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Explosivos - Prorrogação do prazo de validade das autorizações
Informa-se que o Departamento de Armas e Explosivos da Polícia de Segurança Pública, está a proceder à prorrogação do prazo de validade das autorizações de aquisição e emprego de produtos explosivos e dos correspondentes dispositivos de iniciação.
Para que o processo de dilação decorra com celeridade, deverão ser remetidos ao Departamento de Armas e Explosivos, para prossecução do processo os seguintes documentos:
a) Requerimento relativo à pretensão de prorrogação;
b) Original da autorização de aquisição e emprego com os correspondentes averbamentos actualizados;
c) Cópia da Cédula de Operador;
d) Declaração emanada pela empresa fornecedora que ateste o consumo dos produtos explosivos e o saldo actual;
e) Declaração que autorize o levantamento da autorização por interposta pessoa.
Na eventualidade de terem sido alterados outros pressupostos que fundamentaram a emissão inicial da autorização
concedida, tal facto deverá ser comunicado ao Departamento no acto do pedido de renovação.

Rastreabilidade - Identificação e Registo dos Explosivos
Alertam-se as empresas que chegou ao conhecimento da ANIET que a PSP - Policia de Segurança Pública/
Departamento de Armas e Explosivos não está a aceitar os registos em formato de papel. A ANIET recorda que tem
parcerias com empresas detentoras de sistemas informáticos no âmbito da Identificação e Rastreabilidade de Produtos
Explosivos, com vantagens para associados.
Para mais informações contactar a ANIET.

Obrigatoriedade Legal a Decorrer e com Prazo:


Diploma de Regularização Excepcional de Explorações

DL 165/2014, de 5 de Novembro
Recorda-se que encontra em vigor o Regime Extraordinário de Regularização das Atividades Económicas, sendo que as
empresas podem/devem apresentar o pedido de regularização até 02/01/2016.

FORMAÇÃO FINANCIADA?
Medida Cheque Formação !

Mais informações contactar a ANIET ou em: http://
www.aniet.pt/formacao
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Guia de orientação - A extracção de minerais não
energéticos e a rede Natura 2000
Encontra-se agora também disponível no web site da DGEG www.dgeg.pt a versão em português do Guia para a
indústria extrativa na rede Natura 2000.

Eventos:


MINA DA URGEIRIÇA: Centenário da Concessão é assinalado amanhã

A EDM – Empresa de Desenvolvimento Mineiro, a
Câmara Municipal de Nelas, a Junta de Freguesia de
Canas de Senhorim, a Casa do Pessoal da Urgeiriça e
a Associação dos Ex-Trabalhadores das Minas de
Urânio (ATMU) celebram, no dia 5 de Dezembro, o
100.º aniversário da atribuição da concessão da Mina
da Urgeiriça, em Nelas, de acordo com o programa.
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B2B “ Encontros/Meetings Habitat”

A Plataforma para a Construção Sustentável lança para o Cluster Habitat um evento B2B, intitulado Encontros/ Meetings Habitat, que se realiza no dia 9 de Dezembro, em Aveiro (no Mélia Ria Hotel & Spa).
Mais informações em: http://us3.campaign-archive1.com/?u=ce2ce0cf195c0a6219bab0ba0&id=1ef9c68a59
Para qualquer esclarecimento: centrohabitat@centrohabitat.net

Legislação
Portaria n.º 395/2015 - Diário da República n.º 216/2015, Série I de 2015-11-04
Estabelece os requisitos técnicos formais a que devem obedecer os procedimentos previstos no regime jurídico de avaliação de impacte ambiental e revoga a Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril
Portaria n.º 399/2015 - Diário da República n.º 217/2015, Série I de 2015-11-05
Estabelece os elementos que devem instruir os procedimentos ambientais previstos no regime de Licenciamento Único
de Ambiente, para atividades industriais ou similares a industriais, nomeadamente, operações de gestão de resíduos e
centrais termoelétricas, exceto centrais solares
Jornal Oficial da União Europeia L294/1, de 11 de Novembro
Regulamento (UE) 2015/2002 da Comissão, de 10 de novembro de 2015, que altera os anexos I-C e V do Regulamento
(CE) n.o 1013/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a transferências de resíduos

Bolsa de Emprego:
Disponibiliza-se para emprego:

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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SERVIÇOS DISPONÍVEIS PARA ASSOCIADOS
- Área Técnica
Elaboração de Planos de Pedreira

Feiras:

Elaboração e actualização de Planos de Lavra

 Nacionais:

Planos Ambientais e de Recuperação Paisagística
Estudos de Impacte Ambiental
Licenciamento de Unidades Industriais
Licenciamento de Operação de Gestão de Resíduos
(Recolha e Valorização de RCD’s)
Marcação CE

Mais informações em: www.tektonica.fil.pt

Auditorias
Implementação de Sistemas de Gestão da Qualidade
Implementação de Sistemas de Gestão IntegradosQualidade, Ambiente e Segurança

 Internacionais:

Serviços de Higiene e Segurança no Trabalho
Apoio a candidaturas a fundos comunitários
Apoio à Internacionalização

- Área Jurídico-Legal

Mais informações em: www.tisewest.com

Apoio aos associados em matéria laboral e em todos os
aspectos relacionados com a legislação aplicável ao Sector.
Informação permanente e actualizada sobre legislação
relacionada com o Sector através de circulares, boletins
informativos e da Internet.

- Área Formação
A ANIET é uma entidade acreditada pela Direcção Geral do Empre-

VISITE-NOS em

www.aniet.pt

go e das Relações de Trabalho (DGERT) e realiza acções de formação em diversas áreas relacionadas directamente com o sector em
que se insere.

- Protocolos
A ANIET possui Protocolos de Colaboração entre os quais se destacam os celebrados com laboratórios de ensaios de materiais com
o objectivo dos sócios usufruírem de descontos na realização de
ensaios, nomeadamente os relativos a marcação CE.

- Certificação da ANIET
A ANIET é entidade certificada no âmbito: Apoio aos Associados
nos Domínios da Informação Geral, Esclarecimentos na Área Jurí-

ou

facebook ANIET

dica, na Implementação e Manutenção da Marcação CE na Indústria Extractiva e Transformadora.

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
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