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Nº 161 NOVEMBRO 2020 

 

- AUDIÊNCIA ANIET E APF COM SENHOR MINISTRO                           

DO AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  

- DL 72/2020, de 16 de NOVEMBRO 

 

NESTA EDIÇÃO: 

A ANIET DESEJA A TODOS UM FELIZ NATAL  

E UM PRÓSPERO ANO NOVO  
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AUDIÊNCIA CONJUNTA ANIET E APF – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 

FUNDIÇÃO E ANIET COM SENHOR MINISTRO DO AMBIENTE E DA 

AÇÃO CLIMÁTICA  

A ANIET e a APF foram recebidas em audiência pelo Sr. Ministro do Ambi-

ente e Ação Climática, Eng.º João Pedro Matos Fernandes, numa audiência 

conjunta. Esta audiência teve como objetivo sensibilizar o Senhor Ministro 

para a importância da manutenção das condições de isenção de TGR para 

valorização de resíduos inertes destinados ao enchimento de vazios de escavação das Pedreiras no 

âmbito da sua recuperação paisagística.  

No entendimento das duas associações – ANIET e APF - os resíduos inertes, ou de outros solos e rochas, deverão continuar a 

ser contemplados como passíveis de ser usados para enchimento de vazios de escavação das pedreiras (Operação R10 - Trata-

mento do solo para benefício agrícola ou melhoramento ambiental), no âmbito dos respetivos PARP, mantendo o entendimen-

to constante no Despacho do Senhor Secretário de Estado do Ambiente, datado de 30.04.2010 e não excluindo a aplicação do 

Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro, que estabelece o regime jurídico a que está sujeita a gestão de resíduos das explo-

rações de depósitos minerais e de massas minerais. As areias resultantes do processo da fundição têm vindo a ser utilizadas ao 

abrigo do conceito de subproduto, e tem resultado numa profícua simbiose, entre o setor extrativo e o setor de fundição, para 

a recuperação ambiental e paisagística de pedreiras.  Esta é uma prática aceite em vários países europeus tendo em conta a 

óbvia impossibilidade de as pedreiras procederem ao enchimento dos vazios de escavação com resíduos provenientes, unica-

mente, da sua própria atividade. Entendem assim, a APF e a ANIET que a utilização de resíduos inertes na recuperação de pe-

dreiras é considerada reutilização e valorização desses materiais com a finalidade de reabilitação do território.   

Após exposição desta profícua simbiose entre o setor extrativo e o setor de fundição para a recuperação ambiental e paisagísti-

ca de pedreiras, as associações saíram desta audiência com a convicção do melhor acolhimento da sua proposta, por parte do 

Sr. Ministro do Ambiente e Acão Climática. 

DL 72/2020, de 16 de NOVEMBRO 

Foi aprovado o DL 72/2020 que estabelece um regime transitório de simplificação de procedimentos 

administrativos e altera o Código do Procedimento Administrativo. De acordo com o Art.º 3, está pre-

vista a realização de Conferência Procedimental Deliberativa nos procedimentos em que haja lugar à 

emissão de pareceres ou outro tipo de pronúncias por parte de diversas entidades ou noutros em que o 

grau de complexidade o justifique.  

Nessa conferência participam todas as entidades envolvidas no procedimento, com vista à emissão concomitante dos parece-

res ou pronúncias necessários, bem como da decisão final do procedimento.  

A ANIET considera este diploma e este procedimento de extrema importância, motivo pelo qual foi oportunamente proposto, 

quer diretamente ao Senhor Ministro do Ambiente e Acão Climática, quer na Pronúncia da ANIET às consultas públicas da lei de 

Pedreiras e de Minas. 

A ANIET está certa de que esta medida muito irá contribuir para a desburocratização dos procedimentos associados aos proces-

sos de licenciamento, pelo que fica na expectativa que o procedimento previsto neste diploma seja contemplado na lei de Pe-

dreiras e de Minas de forma definitiva, e não até 30/06/2021, como se afigura.  
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NOTÍCIAS: DAMOS NOTA DE DOIS ARTIGOS DO PRESIDENTE DA    

ANIET, ENGº JORGE MIRA AMARAL NO JORNAL PÚBLICO 

JORNAL PÚBLICO 2.11.2020 – PLANO NACIONAL DE INVESTIMENTOS EM RISCO  

JORNAL PÚBLICO 3.12.2020 – JOACINE KATAR MOREIRA CONDICIONA                                     

INDÚSTRIA EXTRATIVA 
 

A escassez de terras raras no mercado internacional, aliada ao estrangulamen-

to de exportações que a China passou a impor, desde 13 de Outubro de 2020, 

poderá gerar um novo conflito económico em larga escala.  

A deputada Joacine Katar Moreira, no passado dia 26 de Novembro, apresen-

tou uma proposta que condiciona a indústria extrativa, porque coloca a prospe-

ção e pesquisa sobre um escrutínio de avaliação ambiental estratégica, quando 

não estão ainda identificados os possíveis impactos.  

Essa proposta foi aprovada. 

Notícia na íntegra em:  

http://www.aniet.pt/pt/noticias/noticia-publico-joacine-katar-moreira-condiciona-a-industria-portuguesa/ 

As novas regulamentações previstas para o setor provocam o receio de que as empresas 

não consigam responder de forma eficaz.  

O anúncio do plano que vai reger os principais investimentos públicos para a próxima déca-

da em Portugal, representa, antes de mais, um enorme desafio para o setor extrativo, que 

está na primeira linha do combate à crise económica. 

Notícia na íntegra em: 

http://www.aniet.pt/pt/noticias/noticia-publico-plano-nacional-de-investimento-em-

risco/ 

As associadas da ANIET, ORICA E EPIROC, desenvolveram com 

sucesso um protótipo do primeiro Sistema semi-automático 

de entrega de explosivos do mundo. 

 

Veja a notícia em: https://www.clubedamineracao.org/post/

orica-e-epiroc-revelam-prot%C3%B3tipo-para-automa%C3%

A7%C3%A3o-subterr%C3%A2nea 

ORICA E EPIROC REVELAM PROTÓTIPO PARA AUTOMAÇÃO             

SUBTERRÂNEA 

http://www.aniet.pt/pt/noticias/noticia-publico-plano-nacional-de-investimento-em-risco/
http://www.aniet.pt/pt/noticias/noticia-publico-plano-nacional-de-investimento-em-risco/
https://www.clubedamineracao.org/post/orica-e-epiroc-revelam-prot%C3%B3tipo-para-automa%C3%A7%C3%A3o-subterr%C3%A2nea
https://www.clubedamineracao.org/post/orica-e-epiroc-revelam-prot%C3%B3tipo-para-automa%C3%A7%C3%A3o-subterr%C3%A2nea
https://www.clubedamineracao.org/post/orica-e-epiroc-revelam-prot%C3%B3tipo-para-automa%C3%A7%C3%A3o-subterr%C3%A2nea
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REVISTA PORTUGAL EMPRESARIAL / AEP  

A AEP Lançou a edição nº 30 da Revista Portugal Empresarial.  

Aceda aqui ao Link para visualizar a edição na íntegra. 

FLEXIBILIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS DE IVA E SEGURANÇA SOCIAL  

O Decreto-Lei n.º 99/2020, de 22 de novembro, aprovou 

o regime extraordinário de diferimento de obrigações 

fiscais e contributivas relativas aos meses de novembro e 

dezembro de 2020. As empresas e os trabalhadores inde-

pendentes vão poder adiar o pagamento das contribui-

ções para a Segurança Social para o segundo semestre do 

próximo ano e pagar em três ou seis meses, sem juros. Também as empresas que estão no regime de IVA trimestral vão 

poder adiar o pagamento do imposto e pagar em prestações.  

Mais informação em:  
 
http://www.seg-social.pt/contribuicoes-a-seguranca-social e https://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html  

e 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/COVID_19/Medidas_Fiscais_e_%20Aduaneiras/Paginas/

IVA.aspx 

WEBINAR DE APRESENTAÇÃO DA FERRAMENTA OIRA  

Decorreu no dia 10 de Novembro o WEBINAR de apresentação 

da Plataforma OiRA. O evento foi organizado pela ACT - Autori-

dade para as Condições do Trabalho, enquanto ponto focal da 

Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (EU-

OSHA) e contou com a participação da ANIET.  

Esta Plataforma interativa, é uma excelente ferramenta de  

Avaliação/Gestão de Riscos Profissionais para Explorações a 

céu aberto,  grátis, fácil de utilizar, que pode ser utilizada por 

todos, incluindo Técnicos de Segurança, Técnicos de Forma-

ção, Diretores Técnicos, entre outros e encontra-se disponível 

em https://oiraproject.eu/pt/oira-tools  

A ANIET espera que esta seja útil, e já solicitou à ACT um nova versão da ferramenta para a indústria transformadora da pe-

dra natural e indústria extrativa subterrânea.  

https://4z8ce.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/SbHYEAPk846b7E-ICywjqjrgAULSpXXYjJHH5X8KCg1RsYvw26qHe7MbNvCuCdX521TijgGzpS8xta4qto55eAat9WC-N02Om4UBHBHos2uiXIQ
https://dre.pt/application/conteudo/149220108
http://www.seg-social.pt/contribuicoes-a-seguranca-social
https://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html
https://oiraproject.eu/pt/oira-tools
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WONASA – WORLD NATURAL STONE ASSOCIATION 

Sessão sobre políticas comparativas de mineração em diferentes países 

No dia 12 de novembro a ANIET participou e representou o 

setor português, numa  sessão sobre políticas de mineração 

relacionadas com extração de Pedra Natural. Esta sessão con-

tou com a participação ativa de profissionais com alto conhe-

cimento e experiência no tema, muitos deles representantes 

de associações nos seus respetivos países e responsáveis por interagir com as entidades/autoridades sobre o tema. 

Desta sessão resultou um relatório comparativo simplificado da WONASA sobre as políticas de mineração vigentes em 10 

países diferentes. 

 

A ANIET disponibilizará o relatório mediante solicitação. 

DESPACHO Nº 11886-A/2020- DIÁRIO DA RÉPÚBLICA 235/2020, 1º 

Suplemento, Série II de 2020-12-03 - Tabelas de retenção na fonte 

para 2021 

 

Foi publicado em "Diário da República" o despacho n.º 11886-A/2020 do Secretário de 
Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais que aprova as tabelas de retenção na fonte sobre 
rendimentos do trabalho dependente e pensões auferidas por titulares residentes no 
continente para o ano de 2021. 

Para aceder ao despacho clique AQUI 

PROGRAMA APOIAR.PT  

Já se encontram a decorrer as candidaturas para as empresas 
requererem o novo apoio dirigido às micro e pequenas empre-
sas dos setores mais afetados pela pandemia Covid-19. 

Mais informação em:  

https://www.compete2020.gov.pt/noticias/detalhe/Apoiar_PT 

https://dci.cmail20.com/t/d-l-chdkrtt-tyhjdhhdtr-r/
https://www.compete2020.gov.pt/noticias/detalhe/Apoiar_PT


 

NOVEMBRO 2020 BOLETIM INFORMATIVO | 6 



 

NOVEMBRO 2020 BOLETIM INFORMATIVO | 7 

ESPAÇO ASSOCIADO ADERENTE 

SABIA QUE…? 

 
As ligas de Cobre possuem propriedades antibacterianas! 
 
As ligas de cobre, como o latão ou o bronze, 

constituídas por metais como o estanho, zinco, antimónio, alu-
mínio, níquel, chumbo, arsénio, entre outros, têm proprieda-
des antibacterianas impedindo a disseminação de vírus, bacté-
rias e fungos. 
As ligas de cobre são amplamente usadas nas superfícies de 
toque em estabelecimentos de saúde, o que permite uma redu-
ção da ocorrência de infeções até 58%!  
As Minas e os minerais são importantes para o setor da saúde! 
 
 
Sim à Mina, Sim à Saúde! 
 

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

 

BOLSA DE EMPREGO 

Disponibilizam-se para entrevista: 

Mestres em: 

Engenharia Minas e Geo-Ambiente 

ADIAMENTO DE EVENTOS                  PRÓXIMOS EVENTOS 
Jornadas Técnicas e Conferência Internacional  

Dado o atual contexto provocado pelo COVID e as condições 

excecionais e de incerteza nos próximos meses, a ANIET 

anuncia o adiamento da próxima edição das Jornadas Técni-

cas e da Conferência Internacional para 2021, em data a 

comunicar oportunamente.   

Pelos mesmos motivos foram também adiados para 2021:  

- a Bienal da Pedra, em Alpendorada, Marco de Canaveses, 

para 10,11 e 12 de Setembro 

- o Encontro Nacional do Colégio de Engenharia Geológica e 

Minas, para data a comunicar oportunamente  

 

NACIONAIS INTERNACIONAIS 

A edição presencial da feira The International Surface Event 

(TISE), devido á atual pandemia e os riscos associados, foi 

adiada para os dias 16 a 18 de junho de 2021.  

No entanto, irá realizar- se um evento virtual durante as da-

tas do evento físico previamente agendados, de 26 a 28 de 

janeiro de 2021.  

Este evento contará com uma programação focada em pro-

dutos online! Desta forma, é oferecida aos participantes a 

oportunidade de conectar e visualizar produtos enquanto 

disfrutam de experiências criativas e imersivas. 

Para mais informações contactar a ANIET. 


