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FORMAÇÃO FINANCIADA
Medida Cheque Formação
O Cheque Formação, é uma medida do governo para a qualificação de activos que visa reforçar a qualificação e a
celeridade das medidas ativas de emprego através da concessão de um apoio financeiro às empresas e aos trabalhadores que frequentem ações de formação ajustadas às necessidades das empresas e do mercado de trabalho.
Apoios
50 horas de formação, no período de dois anos;

4€ valor/hora, num montante máximo que poderá atingir os € 175
não pode exceder 90% do valor total da ação de formação, comprovadamente pago.
Destinatários
ativos empregados com idade superior ou igual a 16 anos, independentemente do seu nível de qualificação, cujas
candidaturas podem ser apresentadas pelos próprios ou pelas respetivas entidades empregadoras.
desempregados inscritos no IEFP há, pelo menos, 90 dias consecutivos, com idade igual ou superior a 16 anos,
detentores do nível 3 a 6 de qualificação. A formação a apoiar deve corresponder ao definido no Plano Pessoal de
Qualificação (PPQ), obtido na sequência de um processo de reconhecimento, validação e certificação de competências (RVCC) profissional.
A ANIET enquanto entidade formadora certificada e experiente, pode ajudar na candidatura a esta medida, na avaliação de necessidades de formação, elaborando um plano formação dos colaboradores e adequado às necessidades.
A candidatura pode ser entregue pela entidade empregadora para os seus trabalhadores e financia 50 horas no
período máximo de 2 anos.
Para conhecer a oferta formativa que disponibilizamos nas áreas da higiene e segurança no trabalho, indústrias
extrativas, qualidade e ambiente, queiram por favor contactar-nos através de:
Tel.: 22 609 66 99 - e-mail: geral@aniet.pt
Para o efeito, a ANIET dispõe de um PLANO de FORMAÇÃO (consulta em: www.aniet.pt) encontrando-se, no entanto, disponível para a realização de outras acções a analisar caso a caso e desde que o número de formandos inscritos
seja o suficiente para a constituição de turmas.
Para mais informações: Regulamento Especifico da medida Cheque-Formação disponível em https://www.iefp.pt/
documents/10181/5148999/2015-10-02_Cheque+Formacao_Regulamento_Especifico_Versao_CN.pdf/f84a2e12-1008
-41c6-a074-deddcf95b536

Lei de Bases da Política Pública de Solos
Decreto Regulamentar n.º 15/2015, de 19 de agosto
Estabelece os critérios de classificação e reclassificação do solo, bem como os critérios de qualificação e as categorias do solo rústico e do solo urbano em função do uso dominante, aplicáveis a todo o território nacional.
Este Decreto Regulamentar consagra a actividade de exploração de recursos geológicos em Solo Rústico e prevê
ainda a actividade industrial ligada ao aproveitamento dos recursos geológicos como compatível com este tipo
de classificação do solo.
Nesse sentido, as empresas que exerçam actividades relacionadas com a exploração de recursos geológicos ou energéticos e que foram (em tempos) notificadas pela Autoridade Tributária para proceder à alteração da categoria do uso
do solo de rústico para urbano, o que implicou um agravamento no valor do IMI, devem agora, com base neste diploma legal solicitar a sua classificação/reclassificação, ou manter a qualidade e classificação de solo rústico de acordo
com o previsto neste decreto regulamentar.
Para mais informações ou esclarecimento, devem contactar a ANIET.

Dia Europeu dos Recursos Minerais
Ainda no âmbito do DERM dá-se conta da última iniciativa da empresa Construções Pardais, à qual agradecemos uma
vez mais pela colaboração e participação no evento:

Construções Pardais – Irmãos Monteiros, Lda
Promoveu uma visita guiada à pedreira e às instalações de transformação de rocha ornamental da empresa, a uma turma da Escola Professional do Centro de Estudo e Trabalho da Pedra.
No final da visita houve ainda espaço para um pequeno debate e troca de ideias sobre a importância do Sector para a
economia.
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Eventos:
- Infoday Nacional Horizonte 2020 Matérias-Primas (HORIZON 2020 Raw Materials InfoDay)
Vai realizar-se no dia 24 de Novembro, no Auditório da Ordem dos Engenheiros, Lisboa, uma
Sessão de informação e divulgação das oportunidades de financiamento de I&I no Horizonte
2020 na temática das matérias-primas
O evento é grátis mas a inscrição é obrigatória. Registo através de formulário de inscrição em
https://docs.google.com/forms/d/1TmJjU0DEVsSoD1qTxbGsMlXe6_9hqaNnVl1zKx1kBu4/
viewform?c=0&w=1
Para mais informações consulte http://www.gppq.fct.pt/h2020/eventos.php?id=4104

- No âmbito das comemorações do duplo Aniversário do Curso de Engenharia de Minas, o Departamento de Engenharia de Minas da FEUP (DEM) promove os seguintes eventos:


13 de Novembro

II Fórum da Industria Extrativa e da Formação/Investigação em Engenharia de Minas.
(Programa disponível em:http://www.aniet.pt/fichuprelanexaniet/fx3550.pdf )
A inscrição, para fins logísticos, deve ser efetuada em http://paginas.fe.up.pt/~deminas/inscricaoeventos/
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4 de Dezembro

DIA DE SANTA BÁRBARA, Padroeira dos Mineiros
Horário: 14.30h
Local : Auditório da FEUP

- 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
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Legislação
Portaria n.º 326/2015 - Diário da República n.º 193/2015, Série I de 2015-10-02
Aprova os requisitos e condições de exercício da atividade de verificador de pós-avaliação de projetos sujeitos a avaliação de impacte ambiental
Portaria n.º 332-B/2015 - Diário da República n.º 194/2015, 2º Suplemento, Série I de 2015-10-05
Estabelece o valor da taxa ambiental única, a sua cobrança, pagamento e afetação da respetiva receita, aplicável aos
procedimentos ambientais previstos no regime de Licenciamento Único de Ambiente
Portaria n.º 345/2015 - Diário da República n.º 199/2015, Série I de 2015-10-12
Estabelece a lista de resíduos com potencial de reciclagem e ou valorização
Decreto-Lei n.º 233/2015 - Diário da República n.º 200/2015, Série I de 2015-10-13
Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 150/2008, de 30 de julho, que aprova o regulamento do Fundo de Intervenção Ambiental
Portaria n.º 357/2015 - Diário da República n.º 201/2015, Série I de 2015-10-14
Fixa o valor das taxas a cobrar pela administração rodoviária pelos usos privativos do domínio público rodoviário do
Estado, bem como pelas autorizações previstas no Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional e fixa igualmente
as taxas a cobrar pela administração rodoviária pela instrução dos processos, emissão de pareceres, realização de vistorias extraordinárias e revalidações previstos no Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional
Portaria n.º 360/2015 - Diário da República n.º 202/2015, Série I de 2015-10-15
Estabelece os valores das taxas a cobrar pelas comissões de coordenação e desenvolvimento regional aquando da apreciação das comunicações prévias e autorizações e revoga a Portaria n.º 1247/2008, de 4 de novembro
Decreto-Lei n.º 242/2015 - Diário da República n.º 202/2015, Série I de 2015-10-15
Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, que aprova o regime jurídico da conservação
da natureza e da biodiversidade
Portaria n.º 365/2015 - Diário da República n.º 203/2015, Série I de 2015-10-16
Define o formato, características e mecanismos de tratamento da informação relevante para o exercício de atividades
económicas, através do balcão único eletrónico, designado «Balcão do Empreendedor», e revoga a Portaria n.º
131/2011, de 4 de abril
Portaria n.º 368/2015 - Diário da República n.º 204/2015, Série I de 2015-10-19
Fixa o valor das taxas a cobrar pela autoridade de AIA no âmbito do procedimento de avaliação de impacte ambiental
Decreto-Lei n.º 246-A/2015 - Diário da República n.º 206/2015, 1º Suplemento, Série I de 2015-10-21
Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de abril, transpondo a Diretiva n.º 2014/103/UE, da
Comissão, de 21 de novembro de 2014, que adapta pela terceira vez ao progresso científico e técnico os anexos da Diretiva n.º 2008/68/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa ao transporte terrestre de mercadorias perigosas

Visite-nos!
A ANIET vai estar presente com um stand.
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SERVIÇOS DISPONÍVEIS PARA ASSOCIADOS
- Área Técnica

Feiras:

Elaboração de Planos de Pedreira

 Nacionais:

Elaboração e actualização de Planos de Lavra
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)

Mais informações em: www.concreta.exponor.pt

Marcação CE
Auditorias
Implementação de Sistemas de Gestão da Qualidade
Implementação de Sistemas de Gestão IntegradosQualidade, Ambiente e Segurança
Serviços de Higiene e Segurança no Trabalho

Mais informações em: www.tektonica.fil.pt

Apoio a candidaturas a fundos comunitários
Apoio à Internacionalização

- Área Jurídico-Legal

 Internacionais:

Apoio aos associados em matéria laboral e em todos os
aspectos relacionados com a legislação aplicável ao Sector.

Mais informações em: www.tisewest.com

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
Outubro de 2015

