
AVALIAÇÃO SÍSMICA DE EDIFÍCIOS COM ES-
TRUTURA EM ALVENARIA NÃO REFORÇADA: 

QUESTÕES EM ABERTO E SOLUÇÕES

A avaliação e reforço sísmico de edifícios tem estado na 
ordem do dia nos últimos anos. O tema é bastante com-
plexo, principalmente quando se lida com edifícios com 
estrutura em alvenaria não reforçada, tendo em conta a 
grande variabilidade de formas e materiais estruturais e 

disposições construtivas.
in Construção Magazine

ADEUS, AR CONDICIONADO: NOVO “PAPEL 
DE ARREFECIMENTO” MANTÉM AS CASAS 

FRESCAS

Um novo material criado em laboratório permite baixar a 
temperatura da divisão de uma casa em até dez graus. 
Não requer eletricidade e é 100% reciclável.  
in ZAP Daniel Costa

APONTAMENTOS DA DIREÇÃO

Os contactos que temos mantido, via internet, com os 
Institutos Politécnicos e outras instituições ligadas à for-
mação académica e profissional, na área da construção 
civil, deixa-nos preocupados com a falta da procura dos 
jovens para as formações, não obstante a qualidade das 
mesmas e as capacidades profissionais que possibilitam.

As necessidades identificadas ao nível do sector da 
construção no que diz respeito à escassez de mão de 
obra qualificada são também um estrangulamento a esta 
atividade, confrontada com um conjunto de investimen-
tos em perfectiva para relançar a economia do país.

Conhecedores das origens desta situação só nos resta 
continuar a ação no sentido do reconhecimento daque-
las formações e pressionar as autoridades competentes 
para que a legislação do sector seja clara e inequívoca 
quanto ao reconhecimento das competências profissio-
nais dos diplomados com os CET e os CTESP.

Logo que tenhamos condições avançaremos para ações 
descentralizadas de debates em torno do presente e do 
futuro dos ATAE, como técnicos intermédio indispensá-
veis no sector da construção.

Divulgamos o vídeo do Webinar sobre este tema realiza-
do entre o SATAE e o IP de Setúbal.

Saudações Sindicais!  
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