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União Europeia assinala Dia

Europeu dos Recursos Minerais

Em toda a Europa, PME’s e grandes grupos empresariais abriram as portas das suas fábricas, pedreiras e minas
aos cidadãos para, de uma forma mais próxima, informarem sobre a importância deste setor na produção de
riqueza, na contribuição para a qualidade de vida no quotidiano dos cidadãos e demonstrar as boas práticas
relativamente à utilização eficiente dos recursos, à proteção do ambiente, à biodiversidade e o seu papel na inovação.
Em Portugal, realizaram-se 4 iniciativas, designadamente visitas guiadas a pedreiras e instalações de britagem e
transformação de rocha ornamental; ao Centro de Ciência Viva do Lousal; a visita a uma empresa de extracção
organizada em parceria pela ESTIG - Instituto Politécnico de Beja e Mármores Sintra Filhos, Lda, que contaram
com a presença de alunos, professores e população.
Infelizmente, este ano registou-se uma reduzida adesão por parte das empresas pelo facto da data escolhida
coincidir com o início do ano lectivo em várias escolas e ser muito próximo da Feira MARMOMACC, em Itália,
que conta com uma participação massiva do sector.
Algumas fotos que registam estas iniciativas do Dia Europeu dos Recursos Minerais em Portugal:
Centro de Ciência Viva do Lousal
Realizou jogos e actividades.
Os participantes estiveram muito empenhados em compreender
a importância das propriedades físicas, concretamente a da luz,
e das características dos minerais.

ESTIG - Instituto Politécnico de Beja e Mármores Sintra e Filhos
Numa parceria com a Câmara Municipal de Beja e a empresa Mármores Sintra Filhos, Lda, realizaram um pequeno percurso que permitiu
descobrir um pouco da história dos mármores de Trigaches. Realizouse ainda uma visita à exploração a céu aberto, onde se abordou o
enquadramento geológico e o processo de extração, e à oficina, para
observação de técnicas de tratamento
da rocha ornamental.

Sibelco Portuguesa, Lda
Recebeu visita de membros da comunidade local e efetuou uma visita à área de extração (lago e areeiro) apoiando a
empresa na iniciativa de aumento da biodiversidade da fauna local, através da colocação estratégica de ninhos específicos para as espécies alvo. Foi efetuada uma sessão de sensibilização, aos riscos inerentes à utilização do lago para práticas lúdicas, como a pesca, tomar banho...
Recebeu ainda a visita dos familiares dos colaboradores, realizaram um almoço convívio e atividades de sensibilização à
segurança (prestação de suporte básico de vida).
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A ANIET agradece a todos os que colaboraram e participaram neste evento, nomeadamente aos associados:
 Construções Pardais-Irmãos Monteiros, Lda (data ainda a definir);
 Sibelco Portuguesa, Lda.

Feira MARMOMACC, Verona –Itália
No âmbito do Projecto de Internacionalização 2020 | Pedra com Valor, a ANIET promoveu a participação de empresas
associadas na Feira MARMOMACC 2015, que decorreu de 30 de Setembro a 3 de Outubro, em Verona.
Considerada uma feira de referência, a MARMOMACC, na sua 50.ª edição, é considerada a maior exposição do mundo
dedicada à indústria da pedra natural. Em apenas quatro dias, o evento atraiu 67.000 profissionais especializados, um
crescimento de 3% relativamente aos visitantes do ano passado.
A Feira MARMOMACC confirmou o seu status como o centro global da pedra natural, equipamentos e tecnologia, contando com a presença de 1.524 empresas (que ocuparam uma área de exposição de mais de 77.000 m 2), incluindo 936
expositores de 55 países (mais 11 do que a última edição).
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Em consonância com as suas tradições, como local de promoção do comércio do sector da pedra natural, a MARMOMACC estabeleceu um novo recorde para o número de compradores que chegaram da Europa (Alemanha e Reino Unido, em particular, seguido de Espanha e França), com um aumento significativo no número de visitantes a partir de
Estados Unidos, Canadá, Índia e Austrália, bem como Israel, Polónia e Irão, foi ainda consolidado o número de visitantes da Turquia, Rússia, Brasil, China, Marrocos e Egipto.
A próxima edição da MARMOMACC está agendada para 28 de Setembro a 1 de Outubro de 2016, tendo a ANIET
inscrições abertas para esta acção no âmbito do Projecto Pedra com Valor | 2020.
O Projecto de Internacionalização conta ainda com acções de prospeção, missões inversas (visita de importadores) e
participação em outras feiras. De entre os mercados abrangidos pelo novo projecto destacamos a continuidade dos
relacionamentos com Marrocos e Reino Unido, e a aposta em novos mercados, entre os quais a Alemanha, França,
Polónia e Suíça.

Construções Pardais – Irmãos Monteiros, Lda

Granitos Irmãos Peixoto, Lda
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GNT – Granitos do Norte, Lda

Hélio & Monteiro, Lda
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Congresso Nacional de Áridos
ANIET esteve representada no IV Congresso Nacional de Áridos que decorreu de 30 de Setembro a 2 de Outubro, em
Madrid. E participou ainda, no dia 29 de Setembro, no Congresso da Federação IberoAmericana de Produtores de
Agregados (FIPA), onde fez uma apresentação sobre o Sector dos Agregados em Portugal.
Nesta reunião estiveram presentes além de Portugal (ANIET) representantes de Espanha, Argentina, Brasil, Colômbia,
Costa Rica, Perú, Uruguai, Chile e da União Europeia.
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Presidente da Federação de Áridos de Espanha, Presidente da
ANIET, Presidente da ANEFA Espanha, Directora Executiva da ANIET
e o Director Geral da FDA e ANEFA

Marcou também presença a associada MaxamPor, S.A.

Marcou também presença a associada Labelmarket, S.L.

Marcou também presença a associada Metso Minerals
Portugal, Lda

Marcou também presença a associada Orica Mining Services Portugal, S.A.
Marcou também presença a associada Sociedade Atlas Copco de Portugal, Lda
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Obrigatoriedades Legais a Decorrer e com Prazo:


Diploma de Regularização Excepcional de Explorações

DL 165/2014, de 5 de Novembro
Tendo o IAPMEI assumido competências no domínio do licenciamento industrial, passando a ser interlocutor com as
empresas nesta matéria e que, se encontra em vigor o Regime Extraordinário de Regularização das Atividades Económicas, as empresas podem/ devem apresentar o pedido de regularização até 02/01/2016.
Mais informação pode ser solicitada pelo email industria@iapmei.pt, direcionado aos Departamentos de Planeamento
e Licenciamento Industrial do IAPMEI.


Auditorias Energéticas Obrigatórias para Grandes Empresas

O Decreto-Lei nº68 A/2015 transpôs para a ordem jurídica interna a Diretiva Europeia de Eficiência Energética, na qual
está previsto que as empresas e/ou grupos de empresas que não sejam PME, deverão realizar uma Auditoria Energética a todas as suas instalações até ao próximo dia 5 de dezembro de 2015.
A ANIET tem parcerias com entidades habilitadas para o efeito, cujos auditores são reconhecidos pela DGEG no âmbito
do SGCIE – Sistema de gestão dos consumos Intensivos de Energia e Cogeração.
Brevemente o sistema de registo previsto no n.º 1 do artigo 13.º será disponibilizado no site da DGEG.


SIR – Sistema de Indústria Responsável

A Portaria nº 279/2015, de 14 de setembro de 2015, referente à Regulamentação do SIR – Sistema de Indústria Responsável, entrou em vigor no dia 6 de outubro 2015.


Seguro de Responsabilidade Civil Extracontratual

Entrou em vigor no dia 6 de outubro a Portaria nº 307/2015, de 24 de setembro, relativa ao Seguro de Responsabilidade Civil Extracontratual obrigatório para todas as Indústrias.

Licença de Explosivos e a Licença de Pólvora
Na requisição de explosivos e pólvora passa a ser obrigatório (além dos anteriores documentos), o preenchimento do
formulário da DGEG – Direção-Geral de Energia e Geologia relativo ao “pedido de parecer para autorização de
emprego de pólvora e explosivos na lavra de pedreira”.
Para esse efeito poderá obter a minuta no website da DGEG – Direção-Geral de Energia e Geologia, em Pedreiras e
Minas \ Minutas e Formulários.
O pedido de parecer deverá ser entregue na respetiva divisão da DGEG – Direção-Geral de Energia e Geologia.

Cheque Formação - Um Incentivo à Formação
O Cheque-Formação foi criado através da Portaria n.º 229/2015, de 3 de agosto, cabendo ao IEFP a execução e acompanhamento da medida.
É uma medida que visa reforçar a qualificação e a empregabilidade 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.
O apoio a atribuir prevê o limite de 50 horas/trabalhador no período de dois anos, num montante máximo que pode
atingir os 175 euros/trabalhador e cofinancia até 90% do valor total da ação de formação comprovadamente pago.
A formação profissional a desenvolver deve ser ministrada por uma Entidade Formadora Certificada pela DGERT como
é o caso da ANIET. Os percursos formativos devem integrar UFCD´s e devem privilegiar as áreas de formação prioritárias definidas anualmente pelo IEFP, I.P.
Em caso de interesse ou para mais informação, contacte a ANIET.
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Novos Associados
Foram admitidos em reunião de Direcção o associado com o estatuto de associado efectivo:
PETRALTER - Indústria Extrativa, S.A.

Eventos:
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:
- 19 e 20 de outubro
Curso de Desmonte com Explosivos, com a colaboração da Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid.
(Programa disponível em http://www.aniet.pt/fichuprelanexaniet/fx3544.pdf)
- 13 de novembro
II Fórum da Industria Extrativa e da Formação/Investigação em Engenharia de Minas.
(Programa disponível em http://www.aniet.pt/fichuprelanexaniet/fx3542.pdf)
A inscrição, para fins logísticos, deve ser efetuada em http://paginas.fe.up.pt/~deminas/
inscricaoeventos/

Legislação
Agosto:
Decreto-Lei n.º 150/2015 - Diário da República n.º 151/2015, Série I de 2015-08-05
Estabelece o regime de prevenção de acidentes graves que envolvem substâncias perigosas e de limitação das suas
consequências para a saúde humana e para o ambiente, transpondo a Diretiva n.º 2012/18/UE, do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem
substâncias perigosas
Decreto-Lei n.º 165/2015 - Diário da República n.º 159/2015, Série I de 2015-08-17
Procede à regulamentação da Lei dos Baldios, aprovada pela Lei n.º 68/93, de 4 de setembro
Decreto Regulamentar n.º 15/2015 - Diário da República n.º 161/2015, Série I de 2015-08-19
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
Decreto-Lei n.º 179/2015 - Diário da República n.º 167/2015, Série I de 2015-08-27
Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, que estabelece o regime jurídico da avaliação de impacte ambiental dos projetos públicos e privados suscetíveis de produzirem efeitos significativos no
ambiente, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2011/92/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 13 de dezembro de 2011, relativa à avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos e privados no ambiente
Lei n.º 114/2015 - Diário da república n.º 168/2015, série i de 2015-08-28
Segunda alteração à Lei n.º 50/2006, de 29 de agosto, que aprova a lei-quadro das contraordenações ambientais

Setembro:
Portaria n.º 277/2015 - Diário da República n.º 177/2015, Série I de 2015-09-10
Regula a constituição, a composição e o funcionamento das comissões consultivas da elaboração e da revisão do Plano
Diretor Intermunicipal (PDIM) e do Plano Diretor Municipal (PDM), nos termos do regime jurídico dos instrumentos de
gestão territorial aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio (RJIGT) e revoga a PORTARIA N.º 1474/2007, de
16 de novembro
Portaria n.º 279/2015 - Diário da República n.º 179/2015, série I de 2015-09-14
Identifica os requisitos formais do formulário e os elementos instrutórios a apresentar pelo interessado nos procedimentos com vistoria prévia, sem vistoria prévia e de mera comunicação prévia aplicáveis, respetivamente, à instalação e
exploração de estabelecimentos industriais dos tipos 1, 2 e 3, e à alteração de estabelecimentos industriais, nos termos
previstos no Sistema da Indústria Responsável
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Decreto-Lei n.º 195/2015 - Diário da República n.º
179/2015, Série I de 2015-09-14
Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 93/2010,
de 27 de julho, que transpõe a Diretiva n.º 2003/87/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de julho de
2003, relativa à criação de um regime de comércio de
licenças de emissão de gases com efeito de estufa, concluindo a transposição, no que diz respeito às atividades
de aviação, da Diretiva n.º 2009/29/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 23 de abril de 2009
Portaria n.º 280/2015 - Diário da República n.º 180/2015,
Série I de 2015-09-15
Define a forma de cálculo, distribuição, modo de pagamento e termos do respetivo agravamento ou redução das
taxas e outras despesas devidas pelo requerente nos procedimentos em que intervenham a administração central
ou entidades gestoras de Zonas Empresariais Responsáveis, no âmbito do Sistema da Indústria Responsável
Portaria n.º 281/2015 - Diário da República n.º 180/2015,
Série I de 2015-09-15
Define os requisitos a que obedece a constituição da sociedade gestora de Zona Empresarial Responsável (ZER), a
identificação do respetivo quadro legal de obrigações e
competências e ainda a definição das regras relativas à sua
organização e funcionamento
Portaria n.º 289/2015 - Diário da República n.º 182/2015,
Série I de 2015-09-17
Aprova o Regulamento de Funcionamento do Sistema
Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER), que
estabelece os procedimentos de inscrição e registo bem
como o regime de acesso e de utilização da plataforma e
revoga a Portaria n.º 1408/2006, de 18 de dezembro.

VISITE-NOS em

www.aniet.pt

Resolução do Conselho de Ministros n.º 77/2015 - Diário
da República n.º 183/2015, Série I de 2015-09-18
Aprova a Estratégia Nacional para a Segurança e Saúde no
Trabalho 2015-2020
Portaria n.º 307/2015 - Diário da República n.º 187/2015,
Série I de 2015-09-24
Estabelece o regime dos seguros obrigatórios de responsabilidade civil extracontratual

Feiras:
 Nacionais:

Decorre de 19 a 22 de Novembro, na Exponor, Porto
Mais informações em: www.concreta.exponor.pt

Internacionais:

Decorre de 2 a 6 de Novembro, a Batimat em Paris,
França.

ou

facebook ANIET
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
Setembro de 2015

