
PROJECTO DE FORMAÇÃO: 
FORMAÇÃO À DISTÂNCIA/E-LEARNING

No âmbito do novo Projecto de Formação, o SATAE 
informa que se encontra em desenvolvimento a plata-
forma de e-learning – LMS (Learning Management Sys-
tem) do SATAE. 

Brevemente daremos mais pormenores e informações 
aos associados sobre esta plataforma que integrará um 
conjunto de valências cujo objetivo é aumentar a ca-
pacidade de interação entre formadores e formandos 
e que permitirá a disponibilização de conteúdos peda-
gógicos de apoio de cada unidade curricular de forma 
rápida e intuitiva.

PERGUNTAS E RESPOSTAS

“NA QUALIDADE DE ATAE QUE TIPO DE CONTRATO 
POSSO FAZER COM UMA EMPRESA DE CONSTRU-
ÇÃO PARA SER RESPONSÁVEL PELO ALVARÁ?”

ESCLARECIMENTO POR PARTE DO GABINETE  
JURÍDICO DO SATAE

Esclarecemos que a questão colocada encontra res-
posta no art.º 10.º da Lei n.º 41/2015 de 03-06, que 
refere que os técnicos que conferem capacidade téc-
nica às empresas de construção, devem estar ligados 
às mesmas através de vínculo laboral ou prestação de 
serviços.

Para melhor compreensão ver anexo da Lei e docu-
mentos do IMPIC.

ENQUADRAMENTO DOS CURSOS 
TÉCNICOS  SUPERIORES PROFISSIONAIS  

- TeSP -
NA DEFINIÇÃO DE CARREIRAS DOS ATAE

Em 2014, foi criado um ciclo de es-
tudos superior não conferente de 
grau académico, denominado Cur-
so Técnico Superior Profissional 
- TeSP, que corresponde ao ciclo 
de estudos curto ligado ao 1.º ciclo 
previsto no Quadro de Qualifica-
ções do Espaço Europeu do Ensi-
no Superior.

Estes cursos veem desenvolver as competências, para 
além do ensino secundário, nas áreas especificas em 
que se inserem como é o caso da área da Construção 
Civil e afins.

Neste âmbito o SATAE em conjunto com a AATAE, está 
a desenvolver junto das entidades que ministram estes 
cursos – Institutos Politécnicos – parcerias, através de 
protocolos, no sentido de criar sinergias que permitam 
fortalecer a eficacidade dos mesmos, tanto a nível das 
competências adquiridas como das saídas profissionais 
e respectivas carreiras.

A par destas iniciativas com as diversas entidades do 
Ensino Superior o SATAE está a promover junto dos di-
ferentes Grupos Parlamentares, a discussão de medidas 
que visem definir uma carreira própria para os ATAE que 
tenham esta nova qualificação /habilitação, nomeada-
mente na integração dos mesmos nas carreiras da fun-
ção pública e na contratação colectiva de trabalho.

Disponibilizamos o resumo da documentação que ilus-
tra a necessidade de regulamentar esta situação.

Saudações Sindicais!

INFORMAÇÃO julho 2019

www.satae.pt

VER MAIS...

Lei n.º 41/2015 Alvará IMPIC

Vínculo Contratual IMPIC

http://www.satae.pt
https://www.satae.pt/wp-content/uploads/2019/06/Resumo_TesSP_Carreiras_Jul.pdf
https://www.satae.pt/wp-content/uploads/2019/06/Resumo_TesSP_Carreiras_Jul.pdf
https://www.satae.pt/wp-content/uploads/2019/06/Lei_41_2015jun03_exercicio_actividade_construcao.pdf
https://www.satae.pt/wp-content/uploads/2019/06/ALVARA_IMPIC.pdf
https://www.satae.pt/wp-content/uploads/2019/06/A9_VINCULO_TECNICO_EMPRESA.pdf

