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ANIET e a AP3E reuniram no dia 9 de Agosto, com o Director do Departamento de 
Armas e Explosivos (DAE) da PSP, Sr. Superintendente Pedro Moura, para clarificar 
algumas dúvidas suscitadas pela interpretação do Despacho 19GDN2017, de 14 de 
Julho, relativo ao Procedimento Técnico sobre a Aplicabilidade da Norma NP 2074:2015.  

Com este despacho, as pedreiras (agregados e rochas ornamentais) e minas que pretendam efe-
tuar a aquisição de explosivos para operações de desmonte continuam a submeter os processos à 
DGEG, à semelhança do que vem sendo hábito e conforme estabelece o DL 270/2001, de 6 de 
Outubro alterado e republicado pelo DL 340/2007, de 12 de Outubro, para aprovação do Plano de 
Lavra e Plano de Monitorizações.  

Fundamentalmente, o Despacho aplica-se a outras obras civis, cuja licença para a autorização do 
emprego de explosivos está dependente do parecer do DAE-PSP.  

As empresas podem, no entanto, adoptar o procedimento como medida de segurança para garantir a 
salvaguarda de danos, sendo a monitorização das vibrações, um meio de controlo e de prova para 
poder contrapor face a possíveis queixas apresentadas pela vizinhança.  

Deste despacho decorre que, as medições das vibrações em situações consideradas de risco, devem ser 
executadas de acordo com a norma NP 2074:2015. 

Foi ainda transmitido às  duas associações a intenção de revisão da legislação dos produtos explosivos.  

 

NOVA PROPOSTA E RESULTADO DA REUNIÃO DA 

COMISSÃO EUROPEIA SOBRE REVISÃO DA        

DIRECTIVA 2004/37/CE EXPOSIÇÃO DOS             

TRABALHADORES À SÍLICA  
Encontrando-se em discussão na Comissão Europeia a Revisão da Directiva 2004/37/CE relativa à pro-
teção dos trabalhadores contra riscos relacionados com a exposição a agentes cancerígenos ou muta-
génicos durante o trabalho (Sílica Cristalina Respirável), a ANIET emitiu, em tempo oportuno, a sua posi-
ção a nível nacional e europeu. Assim e sem prejuízo de a ANIET pugnar por um Sector seguro, dinâmico 
e responsável reforçou que, no processo de transição da Directiva, fosse defendida na Comissão Euro-
peia e no Conselho EPSCO – Emprego, Política Social, Saúde e Consumidores, a votação a favor de um 
limite proporcional e viável dos valores ocupacionais de 0.1 mg/m3 para a Sílica Cristalina Respirável, à 
semelhança dos restantes países membros. 

No seguimento destes desenvolvimentos, no passado dia 30 de Agosto, a Comissão do Emprego da 
União Europeia aprovou, por larga maioria (42 votos a favor e 8 abstenções) o acordo provisório, resul-
tante das negociações sobre a Diretiva de agentes cancerígenos e mutagénicos no trabalho, que prevê 
um valor limite ocupacional de 0.1 mg/m3. 

O próximo passo será a votação em Sessão de Plenário no Parlamento Europeu. 

DESPACHO 19/GDN/2017 – PROCEDIMENTO 

TÉCNICO SOBRE A APLICABILIDADE DA 

NORMA NP 2074 
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MARMO+MAC 2017  

No âmbito do Projecto de Internacionalização 2020 | Pedra E+, a ANIET promoveu a participação de 
várias empresas na Feira MARMO+MAC 2017, que decorreu de 27 a 30 Setembro, em Verona. 

Considerada a feira de referência do sector, a MARMO+MAC, na sua 52.ª edição, contou com a participa-
ção de 1.650 empresas (que ocuparam uma área de exposição de mais de 80.000 m2), onde 64% foram 
expositores internacionais de 56 países. Atraindo assim 68.000 profissionais especializados de 147 paí-
ses. 

A exposição abrange toda a cadeia de valor, combinando matérias primas, produtos, máquinas e cultura 
num evento único. Tendo esta edição dedicado uma especial atenção ao mundo do design. 

Com o objectivo de promover o sector e mostrar as potencialidades do mesmo, foi dada continuidade 
aos cursos de formação para arquitetos administrados pela Academia MARMO+MAC. 

A edição deste ano, contou com a estreia da colaboração com o Milan Design Film Festival – com uma 
série de curtas-metragens de diretores internacionais dedicados ao mundo do mármore e da pedra 
natural. 

Decorreu ainda a gala da MARMO+MAC que distinguiu os galardoados com o “Best Communicator 
Award” e “Masters of Stone Insígnia”. 

Das empresas da comitiva da ANIET, destacamos a nomeação, pelo distinto júri, da empresa associada 
AIREMÁRMORES para o “Best Communicator Award”, fruto da clara aposta da empresa no design e ino-
vação. 

Não considerando o país anfitrião, Itália, Portugal foi o 4º país com maior presença de expositores, fican-
do apenas atrás de países como a China, Turquia e India. 

A 53.ª edição da MARMO+MAC está agendada para 26 - 29 de Setembro de 2018. 
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Airemármores 

Marmoguia  

Granitos Irmãos Peixoto 
Ludistones 

Gra 2003 Graniesp 

Hélio & Monteiro Lda  

Granitos do Norte  

Só Cubos  Pardais Granites 
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SEMINÁRIO RCD 2017 

CONFIANÇA MATERIAIS RECICLADOS  

O LNEC promoveu pelo segundo ano consecutivo o Seminário RCD 2017—Confiança 
Materiais reciclados. 

O Evento decorreu no passado dia 9 de Outubro em Lisboa no LNEC e os principais objectivos do semi-
nário foram: 

• Importância da caracterização dos materiais reciclados a partir de RCD  

• A apresentação do Protocolo de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição EU  

• A apresentação das e-GAR-guias eletrónicas de resíduos   

Neste contexto revelou se fundamental a caracterização dos materiais processados a partir de RCD para 
assegurar a sua qualidade. 

1º SEMINÁRIO DE GEOTECNIA NOS TRANSPORTES  

Nos dias 12 e 13 de Outubro realiza-se o 1º Seminário de Geotecnia nos Transportes (1SGT 2017) - 
Melhoramento, Reforço e Reabilitação de Infraestruturas de Transporte -no Auditório do Centro de 
Congressos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), em Lisboa. 

Para mais informações e inscrição consulte:  

https://cpgtspg.wixsite.com/01sgt2017  
 

Os sócios da SPG e membros da Ordem dos Engenheiros têm condições especiais na inscrição. 

TERTÚLIA “PASSAGEM DE TESTEMUNHO” 

No próximo dia 27 de Outubro, pelas 20 horas, a Confraria 
do Granito vai realizar na Quinta da Sta. Cruz em Canelas, 
Penafiel, uma Tertúlia para Passagem de Testemunho. 

O valor para  jantar são 15€ (por pessoa) 

As confirmações devem ser feitas até dia 22 de Outubro. 

Inscrições ou mais informações contactar a ANIET. 

QUARRIES ALIVE 2018 

De 2 a 4 de Maio todos os caminhos vão dar a Évora, local escolhido para a realização da Quarries Alive 
2018. Evento organizado em parceria com a Secil, Companhia Geral de Cal e Cimento S.A. e a Faculdade 
de Ciências da Universidade de Lisboa. 

 
Para mais informações, aceda a: 

http://quarriesalive2018.uevora.pt/ 
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NOVA LISTAGEM DE MARCAÇÃO CE  

Referência Título da Norma Obrigatória  

Data de 

entrada em 

aplicação: 

EN 771-

6:2011+A1:2015 

  

  

Especificações para unidades 

de alvernaria – Parte 6: Uni-

dades de alvernaria de pedra 

natural 

08.04.2016 

  

EN 1469:2015 

Pedra natural – Placas para 

revestimento de paredes – 

requisitos 

08.04.2016 

  

EN 1341:2012 

Lajes de pedra natural para 

pavimentos exteriores – 

Requisitos e métodos de 

ensaio  

1.9.2013 

EN 1342:2012 

Cubos e paralelepípedos de 

pedra natural para pavimen-

tos exteriores – Requisitos e 

métodos de ensaio 

1.9.2013 

EN 1343:2012 

Guias de pedra natural para 

pavimentos exteriores – 

Requisitos e métodos de 

ensaio 

1.9.2013 

EN 12057:2004 Pedra natural – Ladrilhos 

modulares - requisitos   

1.9.2005 

EN 12058:2004 Pedra natural – Placas para 

pavimentos e degraus - 

requisitos 

1.9.2005 

EN 12326-1:2014 Ardósias e produtos em 

pedra para coberturas des-

contínuas e revestimento 

exterior de paredes – Parte 

1:Especificação para ardósias 

e ardósias carbonatadas 

13.02.2015 

EN 

12620:2002+A1:200

8 

Agregados para betão  1.1.2009 

EN 13043:2002 

  

  

EN 13043:2002/

AC:2004 

Agregados para misturas 

betuminosas e tratamentos 

superficiais para estradas, 

aeroportos e outras áreas de 

circulação 

 1.7.2003 

  

  

 1.1.2006 

Referência Título da Norma Obrigatória  

Data de entra-

da em aplica-

ção: 

EN 13055-1:2002 

  

  

EN13055-1:2002/

AC:2004 

Agregados leves – Parte 1: 

Agregados leves para 

betão, argamassas e caldas 

de injeção 

1.3.2003 

  

  

1.1.2010 

  

EN 13055-2:2004 Agregados leves – Parte 2: 

Agregados leves para 

misturas betuminosas e 

tratamentos superficiais e 

para aplicações em cama-

das de materiais não liga-

dos ou ligados 

1.5.2005 

  

EN 13139:2002 

  

EN 13139:2002/

AC:2004 

Agregados para argamas-

sa 

1.3.2003 

  

1.1.2010 

EN 

13242:2002+A1:20

07 

  

  

  

Agregados para materiais 

não ligados ou tratados 

com ligantes hidráulicos 

utilizados em trabalhos de 

engenharia civil e na cons-

trução rodoviária 

  

  

1.1.2009 

EN 13383-1:2002 

  

EN 13383-1:2002/

AC:2004 

Enrocamentos – Parte 1: 

Especificações 

1.3.2003 

  

1.1.2010 

EN 13450:2002 

  

EN 13450:2002/

AC: 2004 

Agregados para balastros 

de vias férreas 

1.10.2003 

  

1.1.2007 

  

EN 771-5: 

2011+A1:2015 

Especificações para unida-

des de alvenaria — Parte 5: 

Blocos de pedra reconsti-

tuída 

10.6.2016 

EN 15286:2013 Pedra aglomerada — Pla-

cas e ladrilhos para acaba-

mento de paredes 

(interiores e exteriores) 

8.8.2014 

No Jornal Oficial da União Europeia de 11 de agosto p.p. (série C, nº 267) foi publicada a Comunicação nº 
2017/C 267/04, da Comissão Europeia, que atualiza a lista de normas harmonizadas e de produtos de 
construção sujeitos a «Marcação CE», no âmbito do «Regulamento Produtos de Construção»  

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0811(15)&from=PT  
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ALTERAÇÕES DO CÓDIGO DE TRABALHO  
LEGISLAÇÃO 

A Lei n.º 73/2017, de 16 de agosto de 2017 que entrou em vigor no passado dia 1 de Outubro, vem refor-
çar o quadro legislativo para a prevenção da prática de assédio no trabalho, tanto no sector privado 
como na Administração Pública. 

Nos termos do artigo 29º do Código do Trabalho, se entende por assédio “ o comportamento indeseja-
do, nomeadamente baseado em fator de discriminação, praticado aquando do acesso ao emprego ou 
no próprio emprego, trabalho ou formação profissional, com o objetivo ou o efeito de perturbar ou 
constranger a pessoa, afetar a sua dignidade, ou de lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, degradan-
te, humilhante ou desestabilizador ”. Se o comportamento indesejado tiver caráter sexual entra-se na 
subespécie do assédio sexual.  

Ao nível do Código do Trabalho as principais alterações são as seguintes:  

1. Direito a uma indemnização por danos patrimoniais e não patrimoniais, sempre que se verifique 
uma situação de assédio, cuja prática continua a constituir uma contra ordenação muito grave, e 
de um regime específico de proteção para o denunciante e as testemunhas em procedimentos 
relacionados com situações de assédio (nova redação de diversos nºs do art. 29º).  

2. Obrigatoriedade de adopção de um código de boa conduta para a prevenção e combate ao assé-
dio no trabalho, sempre que a empresa tenha sete ou mais trabalhadores (nova alínea do nº1, do 
art. 127º).  

3. Obrigatoriedade de instauração de procedimento disciplinar sempre que o empregador tenha 
conhecimento de alegadas situações de assédio no trabalho (nova alínea do nº1, do art. 127º).  

4. Presume-se abusivo o despedimento ou outra sanção aplicada alegadamente para punir uma infra-
ção, até um ano após a denúncia ou outra forma de exercício de direitos relativos a igualdade, não 
discriminação e assédio (nova redação da alínea b) do nº2, do art. 331º).  

Para o empregador está ainda prevista a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de 
doenças profissionais resultantes da prática de assédio (art. 283º do CT), em termos que carecem de 
regulamentação própria, bem como a disponibilização pela Autoridade para as Condições do Trabalho 
de endereços electrónicos próprios para recepção de queixas de assédio em contexto laboral. Assim, 
por forma a evitarem contra ordenações graves, as empresas com mais de 7 trabalhadores: 

• Que ainda não disponham de um código de boa conduta que abranja a prevenção e combate ao 
assédio terão que o fazer 

• As empresas que já disponham de um código de boa conduta devem actualizá-lo de acordo com 
o previsto na nova redacção da alínea k) do n.º 1 do artigo 127.º do Código do Trabalho 

A ANIET, na sequência do consignado nesta nova redacção do Código do Trabalho, dispõe de uma 
minuta que disponibilizará aos seus associados mediante solicitação.  

Para mais informações contactar a ANIET pelo 226096699 ou geral@aniet.pt 

A Direção-Geral das Atividades Económicas inclui na Base de Dados de Acesso ao Mercado da União 
Europeia (MADB – Market Access Database) informação substantiva sobre a implementação do Acordo 
Económico e Comercial Global (CETA) entre a UE e o Canadá.  

Assim, é possível na MADB (http://madb.europa.eu/madb/fta_canada.htm) encontrar toda a informação 
relativa a direitos aduaneiros aplicáveis.  A partir de 1 de janeiro de 2018, todos os exportadores, a fim de 
obterem tratamento preferencial no Canadá, têm obrigatoriamente de estar registados no sistema REX. 
Este registo deverá ser obtido junto da Autoridade Tributária e Aduaneira. 

ACORDO ECONÓMICO E COMERCIAL GLOBAL 

(CETA) EU – CANADÁ  
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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 

INTERNACIONAIS 

PRÓXIMOS EVENTOS 

NACIONAIS 

Empresa do sector procura : 

Comercial para mercado Francês.        

Operador de CNC 

Disponibilizam-se para entrevista os seguintes  

candidatos :  

Licenciado em Economia pela FEP   

Licenciado em Engenharia de Minas   

(estágio profissional)  

Para mais informações contactar a ANIET.   

BOLSA DE EMPREGO 

Mais informações: www.concreta.exponor.pt 

Mais informações:  

www.aniet.pt/pt/noticias/stone-2017/ 

A Feira de STONE oferece uma extensa oferta de 

expositores e um interessante programa de even-

tos, no qual são programadas palestras e forma-

ção para empresários e prescritores - arquitetos.  

A STONE é o evento de referência do sector da 

Pedra Natural na Polónia, tornando-se assim um 

evento com presença obrigatória para todas as 

empresas do sector que operem nesse mercado. 

No âmbito do Projecto de Internacionalização 

2020 | PEDRA E+, a ANIET irá promover a partici-

pação de empresas associadas na Feira TISE 2018, 

a decorrer entre 30 de Janeiro a 01 de Fevereiro 

de 2018, em Las Vegas. Este evento reúne num só 

espaço três organizações e estruturas internacio-

nais de prestígio para os diversos sectores de 

superfícies, como a SURFACES, StonExpo – MAR-

MOMACC Americas e Tile Expo, tornando-se 

assim no evento de referência para os vários mer-

cados, e essencialmente para os Estados Unidos e 

Canadá. 

Mais informações:  

www.aniet.pt/pt/noticias/tise-2018/ 

De 23 a 26 de Novembro  

Mais informações: fatima.tailouta@reedexpo.fr  


