
BETÃO E EXECUÇÃO DAS ESTRUTURAS DE 
BETÃO: MAIS QUALIDADE, MAIS SEGURANÇA 

E, AGORA TAMBÉM, COIMAS

Há novas regras para o betão! No dia 6 de dezembro en-
tra em vigor o Decreto-Lei n.º 90/2021, de 5 de novem-
bro, que atualiza as disposições do betão e da execução 
das estruturas de betão.

O que significa isto? Um au-
mento de qualidade e de se-
gurança e, na prática, tam-
bém, um certo stress, já que 
faltam poucos…

in Jornal da Construção

PRODUÇÃO DO SETOR AUMENTA 4,3% EM 2021

O ano de 2021 deverá marcar o arranque da recupera-
ção económica nacional face à crise provocada pela pan-
demia, com as estimativas macroeconómicas a aponta-
rem para um crescimento do PIB de 4,5%, recuperando 
parcialmente da quebra de 8,4% ocorrida em 2020.

in Jornal da Construção

APONTAMENTOS DA DIREÇÃO

Caros colegas,

Com a aprovação na A.G., por unanimidade, do plano de 
atividades e orçamento do SATAE para 2022 temos todos, 
e não apenas a direção, de arregaçar as mangas para con-
tinuar, esperamos em melhores condições, o trabalho que 
temos vindo a desenvolver defendendo e prestigiando to-
dos os ATAE a todos os níveis.

A próxima Assembleia Geral da prestação das contas e 
atividades de 2021 mostrará, sem sombra de dúvidas, o 
êxito do trabalho desenvolvido no corrente ano, com refle-
xos extremamente positivos na readmissão e na admissão 
de novos associados.

Hoje temos, no SATAE, todas as condições orgâni-
cas para garantirmos cada vez maiores êxitos com 
base na atividade prevista para 2022.

Unidos, participativos e organizados seremos muito 
mais fortes.

A Direção

NOTA: Os documentos, Plano de Atividades e Orçamen-
to para 2022, aprovados por unanimidade na AGO do dia 
18/12/2021, encontram-se disponíveis na área reservada 
aos sócios, no site do SATAE.

INFORMAÇÃO dezembro 2021

TODA A INFORMAÇÃO EM  www.satae.pt
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