
SATAE REUNE COM  
GRUPOS PARLAMENTARES 

A Direção do SATAE reuniu nos meses de feverei-
ro e março com os grupos parlamentares do PSD, 
BE, PCP, e OS VERDES para discutir o enquadra-
mento dos seguintes temas:

• Enquadramento académico e profissional dos 
diplomados pelos Cursos Técnicos Superiores 
Profissionais (CTeSP).

• Intervenção dos ATAE na qualidade de responsá-
veis pelas demolições.

Neste momento aguardamos datas para reunir com 
os Grupos Parlamentares do PS e PAN.

Destas reuniões têm resultado a colaboração com 
estes grupos para que se definam e clarifiquem, 
o mais rapidamente possível, as questões acima 
mencionadas.

Forma definidas algumas ações em conjunto com 
os Grupos Parlamentares, nomeadamente com o 
Grupo Parlamentar do PSD que se disponibilizou 
para nos acompanhar nas reuniões aos Institutos 
Politécnicos.

Todos os Grupos Parlamentares irão formular per-
guntas ao Governo sobre estas matérias.

NOVOS VÍDEOS DO CONGRESSO!

Estão disponíveis na Área Reservada a Sócios, 
sendo os temas a serem divulgados:

• BIM - Novas tecnologias ao serviço dos ATAE, 
pela oradora Arq.ª Alexandra Santos, da CPLACE.

• Reabilitação, conservação e construção no sé-
culo 21, pelo orador Professor Doutor Arq.º Alberto 
Reaes Pinto.

Saudações Sindicais!

ELEIÇÕES SATAE 

Caros Colegas,

Apelamos a todos os sócios ativos que devem exer-
cer o seu direito de voto para a eleição dos Corpos 
Gerentes para o triénio 2020/2023 por correspon-
dência.

Votar é dar a sua opinião é ser responsável.

Votar é dar força ao SATAE! 

NOTA: Ver programa e lista na Área Reservada a 
sócios.

COMO SE DEVE PROCEDER EM 
CASO DE SER DETERMINADO  
ISOLAMENTO PROFILÁTICO

Com base no disposto no 
Despacho nº3103-A/2020, 
de 9 de março, e nas infor-
mações constantes do site 
da segurança social. 

A declaração de isolamento profilático é emitida pela 
Autoridade de Saúde para cada trabalhador – ou alu-
no de um estabelecimento de ensino – em modelo 
próprio que está disponível em www.seg-social.pt ou 
www.dgs.pt. 

Esta declaração funciona como documento justifica-
tivo de ausência ao trabalho, quer no caso de ser o 
próprio trabalhador a ser declarado em isolamento, 
quer no caso de o isolamento ser declarado para um 
filho menor de 12 anos, e deve ser enviado para à 
respetiva entidade empregadora. 
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