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 UEPG ECONOMIC COMMITTEE MEETING  

 PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM A CÁTEDRA HIGH PERFORMANCE COM-

PUTING CHAIR  

 PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DAS AUTORIZAÇÕES DE AQUISIÇÃO 

E EMPREGO DE EXPLOSIVOS, POLVORA E CORRESPONDENTES DISPOSITIVOS 

DE INICIAÇÃO  

NESTA EDIÇÃO: 
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UEPG ECONOMIC COMMITTEE MEETING  

No dia 15 de Outubro, realizou-se em formato digital a reunião do Comitê Económico da UEPG, onde foram analisa-

dos vários indicadores económicos, medidas implementadas e a implementar pelos diferentes países bem como o 

progresso do sector.  

A ANIET marcou mais uma vez presença e expos o panorama português atual do sector.  

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM A CÁTEDRA HIGH 

PERFORMANCE COMPUTING CHAIR  

A ANIET e a Universidade de Évora, como coordenadora da Cátedra High Performance Computing Chair, celebra-

ram no dia 25/10 um protocolo de cooperação. 

O protocolo tem por base a colaboração em condições de cooperação técnica, científica e humana para contribuir 

para o desenvolvimento de projetos conjuntos e outros e ainda potenciar ligações entre o meio universitário e em-

presarial.  

A Cátedra High Performance Computing Chair foi criada pela Universidade de Évora e a cerimónia de inauguração 

desta nova infraestrutura da UE decorreu no dia 1 de novembro, no Colégio do Espírito Santo na presença de     

Manuel Heitor, Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, da Reitora da UE, Ana Costa Freitas, Paulo Qua-

resma, vogal do Conselho Diretivo da FCT e representantes de várias empresas nacionais e internacionais. 
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DAS AUTORIZAÇÕES DE 

AQUISIÇÃO E EMPREGO DE EXPLOSIVOS, POLVORA E                           

CORRESPONDENTES DISPOSITIVOS DE INICIAÇÃO  

De acordo com informação do Departamento de Armas e Explosivos da PSP sobre a Prorrogação do Prazo de       

Validade das Autorizações de Aquisição e Emprego de Explosivos, Pólvora e Correspondentes Dispositivos de Inicia-

ção, este procedimento administrativo para o ano de 2022, teve início em 25 de outubro. 

Este Workshop será realizado no dia 17 e tem como 

objetivo a informação e formação inicial relativamente 

às estruturas de metadados de suporte à informação na 

construção, ou Data Templates conforme a norma ISO 

23387. 

Os participantes no evento irão receber um certificado         

relativo ao nível “Data Templates Awareness” do        

projeto  GrowingCircle – EEAGrants  

Após a apresentação seguir-se-á um debate com vários            

intervenientes e partes interessadas nos processos de 

digitalização da construção, bem como um período para 

perguntas e  respostas sobre o tema apresentado.  

 

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia aqui. 

GROWING CIRCLE WORSHOP  

DIREITOS DO CONSUMIDOR NA COMPRA E VENDA DE BENS,                    

CONTEÚDOS E SERVIÇOS 

No Diário da República n.º 202 (1.ª série) de 18.10.2021, foi publicado o D.L. n.º 84/2021, que regula os direitos do 

consumidor na compra e venda de bens, conteúdos e serviços digitais. 

O novo regime decorrente deste referido ato legislativo entrará em vigor no dia 1.01.2022. 

Trata-se de uma matéria da maior importância para as empresas produtoras, comercializadoras e distribuidoras de 

bens e prestadoras de serviços, por um lado, e para os consumidores, pelo outro, no âmbito da compra e venda de 

bens de consumo e também nos contratos de fornecimento de conteúdos ou serviços digitais. 

https://lnkd.in/ejHVgGw4
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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

