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Audiência com Ministro da Economia
A ANIET reuniu no dia 3 de Março, com o Ministro da Economia, Dr. António Pires de
Lima, a quem expôs algumas preocupações empresariais e onde apresentou contributos
relativamente a aspectos considerados relevantes para o Sector que representa.

Reunião no MAI - Ministério da Administração Interna e DAE/PSP Departamento de Armas e Explosivos da PSP
A ANIET reuniu, no dia 31/03 no Ministério da Administração Interna
(MAI) e, da parte da manhã, no Departamento de Armas e Explosivos (DAE) da PSP, onde alertou para as dificuldades dos operadores
da indústria que representa, quer nas vertentes operacionais, quer económicas e de mercado, salientando os custos elevados com a energia e os combustíveis, ao que acresce agora os custos com a aquisição do sistema de
rastreabilidade e a manutenção de dados.
O Ministério da Administração Interna:



agradeceu o trabalho da ANIET no apoio e divulgação da obrigação de rastreabilidade plena e dos sistemas utilizáveis;



corroborou a flexibilidade referida pela PSP-DAE, na manhã desse mesmo dia, a partir de 5 de Abril, quanto às empresas utilizadoras de explosivos com sistemas de rastreabilidade activos e em implementação
ainda que sujeita a pequenas alterações;



foi sensível à necessidade de serem utilizados produtos fabricados depois de 2013, com códigos mas sem
ficheiro xml, sujeitos a registo detalhado mesmo manuscrito mas inalterável, preferencialmente à destruição, aguardando ainda a posição final que a PSP ficou de informar após re-análise da lei;



demonstrou abertura para a reactivação do grupo de trabalho, criado pelo Despacho Conjunto nº 23
935/2007, que estava a preparar a revisão da legislação sobre os explosivos, onde se discutia, entre outras
matérias, a necessidade de paióis fixos para os pequenos consumidores (por forma a evitar-se a recolha
das sobras), paióis partilhados para agrupamentos de pedreiras e a redução da burocracia nos processos
autorização de aquisição e emprego de explosivos.

O Gabinete da Ministra da Administração Interna está ao corrente do que se tem passado no quadro da implementação da rastreabilidade plena dos produtos explosivos, de algumas das dificuldades com as quais se confrontam os
operadores na área da indústria extractiva e mostrou grande abertura para sustentar a posição da indústria, tendo
esta tomado as medidas adequadas em tempo, ainda que possa não estar tudo concluído no dia 5 de
Abril.
Em suma, houve demonstração de colaboração, conhecimento dos problemas originários dos fornecedores de explosivos e de equipamentos para rastreabilidade, aceitação do apelo ao bom senso que
fizemos à PSP e colaboração com a DGEG por via de pedidos de informação especializada, sempre
que tal seja necessário.
A súmula da reunião dessa manhã no DAE-Departamento de Armas e Explosivos da PSP está disponível para consulta em http://www.aniet.pt/fichuprelanexaniet/fx3525.pdf

Assembleia Geral e os 40 anos da ANIET
A ANIET realizou no passado dia 26 de Março, na fundação AEP a sua Assembleia Geral, que terminou com um almoço comemorativo dos 40 anos da Associação.
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Associação Plataforma para a Construção Sustentável


Reunião do Conselho Estratégico e da Assembleia Geral da Plataforma para a Construção Sustentável

No passado dia 18 de Março 2015 realizou-se em Coimbra (Auditório
do Itecons) a reunião do Conselho Estratégico e a 16ª Assembleia Geral
da associação Plataforma para a Construção Sustentável, entidade gestora do Cluster Habitat Sustentável e da qual a ANIET é membro associado.
ANIET integra o Conselho Estratégico da Associação Plataforma para a
Construção Sustentável.
Este Orgão visa propor e avaliar a orientação estratégica do Cluster
Habitat nomeadamente orientações estratégicas para o novo ciclo
2015/2020.
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Cluster Habitat Sustentável recebeu o reconhecimento Europeu como Cluster de Excelência (“Gold Label”)
Em Março de 2015 foi atribuído ao Cluster Habitat Sustentável o “Gold Label”
da “European Cluster Excellence Initiative”, o mais alto nível de reconhecimento internacional para os clusters de competitividade. Trata-se de um dos
primeiros clusters no domínio que reúne as fileiras dos materiais de construção, da construção e imobiliário a receber tal distinção na Europa.

Ver mais em: http://www.centrohabitat.net/pt/news/cluster-habitat-sustentavel-recebeu-o-reconhecimento-europeucomo-cluster-de-excelencia-gold

Obrigatoriedades Legais:


05/04 Entrada em Vigor da Rastreabilidade Produtos Explosivos

Dada a entrada em vigor a 05/04 do normativo legal que obriga à Rastreabilidade dos Produtos Explosivos recorda-se
as empresas que operam com estes produtos que deverão informar sobre o sistema a implementar e solicitar o mais
breve possível, ao Departamento de Armas e Explosivos da PSP a sua verificação.
Para informações sobre soluções informáticas, contactar a ANIET.



Inquérito Único de Pedreiras - Informação da DGEG:

Decorre até ao final de Abril de 2015, o prazo para submissão do Inquérito Único de Pedreiras, referente ao ano de
2014.
O preenchimento do Inquérito Único de Pedreiras de 2014, é integralmente feito por via “on-line” através do portal de
serviços da Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG), onde está disponibilizado um formulário único por estabelecimento.
Com esta alteração a DGEG pretende simplificar todo o processo de envio e recepção dos inquéritos, salvaguardando
essencialmente a confidencialidade dos dados submetidos.
O Inquérito Único ficará disponível no portal da DGEG e pode ser acedido através de uma área privada com recurso a
um login e password. A DGEG espera que a curto prazo possam também estar disponíveis nesta área os inquéritos de
anos anteriores (histórico), permitindo à empresa e aos técnicos responsáveis disporem de uma área para consulta e
impressão dos dados submetidos.
Ao abrigo do art. 51 do Decreto-Lei nº 270/2001 de 6 de Outubro, alterado e republicado pelo Decreto-lei nº 340/2007
de 12 de Outubro este inquérito deverá ser obrigatoriamente preenchido e submetido até ao final de Abril de
2015, com os dados do ano anterior.


Relatório Único referente a 2014

Decorre entre 16 de Março e 15 de Abril de 2015, o período para entrega do Relatório Único referente ao ano de
2014.
As categorias profissionais constam do CCT publicado no BTE n.º 46, 1.ª série de 15/12/2009 e deverão utilizar o código
do IRCT: 26026 – CCT Indústrias Extractivas.
O código do IRCT correspondente às indústrias mineiras é o 27814.
Todos os documentos e manuais de apoio ao preenchimento do relatório podem também ser encontrados
em http://www.gee.min-economia.pt ou https://www.relatoriounico.pt.
Para qualquer esclarecimento, contactar: 21 792 13 80 ou, preferencialmente, através da plataforma de pedidos de
apoio (https://www.relatoriounico.pt/ru/support/reportIssue.seam).
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Mapa

de Férias /2015

Deve ser elaborado e estar afixado nos locais de trabalho até ao dia 15 de Abril o mapa definitivo de férias dos trabalhadores.

Quotização dedutível para efeitos de IRC
Recordam-se os associados da ANIET que as quotizações a favor de associações empresariais são dedutíveis em 150%
do seu valor até 2% do volume de negócios da empresa, para efeitos de IRC (art. 44.º do CIRC)

Novos Associados
Foram admitidos em reunião de Direcção os seguintes novos associados:
- com o estatuto de associado efectivo:
Jorge & Ribeiro, Lda,

- como associados aderentes:
Fravizel, S.A.

EGAPI – Equip. e Gestão para Aplicações Industriais, Lda

Legislação
Portaria n.º 68/2015 , Série I de 2015-03-09
Ministérios da Economia, do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia e da Agricultura e do Mar
Identifica os elementos instrutórios a apresentar com os pedidos de regularização, bem como de alteração e ou ampliação,
de estabelecimentos e explorações de atividades industriais, pecuárias, de operações de gestão de resíduos, de revelação e aproveitamento de massas minerais, de aproveitamento de depósitos minerais e instalações de resíduos da
indústria extrativa, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de
novembro.
Decreto-Lei n.º 43/2015, Série I de 2015-03-27
Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia
Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, que estabelece o regime da avaliação e
gestão da qualidade do ar ambiente, transpondo as Diretivas n.os 2008/50/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 21 de maio, e 2004/107/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de dezembro.
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Feiras:
 Nacionais:

Mais informações em: www.concreta.exponor.pt

A ExpoSalão – Centro de Exposições promove de 22 a 25 de
Abril de 2015 a 2ª edição da STONE – Exposição de Pedra
Natural de Portugal.
Esta feira tem como objectivo promover e divulgar a rocha ornamental portuguesa junto dos mercados externos, valorizando-os
com vista ao aumento das exportações nacionais.

Internacionais:
Decorre de 4 a 7 de Maio de
2015 a FORTALEZA - Brazil
Stone Fair, no Centro de
Eventos do Ceará, Brasil.

A ANIET estará presente visite-nos!
Mais informações em: www.exposalao.pt

Mais informações em: www.tektonica.fil.pt

A ANIET foi contactada pela
organização da feira que se
propôs apoiar a participação
portuguesa neste certame que
tem como objectivo incentivar
as relações bilaterais e o
desenvolvimento
das
atividades
económicas
extracção e transformação dos mármores e granitos da região,
contribuindo para a geração de emprego e riqueza.
Mais informações contactar a ANIET.

VISITE-NOS em

www.aniet.pt

ou

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”

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
6 I Boletim Informativo

DELEGAÇÃO SUL:
Avenida Manuel da Maia, 44 - 4º Dto
1000-203 LISBOA
TELEF.: +351 218 499 225
EMAIL: delegacaolisboa@aniet.pt

Março de 2015

