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Arredondamento ao cêntimo nas taxas de produtos exp losivos 
Foi publicada, no dia 28 de Fevereiro, a Portaria n.º 51/2014 que actualiza o valor das taxas para o Fundo de Fisca-

lização de Explosivos e Armamento. 

A ANIET congratula-se com esta publicação que resulta do pedido efectuado na audiência do dia 29/10/2013 com o 

Sr. Ministro da Administração Interna, Dr. Miguel Macedo e que irá significar uma redução muito significativa no pre-

ço final dos produtos explosivos. 

Deste modo, por cada quilograma de explosivo ou pólvora agora adquirido, a taxa que em 2013 era de 0,40€ passa  

para 0,41€ e não para os 0,50€ conforme previsto anteriormente. 

Esta alteração à Portaria n.º 1307/2010, de 23/12/2013, entrou em vigor no dia 1 de Março de 2014. 

A ANIET aguarda agora nova reunião com o MAI para dar início aos trabalhos de revisão da legislação dos produtos 
explosivos.   

 

 

 

 

A ANIET reuniu, no  dia 21 de Fevereiro, na Secretaria de Estado do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia 
onde abordou e entregou um Memorando com os contributos desta associação para a nova lei de bas es dos 
recursos geológicos  e onde expôs algumas das principais preocupações empresariais  das quais se destacam: 

⇒ Simplificação e uniformização dos procedimentos de licenciamento a que as empresas do sector estão sujeitas;  

⇒ Necessidade urgente de articulação dos Planos Directores Municipais com as áreas afectas à indústria extracti-
va e ao exercício de actividades inerentes; 

⇒ Dificuldades de acesso ao crédito, que se fazem sentir não só ao nível do financiamento das empresas, mas 
também no que concerne à obrigatoriedade de prestação de cauções;  

⇒ Elevados custos energéticos de produção (energia eléctrica e combustíveis). Adopção de medidas concretas 
como a utilização do gasóleo colorido; 

⇒ Revisão da actual legislação dos produtos explosivos e das taxas a pagar pela sua utilização;   

⇒ Reforma do regime portuário com vista à promoção da competitividade e das exportações nacionais ;  

⇒ Apoio à promoção dos produtos nacionais;  

⇒ Aplicação do crédito fiscal extraordinário a todo o sector da indústria extractiva. 
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Entraves Burocráticos ao Desenvolvimento da 
Actividade Industrial 
A ANIET reuniu, no dia 26 de Fevereiro, com representante da Secretaria de Estado 
para a Modernização Administrativa e da CIP, para identificar, analisar e propor solu-
ções e medidas que possam aliviar os entraves burocráticos ao desenvolvimento da 
actividade das empresas do Sector da Indústria Extractiva e Transformadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
A ANIET continua a reforçar o seu papel no associativismo empresarial a nível internacional, com o objectivo claro de 
apoiar as empresas do sector na diversificação de mercados, intensificação de negócios e na conquista de quotas 
internacionais. No âmbito do Projecto “exportar Pedra com Valor”, realizará duas missões empresariais de prospecção 
de mercado ao Magrebe – Marrocos e Argélia, a decorrer em Abril e Setembro de 2014, respectivamente. 

As Missões Empresariais de Prospecção de Mercado têm por objectivo possibilitar às empresas do sector o estabeleci-
mento de contactos com empresas locais, através de reuniões previamente agendadas. Serão ainda proporcionados 
encontros com outras entidades seleccionadas de acordo com o perfil dos participantes. Através das missões, as 
empresas portuguesas terão também a possibilidade de, in loco, perceber as potencialidades que estes países propor-
cionam, fazendo assim uma prospecção de mercado. 

Para se estreitarem contactos e se iniciarem negócios, este ano a ANIET está ainda a organizar missões “inversas” 
com compradores marroquinos e argelinos, que durante o 2º semestre visitarão Portugal.  

O objectivo é, através do contacto directo com a realidade portuguesa, potenciar o sector da Pedra Natural junto de 
importadores e distribuidores dos dois mercados, promovendo o desenvolvimento tecnológico do sector e a qualidade 
dos produtos portugueses. 

Neste contexto, convidam-se as empresas interessadas a participar neste projecto, para o qual se solicita, com a maior 
brevidade, o preenchimento e envio da Ficha de Inscrição disponível em www.aniet.pt/noticias 

Importa referir que os valores de custo de missões apresentados incluem um co-financiamento no âmbito do QREN.  
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Quotização dedutível para efeitos de IRC  
Recordam-se os associados da ANIET que as quotizações a favor de associações empresariais são dedutíveis em 
150% do seu valor até 2% do volume de negócios da empresa, para efeitos de IRC (art. 44.º do CIRC) 
 
 

Obrigatoriedades Legais: 
� Mapa Integrado de registo de Resíduos 

Decorre, de 15 de janeiro a 31 de março de 2014 , o período para submissão do Mapa Integrado de Registo de 
Resíduos (MIRR) , referente ao ano de 2013. 

Todas as instruções de preenchimento estão disponíveis em http://mirr2013.apambiente.pt/ 

A ANIET disponibiliza aos seus associados os seus serviços para apoio no seu preenchimento. 
 

� Relatório Único referente a 2013 

Decorre entre 16 de Março e 15 de Abril de 2014, o período para entrega do Relatório Único referente ao ano de 
2013. 

As categorias profissionais constam do CCT publicado no BTE n.º 46, 1.ª série de 15/12/2009 e deverão utilizar o 
código do IRCT: 26026 – CCT Indústrias Extractivas . 

O código do IRCT correspondente às indústrias mineiras é o 27814.  

Todos os documentos e manuais de apoio ao preenchimento  do relatório podem também ser encontrados 
em http://www.gee.min-economia.pt  ou https://www.relatoriounico.pt.  

Para qualquer esclarecimento, contactar: 21 792 13 80 ou, preferencialmente, através da plataforma de pedidos de 
apoio (https://www.relatoriounico.pt/ru/support/reportIssu e.seam ). 
 

� Inquérito Único das Pedreiras 

A DGEG - Direcção Geral de Energia e Geologia encontra-se a remeter,  via email, às empresas, o Inquérito Único 
de Pedreiras de 2013  (formulário on-line que inclui o Boletim de Estatística e o Relatório Técnico de 2013).  
Ao abrigo do art. 51 do Decreto-Lei nº 270/2001 de 6 de Outubro, alterado e republicado pelo Decreto-lei nº 
340/2007 de 12 de Outubro este inquérito deverá ser obrigatoriamente preenchido e submetido até ao fina l de 
Abril de 2014,  com os dados do ano anterior.  

Em caso de dúvida, deverá contactar através de: estatistica.rgeologicos@dgeg.pt ou nos seguintes números de tele-
fone: 21 792 27 96 / 21 792 27 20. 

Para qualquer esclarecimento adicional ou caso não recebam o referido e-mail até ao final de Março deverão contac-
tar a DGEG.  

 

Transporte de mercadorias perigosas 
O Decreto-Lei 19-A/2014, de 7 de fevereiro, alterou o regime do transporte terrestre de mercadorias perigosas, apro-
vado pelo DL 41-A/2010, de 29/4, transpondo para o direito português a Diretiva 2012/45/UE, de 3/12. 

As alterações incidem sobretudo nos critérios de classificação de determinadas mercadorias perigosas, tendo sido 
acrescentadas mercadorias e introduzidas alterações e inovações relativas à utilização, conceção e ensaios a que 
devem ser submetidas as embalagens e cisternas destinadas ao transporte de mercadorias perigosas (Anexos I, II e 
III). 

São igualmente simplificadas as exigências de demonstração da aptidão física, mental e psicológica dos condutores 
de veículos de mercadorias perigosas, como se pode constatar do quadro infra, em linha com a mais recente evolu-
ção verificada no Regulamento da Habilitação Legal para Conduzir. 
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Associados da ANIET distinguidos com o estatuto 
PME Excelência 2013 
  

O Estatuto PME Excelência tem como objetivo sinalizar o mérito de pequenas e médias empresas com perfis de 
desempenho superiores. 

Este ano felicitamos as 2 empresas associadas da ANIET que foram distinguidas com este Estatuto:  

• G N – Granitos do Norte, Lda 

• Transgranitos – Mármores e Granitos do Alto Tâmega,  Lda 

 

GRANIFINAS - Inovação e Criatividade  

Primeira casa construída no topo de um edifício de Lisboa 
Uma inovação numa cidade já construída 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No passado dia 26 de Janeiro, foi colocada uma casa modular no cimo do número 33 da Rua António Augusto 

Aguiar com uma vista privilegiada sobre o Marquês de Pombal e o rio Tejo. 

A Gravalima do grupo Granifinas concretizou este projecto inovador, através do sistema GraniHouseΩ, um modelo 

para a construção ecológica de casas construídas em fábrica, resultado de extensos estudos e pesquisas realiza-
das pela Gravalima em parceria com a Eco Sistema, Construção Sustentável, para a criação de um sistema de 

construção de edifícios de alto desempenho energético, ruído, incêndios e sísmica. 

A Gravalima possui dois modelos de casa, a tradicional em Granito e a Granihouse Passive House. 

Mais informações http://www.diarioimobiliario.pt/actualidade/primeira-casa-construida-no-topo-de-um-edificio-de-lisboa/ 

 

“Portugal Sou Eu” 

A AEP – Associação Empresarial de Portugal decidiu fazer evoluir o “Compro o que é Nosso”  para o 
“Portugal Sou Eu”  - um programa desenvolvido em co-promoção com outras entidades: AIP, CAP e IAPMEI. 

Lançado pelo Ministério da Economia e do Emprego o "Portugal sou Eu", pretende sensibilizar produtores e consu-
midores para a importância social e económica que a produção e o consumo de produtos com valor acrescentado 
nacional representa, para o crescimento das empresas e do emprego nacional, ajudando a valorizar as marcas 
nacionais na comunicação com o mercado e estimulando novas oportunidades de negócio. 

Mais informações em: www.portugalsoueu.pt 
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Enterprise Europe Network - convite à apresentação de propostas 
A Direção Geral da Empresa e Indústria da Comissão Europeia publicou o convite a apresentação de propostas 
para o estabelecimento da Enterprise Europe Network (EEN) / RedeEuropeia de E mpresas  para o período 2015
-2020, as quais poderão ser entregues até ao dia 15 de maio de 2014. 
A EEN é um importante instrumento da política comunitária de apoio às PME integrado no Programa COSME, 
recentemente adotado. Atualmente, em Portugal, a rede é representada por um consórcio, liderado pelo IAPMEI e 
que envolve nove entidades públicas e associativas, distribuídas regionalmente pelo território nacional.   

As informações sobre este processo poderão ser obtidas diretamente no  endereço específico no site da EEN 
http://een.ec.europa.eu/about/tendersandcalls 

Recomenda-se também a consulta das intervenções do Seminário em http://een.ec.europa.eu/news-media/news/
info-day-%E2%80%93-enterprise-europe-network-call-proposals-2014, realizado em Bruxelas onde a Comissão 
Europeia apresentou este convite de propostas. 

 

Regime aplicável às Práticas Individuais Restritiva s do Comércio - 
PIRC 
Decreto-Lei n.º 166/2013, de 27 de Dezembro 

A revisão do regime aplicável às práticas individuais restritivas do comércio tem como objectivo a adequação e cla-
rificação das disposições aplicáveis, para uma melhor interpretação e aplicação do regime, bem como tornar sufi-
cientemente dissuasor o seu incumprimento. 

Desse modo, as práticas visadas pelo Decreto-Lei n.º 166/2013, de 27 de Dezembro, são as constantes do Decre-
to-Lei n.º 390/93, de 29 de Outubro, nomeadamente: 

− Aplicação de preços ou condições de venda discriminatórios; 

− Transparência nas políticas de preços e de condições de vendas; 

− Venda com prejuízo; 

− Recusa de venda de bens ou de prestações de serviços; 

− Práticas negociais abusivas. 

Contudo, o diploma introduz, ainda, um conjunto de alterações significativas, no plano substantivo e sancionatório, 
das quais se destacam: 

− A clarificação à noção de venda com prejuízo; 

− Densificação do conceito de práticas negociais abusivas; 

− Promoção da auto-regulação; 

− Agravamento do regime sancionatório; 

− Transferência da competência instrutória da Autoridade da Concorrência para a Autoridade de Segurança 
Alimentar e Económica; 

− Monitorização da aplicação do PIRC. 
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XII Jornadas Técnicas 
(Data e Local a definir) 



 

 

  
 

 
 
Formação Modular Certificada 
Formação Financiada POPH 
 
 
Encontram-se abertas as pré-inscrições para a participação em ações de formação modulares certificadas finan-
ciadas , ao abrigo de uma candidatura realizada pela ANIET e aprovada pelo POPH. 
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Acções previstas para os meses de Março, Abril e Ma io:     
Para consultar todo o plano de formação, contactar a ANIET 

Designação UFCD  Código UFCD  Carga Horária  Nível 

Gestão Ambiental 0719 50 horas  Nível 4 

Empresas - Estrutura Organizacional 7825 25 horas  Nível 4 

Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho - Indústria Extractiva  2627 25 horas Nível 2 

Manuseamento de Explosivos 2630 50 horas Nível 2 

Qualidade e Aspectos Comportamentais 0714 50 horas Nível 4 

Técnicas de Planeamento de Prevenção de Riscos Profissionais 3773 50horas  Nível 4 

Organização da Empresa 2667 25 horas  Nível 2 

Noções e Nomas de Qualidade 1122 25 horas Nível 2 

Percurso de Formação  em Línguas 

Língua Inglesa - Relações laborais - Iniciação 5443 50 horas  Nível 4 

Língua Inglesa - Relações laborais - Desenvolvimento 5444 50 horas  Nível 4 

Língua Francesa - Relações laborais - Iniciação 5447 50 horas  Nível 4 

Apoios: 
Formandos:   
� Subsídio de Alimentação a formandos conforme legislação aplicável (por sessão de formação), e  
� Seguro de acidentes pessoais que proteja os formandos contra riscos e eventualidades que possam ocorrer. 

Empresas: Frequência das acções de formação possibilita o cumprimento do Código de Trabalho (Lei n.º 7/2009, de 12 de 
Fevereiro), assegurando o cumprimento "de trinta e cinco horas de formação contínua" (n.º 2, art.º 131). 
 
Regime: Laboral e/ou Pós-Laboral 
 
Destinatários:  
Ativos com idade superior a 16 anos e que sejam detentores de baixas qualificações escolares ou profissionais ou que possuam 
qualificações desajustadas às necessidades do mercado de trabalho. Podem também aceder à UFCD's da componente tecnoló-
gica pessoas detentoras de habilitações escolares de nível superior desde que se encontrem numa situação de desemprego 
comprovada. 

Integração prioritária dos formandos desempregados, sempre que esses tenham sido encaminhados pelo Centro de Emprego. 

Preencher a ficha de inscrição, disponível no site da ANIET, e enviar para: Fax 226 065 206 ou email: geral@aniet.pt 



 

 

  
 
 
 

 

Eventos: 
 

⇒ Seminário "Colagem de Cerâmicos e Rochas Ornamentai s"  

Promovido pela parceria ANIET/APICER/APFAC/CTCV/AICCOPN, realiza-se no próximo dia 13 de Março pelas 
14h30m, no auditório da AICCOPN no Porto , o seminário "Colagem de Cerâmicos e Rochas Ornamentais".  

A Construção em Portugal utiliza tradicionalmente Cerâmica e Rochas Ornamentais. Hoje em dia, a oferta desses 
produtos é muito vasta para utilizações no interior, no exterior, em revestimento de pavimentos e de paredes, sobre 
diferentes suportes. Frequentemente, utilizam-se produtos de elevado valor que, sendo incorrectamente aplicados 
(devido a más técnicas e/ou má selecção de colas), conduzem a situações negativas, desde o simples comprometi-
mento da estética ao perigo de queda de peças. 

Os promotores pretendem assim – de uma forma muito prática – apresentar os produtos das duas fileiras 
(Cerâmica e Rochas Ornamentais) e as Colas utilizadas na sua aplicação, enfatizando o contexto de Reabilitação 
do Edificado. 

Destinatários : Prescritores, Projectistas, Empresas de Construção, Empresas de Fiscalização, Técnicos de Câma-
ras Municipais, Finalistas de Arquitectura e de Engenharia Civil. 

Inscrições  (gratuitas, mas obrigatórias) e  Programa   em: 
http://www.ctcv.pt/seminarios/seminario_CCRO_2014/index.htm 

 
⇒ “Declarações Ambientais de Produto como ferramenta de Eco inovação na Europa” 
Workshop internacional - “EPDs as an eco-innovation  tool in Europe” 

A Plataforma para a Construção Sustentável enquanto entidade gestora do Cluster Habitat Sustentável  vai orga-
nizar em Aveiro  (edifício da reitoria da Universidade de Aveiro) no próximo dia 17 de Março, pelas 14h30 , um 
workshop internacional intitulado EPDs as an eco-innovation tool in Europe (Declaraçõ es ambientais de produ-
to como ferramenta de eco-inovação na Europa).  

Para mais informações http://www.centrohabitat.net/pt/eventos 

 

⇒ Workshop SUSMIN: Tools for sustainable gold mining in EU- 19 Março 2014 
No dia 19 de Março, pelas 9h00, vai realizar-se na Faculdade de Ciências da UP, um workshop no âmbito do proje-
to ERA-MIN SUSMIN: Tools for sustainable gold mining in EU. 

O programa do workshop é facultado mediante solicitação à ANIET. A entrada é livre. 

 

Legislação: 
− Lei Orgânica do Ministério do Ambiente, Ordenamento  do Território e Energia, no qual passam a estar inte-

gradas as competências referentes ao Sector dos Recursos Geo lógicos 
Decreto-Lei n.º 17/2014. D.R. n.º 24, Série I de 2014-02-04 
 
− Atualiza o valor das taxas para o Fundo de Fiscaliz ação de Explosivos e Armamento  
Portaria n.º 51/2014. D.R. n.º 42, Série I de 2014-02-28 
 
− Regulamento Delegado (UE) n. o 157/2014 da Comissão, de 30 de outubro de 2013, relativo às condições de 

disponibilização num sítio web  de uma declaração de desempenho sobre produtos de construção  
Jornal Oficial Europeu L52/1, 2014-02-21 
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Feiras:  
• Nacionais:  

- XII JORNADAS TÉCNICAS ANIET  
(Local e data a definir) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Para mais informações, contactar: 
Moxy Events – organização e comunicação 
Sara Góis I sgois@moxy-events.com I 96 622 33 55 

 

 

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                         

 
 
DELEGAÇÃO SUL: 
Avenida Manuel da Maia, 44 - 4º Dto 
1000-203 LISBOA 
TELEF.: +351 218 499 225 
FAX: +351 218 497 23 
EMAIL: delegacaolisboa@aniet.pt 

facebook  ANIET 

 

A ANIET dispõem de uma página no Facebook onde 
podem acompanhar notícias e atividades  da Associa-
ção, do Sector e da atualidade. 

Associe-se clicando na opção “Gosto”  

 

VISITE-NOS em  www.aniet.pt                  ou  
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