
FORMAÇÃO SOBRE GESTÃO E DIGITALIZAÇÃO 
NA CONSTRUÇÃO 4.0

O Instituto da Construção da Faculdade de Engenharia da Uni-
versidade do Porto (IC-FEUP) está a promover a primeira edi-
ção da formação sobre Gestão e Digitalização na Construção 
4.0, que irá decorrer a 27 e 29 de setembro, em formato online. 

in Construção Magazine

CUSTOS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS NOVAS 
AUMENTAM 13,4% EM JULHO

Os custos de construção de habitação nova aumentaram 13,4 
por cento em julho, face ao mesmo mês de 2021, com os pre-
ços dos materiais e o custo da mão-de-obra a subirem 17,5 
por cento e 7,7 por cento, divulgou o Instituto Nacional de 
Estatística (INE).

in Construção Magazine

CONSTRUÇÃO CIRCULAR

O setor da construção é uma atividade estruturante para a 
economia de qualquer país.
Embora este facto pareça hoje uma evidência, tempos houve 
em que foram feitos esforços para reduzir e secundarizar a 
construção face a outras atividades.

in Construção Magazine

APONTAMENTOS DA DIREÇÃO

A consulta do site do SATAE por parte de entidades e pes-
soas na procura de conhecer quem são os ATAE, mas so-
bretudo na procura de conhecimentos e respostas técni-
cas às suas dúvidas tem sido cada vez maior.
Ficamos satisfeitos porque melhoramos em muito a forma 
e o conteúdo do nosso site.
Sentimos também que existe uma cada vez maior utiliza-
ção do site do SATAE por parte dos associados, quer por 
questões de ajuda técnica, quer por necessidade de apro-
ximação e conhecimento das atividades que vamos desen-
volvendo, nomeadamente daquelas que estão apenas re-
servadas aos associados.
Neste sentido lançamos a partir de hoje uma nova fer-
ramenta de trabalho a que chamamos “Perguntas e 
Respostas” onde os associados do SATAE podem escla-
recer dúvidas relativas a aspetos da atividade profis-
sional, bem como informar-se sobre aspetos importan-
tes de caráter técnico, legislativo, etc.
O “Perguntas e Respostas” não é um produto acabado e 
como tal terá de contar com a colaboração e o contributo 
dos associados do SATAE para a melhoria do seu conteú-
do, com novos conteúdos e a sistemática atualização dos 
aspetos legislativos que abrangem a atividade profissional 
do ATAE.
Com a colaboração de todos o “Perguntas e Respostas” 
será sem dúvida uma excelente ferramenta de trabalho que, 
em todo o caso, não dispensará a consulta telefónica ou por 
e-mail aos serviços do SATAE sempre que surjam dúvidas.
Unidos e organizados seremos cada vez mais e melhor!

Saudações,
A Direção
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