
 PORQUE DURAM TANTO AS CONSTRUÇÕES  
ROMANAS? MISTÉRIO ESTÁ RESOLVIDO

Construções dos romanos perduram após dois milénios, en-
quanto construções de cimento modernas desmoronaram 
com algumas dezenas de anos. Uma equipa de investigadores 
resolveu o mistério da durabilidade do cimento utilizado… 

in SIC NotíCIaS

PREÇO DE CONSTRUÇÃO POR M2 COM AUMENTO DE 4%  

O valor médio de construção por m2 para vigorar em 2023 pas-
sou para os 532,00 euros, o que traduz um aumento da ordem 
dos 4% face ao valor em vigor em 2022 e que era de 512,00 euros.

IN JorNal da CoNStrução

COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS NO SETOR:  
PARTICIPE NO INQUÉRITO ATÉ 31 DE JANEIRO

O CENFIC e o CICCOPN, centros protocolares de formação 
para o Setor, têm em curso a realização de um inquérito de 
âmbito nacional que visa identificar as qualificações e/ou 
competências que as empresas de construção necessitam e 
consideram relevantes para exercício da sua atividade.

IN JorNal da CoNStrução

ASSOCIAÇÕES DO SETOR ACORDAM 
NOVA TABELA SALARIAL

As associações patronais do setor da Construção concluíram, 
no dia 23 de janeiro, um acordo de revisão do Contrato Cole-
tivo de Trabalho (CCT) que consagra uma nova tabela salarial 
e um subsídio de refeição no montante de 6,50 euros.

IN JorNal da CoNStrução

ALVARÁS E CERTIFICADOS: TAXA ANUAL 
A PAGAMENTO ATÉ 28 DE FEVEREIRO DE 2023

As empresas titulares de alvará ou de certificado 
vão começar a receber as guias para pagamen-
to da Taxa Anual de Regulação da Atividade de 
Construção para 2023. De acordo com informa-

ção divulgada pelo IMPIC, as guias para pagamento da taxa 
anual vão vão começar a ser enviadas às empresas a partir do 
próximo dia 9 de janeiro … 

IN JorNal da CoNStrução

APONTAMENTOS DA DIREÇÃO

Caros colegas,
Com a aprovação, por unanimidade, na Assembleia Geral 
Ordinária do passado dia 17-12-2022 do Plano de Ativida-
des e do Orçamento para 2023 estabelecemos os objeti-
vos da atividade do SATAE para 2023. Para conseguirmos 
atingir aqueles objetivos é fundamental o empenho dos 
corpos gerentes, mas também de todos os associados, na 
medida das suas possibilidades. 
O Plano e o Orçamento constituem uma importante ferra-
menta de gestão coletiva e por isso estão à disposição de 
todos no site do SATAE. 
O nosso site tem sido visitado por cidadãos nacionais e es-
trangeiros, cada vez com mais frequência, que procuram 
nele informação útil. Vamos continuar o nosso esforço no 
sentido de o melhorar para que contribua, cada vez mais, 
para o reforço do prestigio profissional de todos os ATAE. 
Saudações!
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