
PAINÉIS SOLARES EM EDIFÍCIOS DEVEM SER 
OBRIGATÓRIOS EM 2023

A obrigatoriedade de instalação de painéis solares nos novos 
edifícios e nos renovados para ajudar a baixar os preços da 
energia deve ser uma realidade até 2023, segundo um relató-
rio do Oeko-Institut e da Rede de Ação Climática. 
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APROVADAS ALTERAÇÕES EM SEDE
DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA

O Conselho de Ministros aprovou hoje o decreto-lei que altera 
o Código dos Contratos Públicos e a Lei n.º 30/2021, que apro-
va medidas especiais de contratação pública.
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CONSEQUÊNCIAS DO FIM DO ESTADO DE ALERTA

Atenta a atual situação da pandemia de Covid-19, o Governo 
decidiu não prorrogar a situação de alerta no território conti-
nental, bem como fazer cessar a vigência de diversos decre-
tos-leis e resoluções, eliminado medidas que já não são consi-
deradas necessárias.
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APONTAMENTOS DA DIREÇÃO

Caros colegas,
Está prestes a terminar o ano de 2022. É altura de perspetivar-
mos o próximo ano tendo em conta os acontecimentos deste 
ano tanto no que se refere ao trabalho realizado como no que 
refere à situação politico/social portuguesa e mundial.
As incertezas são muitas, mas uma coisa podemos ter a cer-
teza, tendo em conta os dados oficiais, as condições sociais 
vão piorar e, por arrastamento, a economia também vai pio-
rar, o rendimento dos portugueses vai baixar e, consequen-
temente, sectores importantes da economia vão parar ou 
abrandar, e os conflitos sociais vão acentuar.
Isto tudo porque os senhores da guerra, quer sejam russos, 
americanos ou europeus, nada fazem, antes pelo contrário 
para pôr fim à guerra, porque é disto que vivem. E até os 
comentadores e jornalistas da nossa praça parecem deli-
ciados com esta guerra que, se não acabar já, trará graves 
consequências para a humanidade.
Disse o General A. Costa à CNN Portugal que “Acabar a guer-
ra está nas mãos dos Estados Unidos. Mas para os Estados Uni-
dos dá jeito que os russos continuem dentro da Ucrânia”. Ele lá 
saberá porquê. 
Seja como for, temos o dever de lutar pela Paz para acabar 
com o sofrimento dos diretamente envolvidos e daqueles 
como nós que sofremos cada vez mais com as consequên-
cias da guerra.
É neste quadro dramático e imprevisível que teremos de 
preparar a atividade do SATAE para 2023 e levar à Assem-
bleia Geral a realizar antes do final do corrente ano para 
aprovação.
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