
SEMANA DA REABILITAÇÃO URBANA DE LISBOA 
DECORRE DE 6 A 8 DE ABRIL

O LX Factory, em Alcântara, será o palco da edição de 2022 
da Semana da Reabilitação Urbana de Lisboa, que decorre 
de 6 a 8 de abril e propõe uma agenda multifacetada de ini-
ciativas que se debruçam sobre a reabilitação urbana, sus-
tentabilidade, inovação e tecnologia no imobiliário.

in Jornal da Construção

PUBLICADOS ÍNDICES DE REVISÃO DE PREÇOS 
 RELATIVOS AO 4º TRIMESTRE DE 2021

Os índices de custos de mão-de-obra, materiais e equipamen-
tos de apoio relativos aos meses de outubro, novembro e de-
zembro de 2021 foram publicados no Diário da República.

in Jornal da Construção

ATIVIDADE GLOBAL NA CONSTRUÇÃO CIVIL 
MANTÉM-SE NO 4º TRIMESTRE

Mais de metade das empresas de construção civil e obras pú-
blicas registaram uma estabilização da sua atividade durante 
o quarto trimestre de 2021, apesar da falta de mão de obra 
especializada e do aumento dos preços das matérias-primas.

in Construção Magazine

APONTAMENTOS DA DIREÇÃO

Caros colegas,

Realizou-se no passado dia 26 a Assembleia Geral Ordi-
nária (AGO) para apresentação e aprovação das contas 
e do relatório de atividades relativo ao ano civil de 2021.
 
O balanço das contas foi muito positivo graças à gestão 
dos recursos, à adesão de novos associados, à reinscrição 
de outros e ao pagamento de quotas com ligeiro atraso.

A atividade do SATAE em 2021 foi também muito positi-
va apesar de condicionada pelo estado de pandemia que 
vivemos. A leitura atenta do relatório aprovado na AGO 
é fundamental para podermos ter a noção de todo o tra-
balho realizado e o que transita para o corrente ano.

Em breve será publicado no site a ata desta AGO.

Para aceder ao relatório basta clicar aqui.

Pugnamos por uma classe profissional informada e aten-
ta pois assim alcançaremos um futuro melhor.
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TODA A INFORMAÇÃO EM  www.satae.pt

N e w s l e t t e r

https://satae.pt/relatorio-de-atividades-2021/
https://www.satae.pt
https://satae.pt/semana-da-reabilitacao-urbana-de-lisboa-decorre-de-6-a-8-de-abril/
https://satae.pt/atividade-global-na-construcao-civil-mantem-se-no-4o-trimestre/
https://satae.pt/publicados-indices-de-revisao-de-precos-relativos-ao-4o-trimestre-de-2021/

