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Audiência na Secretaria de Estado da Energia
A ANIET foi recebida em audiência pelo Sr. Secretário de Estado da Energia, Dr. Jorge Seguro Sanches, no passado
dia 8/03, em Lisboa.
A delegação da ANIET constituída pelo Presidente, Eng.º Jorge Mira Amaral, Vice-Presidente, Dra Fátima Nunes e
Directora Geral, Eng.ª Francelina Pinto, apresentou ao membro do governo, entre outros temas, algumas preocupações empresariais com que se debate o Sector, com especial enfoque:
- nos elevados custos energéticos de produção (combustíveis e energia eléctrica) que retiram às empresas portuguesas competitividade na exportação. Daí que, desde 2005, a ANIET se debate com a possibilidade de utilização de
gasóleo colorido para a indústria extractiva (à semelhança de Espanha);
- na necessidade de revisão e regulamentação da legislação do sector.
Foi uma reunião muito agradável e na qual o Sr. Secretário de Estado se mostrou sensível às pretensões da ANIET,
tendo ficado acordado prosseguir um trabalho conjunto e com reuniões periódicas.

Assembleia Geral
e
Tomada de Posse dos Novos Orgãos Sociais Triénio 2016/2018
Realizou-se no passado dia 22 de Março, na fundação AEP a Assembleia Geral da ANIET e tomada de posse dos
novos Orgãos Sociais, seguida de almoço.

Presidente da Direcção
Eng.º Jorge Mira Amaral

Presidente da Assembleia Geral
Eng.º António Corrêa de Sá
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Presidente da Conselho Fiscal
Eng.º José Simões Cortez

Março de 2016

Committee Meetings da UEPG (10 e 11 de Março)
A ANIET esteve representada pela Directora Geral, Eng.ª Francelina Pinto, em representação de Portugal e na defesa
dos interesses do Sector dos Agregados, nos Committee Meetings da UEPG, que decorreram nos dias 10 e 11 de
Março, em Amesterdão .
Questões em debate: Sílica cristalina respirável; economia circular; reciclagem; taxa sobre agregados;…
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Obrigatoriedades Legais:
 Resolução Alternativa de Litígios de Consumo (RAL)
Encontra-se em vigor o artigo 18.º da Lei n.º 144/2015, de 8 de Setembro, que obriga as empresas que fornecem
bens ou prestam serviços a consumidores, a divulgarem as entidades de resolução alternativa de litígios disponíveis
ou, a que se encontram vinculados por adesão ou por imposição legal decorrente de arbitragem necessária.
Consulte aqui o último documento explicativo, de 30 de março p.p., que a Direção-Geral do Consumidor
(www.consumidor.pt) disponibilizou sobre a matéria.

 Inquérito Único de Pedreiras 2015
Para cumprimento do estipulado no art.º 51 do Decreto-Lei nº 270/2001, de 6 de outubro, alterado e republicado
pelo Decreto-lei nº 340/2007 de 12 de outubro, deverão V/ Exas. preencher e remeter à DGEG - Direcção Geral de
Energia e Geologia o Boletim de Estatística de Pedreira e o Relatório Técnico de 2015 – Inquérito Único da
Pedreira de 2015, até ao final de Abril, com os dados do ano anterior.
Este inquérito deverá ser submetido via Internet, no respetivo formulário que se encontra disponível no portal da
DGEG e que poderá ser acedido através de uma área privada no site https://www.simei.min-economia.pt/
portalservicos/portal.html
Caso não tenha realizado previamente acesso ao portal de serviços, o seu login é criado automaticamente com a disponibilização do formulário no portal, devendo aceder à sua área privada (Entrada de Pessoa) usando o seu Número
de Identificação Fiscal (NIF) como utilizador e password. Aconselha-se que após o primeiro acesso procedam à alteração das suas senhas.
Em caso de dúvida, deverá contactar através do correio electrónico: estatistica.rgeologicos@dgeg.pt

 RELATÓRIO ÚNICO referente a 2015
Decorre entre 31 de Março e 30 de Abril de 2016, o período para entrega do Relatório Único referente ao ano de
2015.
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 https://www.relatoriounico.pt
Para qualquer esclarecimento, contactar: 21 115 50 00 ou, preferencialmente, através da plataforma de pedidos de
apoio (https://www.relatoriounico.pt/ru/support/reportIssue.seam).
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Obrigatoriedade de inscrição na Ordem dos Engenheiros
De acordo com a Lei n.º 123/2015, de 2 de Setembro, que procede à primeira alteração e republica o Estatuto da
Ordem dos Engenheiros (EOE) todos os que exercem a profissão de Engenheiro, seja de forma liberal ou por conta
de outrem, e independentemente do setor público, privado, cooperativo ou social em que a atividade seja exercida,
têm de estar inscritos como membros da Ordem.
Alerta-se todos técnicos para o disposto no n.º 4 do mesmo artigo 7.º, ou seja, que o uso ilegal do título de engenheiro ou o exercício da respetiva profissão sem o cumprimento dos requisitos de acesso à profissão em território
nacional são punidos nos termos da lei penal.
A título de esclarecimento informasse que os atos de engenharia dos Engenheiros estão publicados no Diário da
República, 2.ª série, n.º 139 de 20 de julho de 2015, sob a forma de Regulamento n.º 420/2015.

Legislação:
Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º 9/2016/M - Diário da República n.º 52/2016, Série I de
2016-03-15
Apresenta à Assembleia da República a proposta de alteração à Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, que estabelece a titularidade
dos recursos hídricos
Regulamento Delegado (UE) 2016/364 da Comissão, de 1 de julho de 2015
Classificação do desempenho em matéria de reação ao fogo dos produtos de construção, em conformidade com o Regulamento
(UE) n.o 305/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho

Mesa Redonda "Matérias-Primas"
A ANIET vai estar presentada pela Vice-Presidente,
Dra. Fátima Nunes e pela
Directora
Geral,
Eng.ª
Francelina Pinto na mesa
redonda que se realiza no
dia 11 de Abril, no LNEG,
em Lisboa.
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Indústria do Futuro

Um Encontro da inovação com a indústria Tradicional

Mais informação:
Local: IET - Instituto Empresarial do Tâmega (Amarante)
Website - http://industriadofuturo.pt/



PIMBIS

Data: 12-13-14 Abril 2016
Local: Feira Internacional de Lisboa (Parque das
Nações) Centro de Congressos
Auditório 1 R. Bojador, 1998-010 Santa Maria dos
Olivais, Lisboa
Mais informações: http://pimbis.com/index.html#

Bienal da Pedra
Câmara Municipal do Marco de Canaveses
Largo Sacadura Cabral I 4630-219 Marco de Canaveses
Telef.: 255 538 800 I Fax: 255 538 899
E-mail: info@cm-marco-canaveses.pt

F
a

Bolsa de Emprego:
Disponibiliza-se para emprego:

Espaço associado Aderente

Mestre em Engenharia Geológica, pela Universidade de
Aveiro

Licenciado em Engenharia de Minas e Geo-Ambiente pela
FEUP - Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.

Licenciados em Biologia - Geologia, pela Universidade do
Minho

Licenciados em Geologia, pela Faculdade de Ciências da
Universidade do Porto.
Para mais informações contactar a ANIET.

Disponibiliza-se CV.
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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
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DELEGAÇÃO SUL:
Avenida Manuel da Maia, 44 - 4º Dto
1000-203 LISBOA
TELEF.: +351 218 499 225

EMAIL: delegacaolisboa@aniet.pt
Março de 2016

