modo de funcionamento de Máquinas Assistidas por Computador (CAM), bem 

como a executar operações em máquinas CNC. 

A ANIET agradece à DONATONI, DDX EasySTONE e à FRESATOR pela disponibilidade das licenças concedidas para a 

formação e ainda à Junta de Freguesia de Favões pela cedência do espaço para a realização da acção. 

ACÇÃO DE PROMOÇÃO NO DUBAI 

Ainda no âmbito da deslocação ao Dubai, a ANIET           

realizou, paralelamente, um conjunto de contatos com 

empresas locais, distribuidores e prescritores para apre-

sentar, de forma direta, o potencial e as principais van-

tagens competitivas do setor português de Pedra         

Natural, tendo em vista futuras parcerias comerciais. 

Esta acção enquadra-se no projeto “PORTUGUESE   

STONE The Natural Path”, um SIAC de Internacionaliza-

ção,  cofinanciado pelo Portugal 2020.  
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GUIA PARA APLICAÇÃO DO SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE                           

RESERVAS E RECURSOS DAS NAÇÕES UNIDAS  

Encontra-se em consulta pública desde o dia 9 março até 6 de junho 2022, o Guia para a aplicação do Sistema de 

Classificação de Reservas e Recursos das Nações Unidas para os recursos minerais, UNFC. Este guia foi preparado 

por um conjunto de peritos sob a coordenação da UNECE Sustainable Energy Division.  

A consulta e o documento poderá ser acedido a partir de public consultation.  

A DGEG na qualidade de Autoridade Mineira Nacional solicita às empresas os seus contributos sobre a matéria, pa-

ra que possa assumir uma posição integrada que contemple não só a visão da Administração mas também a      

perspetiva das Empresas e dos stakeholders,  

Esta informação e participação na consulta pública, por parte das empresas, é muito importante para que o docu-

mento final possa incorporar os contributos e as recomendações mais adequadas para o bom funcionamento do 

setor dos recursos minerais. 

Caso pretendam podem enviar os contributos para a ANIET para incorporação em parecer final institucional.  

REGIME GERAL DE GESTÃO DE RESIDUOS  

Gestão de resíduos de construção e demolição: o que mudou? O que 

Decorreu no Auditório da AICCOPN, no Porto, no dia 25 de março, de forma presencial a Ação de Capacitação 

“Gestão de resíduos de construção e demolição: o que mudou? O que é novo?”, com a participação da APA – 

Agência Portuguesa do Ambiente.  

Dada a recente alteração do Regime Geral de Gestão de Resíduos, a ANIET marcou presença nesta Ação de Capaci-

tação que visou apoiar a aplicação da nova regulamentação e promover uma gestão mais circular dos resíduos da 

construção.  

Na ação foram abordados os principais aspetos para o 

cumprimento do quadro legal, as alterações relevantes 

face ao regime anterior, os conceitos aplicáveis e ainda as 

obrigações de reporte. 

Poderá ainda encontrar as apresentações do evento aqui. 

Esta sessão não foi gravada, mas se pretender poderá 

assistir aqui a uma Ação de Capacitação que decorreu no 

passado dia 08 de Fevereiro, dedicada ao mesmo tema 

com a participação dos mesmos oradores da APA. 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funece.org%2Fdraft-guidance-application-unfc-mineral-and-anthropogenic-resources-europe&data=04%7C01%7Crg.minas%40dgeg.gov.pt%7C4e02711f9f6a47dde64a08da05e2f7c5%7Cde733142452342e1a8d48e04f78f8d5
https://builtcolab.us7.list-manage.com/track/click?u=33c442993253d30538bbc5faf&id=a4f1d68a4b&e=e09830f18a
https://builtcolab.us7.list-manage.com/track/click?u=33c442993253d30538bbc5faf&id=3c47913928&e=e09830f18a
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RELATÓRIO ÚNICO - SETOR PEDREIRAS E TRANSFORMAÇÃO  

Encontra-se a decorrer até 15 de abril o prazo para entrega do Relatório Único 2021.  

Todos os documentos e manuais de apoio ao preenchimento do relatório podem também ser encontrados 

em https://www.relatoriounico.pt/ru/login.seam 

Para os associados da ANIET as categorias profissionais a submeter constam da Convenção Coletiva de Trabalho da 

ANIET publicada no BTE n.º 46, 1.ª série de 15/12/2009, aplicável a empresas representadas pela ANIET que      

exerçam a atividade de extração e/ou transformação e comercialização de rochas ornamentais e industriais        

PEDREIRAS E TRANSFORMAÇÃO 

Para o efeito deverão utilizar o código do IRCT: 26026 - CCT Indústria Extrativa e Transformadora 

A CCT da ANIET não tem portaria de extensão e os referidos códigos são exclusivamente para associados da        

ANIET.  

Para usufruir deste e outros benefícios da ANIET, os associados deverão ter a quotização em dia.  

WEBINAR PREVENÇÃO DE DOENÇAS NOS LOCIAIS DE TRABALHO  

No dia 24 de março, Dia Mundial da Tuberculose, a ACT através da Unidade Local de Penafiel,  no desempenho 

da sua missão de promoção da melhoria das condições de trabalho, realizou um evento virtual 

com objetivo de sensibilizar e informar os trabalhadores, os seus representantes e a comunidade em geral, sobre 

quais os setores de atividade que apresentam maior risco de exposição à sílica e quais as medidas de prevenção a 

adotar. 

O evento teve como tema “Prevenção de doenças nos locais de trabalho: Da Silicose à Tuberculose”. 

Considerando a importância e relevância da intervenção da ANIET no apoio às empresas, a convite da ACT, a ANIET 

esteve representada pela Eng.ª Filipa Brandão com uma apresentação intitulada: “O Futuro Tecnológico da          

Indústria Extrativa e Transformadora no combate à exposição ocupacional à Sílica”. 

 

https://www.relatoriounico.pt/ru/login.seam
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ACT – ATENDIMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA  

A Autoridade para as Condições do Trabalho tem agora disponível o 

serviço de atendimento por videoconferência. 

Atendendo às necessidades dos trabalhadores e das empresas, e a 

pensar na segurança e comodidade de todos, a ACT disponibiliza agora 

a possibilidade de agendar um atendimento por vídeo, à semelhança 

do que acontece com a marcação do atendimento presencial. 

O pedido de agendamento é efetuado na plataforma digital SIGA em 

siga.marcacaodeatendimento.pt, sendo posteriormente enviado um email a confirmar o agendamento, bem como 

o link e as instruções de acesso à videoconferência.  

O atendimento remoto será realizado através da plataforma Microsoft Teams, cujo acesso é gratuito e não pressu-

põe a instalação de nenhuma aplicação. 

Além deste novo serviço, a ACT disponibiliza ainda outros canais de atendimento ao público, como alternativas ao 

serviço presencial: o Balcão Digital disponível no portal online act.gov.pt, o assistente virtual Actia e o simulador de 

compensação por cessação de contrato de trabalho. 

VI CONGRESSO NACIONAL DE ÁRIDOS 2022 

A VI Edição do Congresso de Áridos de Espanha será realizada em Oviedo, nos próximos dias 25 a 27 de maio.     

Organizado pela FdA - Federação de Áridos de Espanha, este congresso contará com a presença de cerca de 800 

pessoas e representa os interesses das empresas produtoras de agregados neste país. 

Entre oradores e participantes estarão representados empresários, técnicos industriais, diretores das                        

administrações do setor das pedreiras, do ambiente e infraestruturas, membros do mundo académico e institui-

ções nacionais e internacionais, estando prevista a participação de cerca de 20 países, pelo que esta edição terá um 

impacto internacional significativo. 

O evento conta com o apoio do Rei, Filipe VI e do Governo Espanhol.  

Mais informações e inscrições em:  

https://www.congresoaridos.com/como-asistir-1?mc_cid=c426dcc39f&mc_eid=605011438a 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fsiga.marcacaodeatendimento.pt%2f&c=E,1,tGCs3aCCq3VZ-112mNg8I7VtbjekKeh9aPV7th4kKLUB2H-c_8qXKqYZfkGLH-CRHVMy5SDPwVaqDt14i0DOofVLfSsV1Kea-Krnp91lezfF&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.act.gov.pt&c=E,1,tNFAyqAXhBQQb0wjspkvb44__Ye4P50w-y_psy8uZoXYukDoFywu-BDIgc9wPEHVKjgCZj8JVuGzfnBpc7Xo5o05JSnmsM76XMglnTjif1jiioTk&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.act.gov.pt%2f%28pt-PT%29%2fCentroInformacao%2fSimulador%2fPaginas%2fdefault.aspx&c=E,1,eLXayI6lXqnHXZA2wC6ShMbIXMQtOeaUmD9mHBP7N3W8_0ve0YKwjk2FSwSeZpkFgr3udJiGUgIKIVcgWvh9UQYQ4B898kTsComixUPY_hFGqL41AkYQ
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.act.gov.pt%2f%28pt-PT%29%2fCentroInformacao%2fSimulador%2fPaginas%2fdefault.aspx&c=E,1,eLXayI6lXqnHXZA2wC6ShMbIXMQtOeaUmD9mHBP7N3W8_0ve0YKwjk2FSwSeZpkFgr3udJiGUgIKIVcgWvh9UQYQ4B898kTsComixUPY_hFGqL41AkYQ
https://www.congresoaridos.com/como-asistir-1?mc_cid=c426dcc39f&mc_eid=605011438a
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Os metais e minerais são indispensáveis às mais variadas indústrias! 

Desde a vidreira e a química até à cerâmica e a farmacêutica, as diferentes indústrias não existiri-

am sem o recurso a metais como o calcário, o ferro, o lítio, o manganês ou o ouro, e a minerais 

como a dolomite, a fluorite, o potássio ou o talco. 

 

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

 

 

SABIA QUE…? 

LINHA DE APOIO À PRODUÇÃO  

Esta Linha visa apoiar as empresas dos setores da indústria transformadora, dos transportes e armazenagem, a fa-

zerem face às necessidades adicionais de fundo de maneio resultantes da subida de custos das matérias-primas e 

energia, e à disrupção nas cadeias de abastecimento.  

Os beneficiários são as micro, pequenas e médias empresas, bem como small mid cap e mid cap, e grandes empre-

sas, com atividade em território nacional, que desenvolvam atividade principal nos CAE elegíveis e que cumpram os 

requisitos estipulados. 

O Prazo de vigência da Linha é até 30 de junho de 2022, podendo ser prorrogado por indicação da entidade gestora 

da linha. 

Para mais informações clique aqui  

https://www.bpfomento.pt/pt/catalogo/linha-de-apoio-a-producao/
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PRÓXIMOS EVENTOS 

ANIET MEMBRO DE 

INTERNACIONAIS 

NACIONAIS  

BOLSA DE EMPREGO 

ENGENHEIRA DE MINAS COM CONHECIMENTOS DE INGLÊS, ALEMÃO E AUTOCAD  

ENVIAR CV PARA GERAL@ANIET.PT  


