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II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DA ANIET 

No passado dia 10 de novembro de 2021, o Centro de 

Congressos da Alfândega do Porto acolheu a                          

II  Conferência Internacional da Pedra Natural. 

A iniciativa foi promovida pela ANIET – Associação        

Nacional da Indústria Extrativa e Transformadora no âm-

bito do Projeto SIAC Internacionalização Stone Export+. 

Com início pelas 10h00 da manhã (Portugal Continental), 

a Conferência contou com um painel de oradores nacio-

nais e internacionais que partilhou os seus conhecimentos  

sobre a Pedra Natural, nomeadamente Eng. Jorge Mira 

Amaral (ANIET), Eng.ª Francelina Pinto (ANIET), Dr. Jorge 

Salvador (AICEP), Dra Margarida Matos (Casa da            

Arquitetura), Arq.º Francisco Sousa Rio (Câmara Municipal 

do Porto), Dr. Anil Taneja (WONASA – Associação Mundial 

da Pedra Natural e LITOSonline.com), Eng.º Paulo F.      

Giafarov (WONASA – Associação Mundial da Pedra       

Natural),  Dr. Piero Primavori (PSC Primavori Stone Con-

sulting), Dr. João Sardo (Market Access), Dr. Vince          

Marazita (Stone Trends International), Dr. Imran Mhomed 

(JPAB – José Pedro Aguiar Branco     Advogados) e Dra Elena Amadini (VeronaFiere). 

Durante a Conferência foram abordados diversos temas de interesse para a atualidade do setor, divididos em 2    

painéis: (1) Gestão e Estratégia e (2) Mercados, mediante a apresentação de campanhas de promoção a nível      

nacional e internacional ("Portuguese Stone The Natural Path” e "Made in Portugal Naturally”), novas realidades e 

desafios do setor, bem como o potencial exportador do setor em Portugal e tendências e oportunidades para     

diversos mercados e eventos internacionais. 

Esta edição da Conferência desenrolou-se num regime híbrido, através de uma plataforma digital desenvolvida pa-

ra o efeito. Com transmissão em direto através do Centro de Congressos da Alfândega do Porto, a Conferência con-

tou com a participação de 393 inscritos. Entre os inscritos estiveram empresas de pedra natural, associações,              

universidades e os seus estudantes, empresas de construção, gabinetes de arquitetura e outros interessados,      

portugueses e estrangeiros de 16 nacionalidades diferentes.  

O evento foi muito bem recebido em Portugal e nos mercados internacionais. A transmissão na plataforma         

permitiu um contacto direto e constante entre oradores e participantes, facilitando as sessões de perguntas e    

respostas. Os participantes mostraram-se muito satisfeitos com o fórum e dirigiram diversas felicitações de apreço 

à organização. 

Aceda a toda informação, incluído a gravação da Conferência, apresentações e vídeos promocionais em:  

http://www.aniet.pt/pt/noticias/ii-conferencia-internacional/  

Aceda ainda à divulgação Internacional, na BAUMAGAZIN , dos resultados da Conferência : 

https://www.baumagazin-online.de/d/internationaler-aniet-gipfel-eine-sehr-positive-bilanz/  

http://www.aniet.pt/pt/noticias/ii-conferencia-internacional/
https://www.baumagazin-online.de/d/internationaler-aniet-gipfel-eine-sehr-positive-bilanz/
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XV JORNADAS TÉCNICAS DA ANIET  
No dia 11 de novembro de 2021 realizou-se, num regime híbrido, através de uma plataforma digital e com        

transmissão em live streaming a partir do Centro de  Congressos da Alfandega do Porto, as XV Jornadas      Técnicas 

da ANIET - Associação Nacional da Indústria Extrativa e Transformadora organizadas pela ANIET e que contaram 

com a participação de aproximadamente três centenas de inscritos. Desta forma as Jornadas Técnicas da ANIET 

constituem-se como um dos maiores eventos do Sector da Indústria Extrativa.  

Durante o evento foram abordados diversos temas de interesse para a atualidade do setor das quais se releva:  

A indústria extrativa é imprescindível no desenvolvimento da sociedade atual que depende, cada vez mais, da ex-

ploração de matérias-primas minerais. A importância da indústria extrativa na economia nacional, manifesta-se, em 

particular, nos sectores da exportação contribuindo decisivamente para a riqueza de Portugal.  

A importância da realização destas Jornadas Técnicas da ANIET já impôs esta iniciativa como espaço privilegiado na 

troca de informação entre os diferentes atores deste importante Sector industrial, afirmando-se a ANIET como um 

parceiro privilegiado na área das Minas, Rochas Industriais e Rochas Ornamentais.  

Foi dada particular enfâse ao futuro deste sector industrial e da imprescindibilidade das matérias-primas minerais 

para os novos desenvolvimentos tecnológicos, para a humanidade e para a transição energética. Foi abordada a 

estratégia europeia para este sector, onde os recursos minerais são considerados um bem essencial e estratégico 

indispensável para a adaptação, prevenção e mitigação das alterações climáticas.  

Estamos no início de uma mudança de paradigma, mas somos uma indústria estratégica para que a UE atinja os 

seus objetivos em matéria de alterações climáticas, tendo ficado bem explícito que o Sector da Indústria Extrativa 

será parte da solução. Foi salientado o potencial exportador deste Sector que se encontra ameaçado pelo aumento 

descontrolado dos custos energéticos e pelas atuais políticas energéticas, o que tem levado as empresas a perder 

competitividade, constituindo-se como um obstáculo à internacionalização.  

Este facto aliado à gravíssima crise pandémica à escala global, tem vindo a agravar a situação, desregulando todos 
os fluxos existentes, aumentando todos os custos, desde as matérias-primas aos produtos finais, criando uma forte 
incerteza em toda a sociedade.  
 

Foram assinaladas as diferentes atividades realizadas pela ANIET ao longo destes dois últimos anos, salientando-se 
o papel que a ANIET tem tido como interlocutor privilegiado entre as empresas do sector e o demais organismos e 
instituições governamentais.  
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WEBINAR OF SUSTAINABILITY – WONASA 

A WONASA-World Natural Stone Association, em      co-

laboração com a ANIET organizou no dia 25 de       no-

vembro um Webinar sobre Sustentabilidade, com foco 

nas vantagens das  Declarações Ambientais de    Produ-

to. Para assistir à gravação da Webinar pode clicar no 

seguinte link: https://youtu.be/uIfJ7gq8kfg 

Releva desta interação a sua intervenção sobre todo o articulado        

legislativo em revisão e o apoio à exportação e internacionalização das         

empresas que atuam no sector. Foram apresentadas recentes alterações      

legislativas: a nova lei de Minas e o novo Regime Geral de Gestão de          

Resíduos e suas aplicabilidades e abordada a futura legislação em        

matéria de produtos explosivos e suas implicações para o sector.  

Num outro momento destas jornadas, foi dada a conhecer uma platafor-

ma de gestão de riscos profissionais e a Plataforma ANIET SoftGeo que será disponibilizada às empresas e que     

surge como resposta à necessidade de estas reunirem toda a informação de gestão de uma exploração.  

Aproveitando os benefícios proporcionados pela evolução digital a ANIET criou este sistema integrado de gestão 

que pelo facto de conter indicadores importantes de apoio à decisão, nomeadamente, volumes explorados, áreas 

mexidas, consumos, recursos humanos e equipamentos permite desmaterializar processos, realizar análises      

objetivas da informação e tomar decisões fundamentadas e atualizadas.  

Outros temas como Economia Circular, Sustentabilidade na Indústria Extrativa, e Digitalização, foram apresentados 

como vantagens da Indústria Extrativa na perspetiva deste novo paradigma acarinhado pelas políticas da Comuni-

dade Económica Europeia. Destas Jornadas Técnicas concluiu-se que este Sector é estratégico para a mitigação e 

adaptação às mudanças climáticas e ao acordo verde da UE. 

 

"Este nosso sector deveria de ser cada vez mais acarinhado pelas entidades governamentais, pois sem ele não 

será possível qualquer transição energética.” – Presidente da ANIET, Eng.º Jorge Mira Amaral 

Aceda à gravação do evento e vídeos promocionais em:  

 http://www.aniet.pt/pt/noticias/xv-jornadas-tecnicas-da-aniet/ 

https://youtu.be/uIfJ7gq8kfg
http://www.aniet.pt/pt/noticias/xv-jornadas-tecnicas-da-aniet/
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APRESENTAÇÃO DE PROJECTO FORMAÇÃO-AÇÃO E DA PLATAFORMA 

ANIETSoftGeo  

No dia 25 de novembro numa reunião na Junta de       

Freguesia de Alpendorada, a ANIET apresentou o seu 

Projeto Formação-Ação, já anteriormente divulgado. 

Este é um projeto financiado que combina consultoria e 

formação, destinado a PME’s e que oferece cerca de 200 

horas de consultoria/formação nas mais diversas áreas e 

nas quais está prevista formação para operadores de 

CNC, entre outras.  

Todas as intervenções a realizar nas empresas serão de 

acordo com as necessidades da empresa, nos seus       

horários, datas e local de trabalho.  

A ANIET apresentou ainda a Plataforma ANIETSoftGeo, uma ferramenta que consiste num sistema integrado de 

gestão que permite às empresas reunir toda a informação, como dados de projeto, informação geográfica,             

notificações das autoridades, visitas técnicas, cumprimento dos limites da exploração, das zonas de defesa e quota 

mínima de exploração e volumes explorados, áreas mexidas, consumos, recursos humanos e equipamentos, entre 

outras, e que brevemente estará disponível para disponibilização às empresas.  

A ANIET emitiu no dia 12 de novembro o seu Tempo de Antena na RTP1.  

Se não teve a oportunidade de ver, assista agora em https://youtu.be/isi4iekfc60   

TEMPO DE ANTENA ANIET 

https://youtu.be/isi4iekfc60
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A CIP apresentou os resultados do inquérito Sinais Vitais 

feito no início de novembro às empresas em Portugal   

sobre a sua situação atual e as expectativas que têm para 

este ano, mas também sobre a avaliação que fazem das medidas definidas para combater a pandemia de covid-19.   

As principais conclusões do inquérito foram as seguintes: 

A percentagem de empresários e gestores que consideram que os programas de apoio estão aquém (ou muito 

aquém) das necessidades aumentou de 82% para 87%; 

A opinião sobre a carga burocrática nos apoios também piorou, passando de 68% para 72% a percentagem de res-

pondentes que consideram o processo burocrático; 

A perspetiva de impacto do PRR também piorou, sendo que só 8% considera que terá impacto significativo na sua 

atividade, contra 12% em setembro; 

A percentagem de empresas respondentes que afirmaram estar em pleno o funcionamento passou de 95% para 

93%, por oposição percentagem de empresas parcialmente encerradas, que registou um acréscimo de 4% para 7%; 

A percentagem de empresas que registou uma diminuição de vendas em outubro de 2021, face a 2019, aumentou 

para 43%, contra 38% em agosto. Estas empresas diminuíram em média cerca de 1/3 as suas vendas no período em 

análise; 

Verifica-se uma ligeira melhoria nas encomendas em carteira em novembro, face a setembro, com a diminuição do 

número de empresas a reduzir encomendas (27% para 25% em setembro); 

Em termos de previsão de vendas até final de 2021, face ao período homólogo de 2019, existem mais empresas a 

prever uma redução (39%) do que as que preveem um aumento (31%). Este indicador melhorou ligeiramente face 

ao inquérito de setembro, exceto nas grandes empresas ;  

Na evolução de Recursos Humanos, existe maior número de empresas a prever aumento (12%), do que diminuição 

(8%), embora os valores médios de diminuição sejam maiores do que o aumento (24% contra 10%). Contudo, me-

rece destaque o aumento do número de empresas que considera vir a manter os postos de trabalho, passando de 

73% em setembro para 80% em novembro; 

Relativamente à previsão da evolução do investimento para 2022, face a 2919, existem mais empresas a considerar 

aumentar (32%), do que a diminuir (20 %). 

CONCLUSÕES DO INQUÉRITO SINAIS VITAIS DE NOVEMBRO  

NOTÍCIA EXPRESSO  
Vale a pena partir bem a pedra e Portugal sabe porquê 

Somos o sétimo maior exportador mundial e "somos um caso de estudo”: dois em cada três 

euros de exportações de pedra natural portuguesa já provêm de produtos processados e       

altamente processados, diz Francelina Pinto, Diretora-Geral da ANIET. 

Veja a notícia na integra AQUI 

http://www.aniet.pt/pt/noticias/noticia-expresso/
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Todas as divisões de uma casa, incluindo as nossas cozinhas, estão repletas de metais e minerais! 

As cozinhas atuais não existiriam sem a presença dos mais variados metais, como o alumínio, o     

chumbo, o cobre, o ferro, o níquel e a platina; de minerais, como o quartzo e o zinco; e de rochas,  

como o granito e o mármore. 

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

SABIA QUE…? 

ENCHIMENTO DE VAZIOS DE ESCAVAÇÃO  

NOTA TÉCNICA APA 

Foi publicada pela APA–Agencia Portuguesa do              
Ambiente, uma NOTA TÉCNICA sobre as Operações de 
Enchimento de Vazios de Escavação, no sentido de          
clarificar quais as condições de utilização dos resíduos 
para enchimento de vazios de escavação, bem como, os 
resíduos que poderão ter enquadramento no âmbito da 
operação de  enchimento. 
 
Sobre este assunto a ANIET solicitou um esclarecimento à APA do qual dará, oportunamente, conhecimento aos 
seus associados.  
 
Veja aqui a Nota Técnica:  https://apambiente.pt/residuos/tratamento-de-residuos 

Aceda às conclusões finais do inquérito aqui   

Este inquérito no qual a ANIET participa, integra a terceira fase do Projeto Sinais Vitais, com o objetivo de recolher 

informação atualizada sobre a posição dos responsáveis pelas empresas portuguesas e sobre o impacto que         

diferentes situações têm nestas, no quadro da situação de exceção provocada pela pandemia de covid-19. 

https://apambiente.pt/residuos/tratamento-de-residuos
https://cip.org.pt/wp-content/uploads/2021/11/21.11.15-CIP-3a-fase_Sinais-Vitais-Marketing-FutureCast-Lab_imprensa.pdf
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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 

ANIET MEMBRO DE 

Composto por três feiras de negócios de classe mundial: SURFACES, StonExpo / Marmomac e eventos TileExpo, The 

International Surface Event (TISE) é o maior evento da indústria de revestimentos de pisos, pedra e azulejos da 

América do Norte e é o principal mercado de alcance global para obter inspiração em design , tendências e desen-

volver estratégias de negócios.  

A indústria já pode começar a fazer planos para Las Vegas 2022 “The International Surface Event (TISE): SURFACES | 

StonExpo / Marmomac |”, o evento vai decorrer presencialmente e Virtualmente de 1 a 3 de fevereiro de 2022. 

 

Mais informações em https://www.intlsurfaceevent.com/en/home.html 

INTERNACIONAIS 

https://www.intlsurfaceevent.com/en/home.html

