
O CONTRIBUTO DO ENSINO SUPERIOR POLI-
TÉCNICO NA RECUPERAÇÃO PÓS-PANDEMIA

Está para chegar o tão falado PRR – Plano de Recupe-
ração e Resiliência cujo objetivo é ajudar o país a sair da 
crise provocada pela pandemia.
In Diário de Notícias

CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL: 
CASAS DE MADEIRA

Na era em que vivemos não basta viver em edifícios con-
fortáveis, espaçosos e modernos. Os recursos naturais 
continuam a diminuir de forma drástica e as alterações cli-
máticas são uma realidade inegável. 
In Construir – Jornal de negócios da indústria da construção

Saudações sindicais!

APONTAMENTOS DA DIREÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL

Realizou-se no passado dia 20 a Assembleia geral ordi-
nária do SATAE para o debate e aprovação do relatório e 
contas relativas ao ano 2020.

Apesar das dificuldades criadas pelas restrições da pan-
demia do Covid 19 o trabalho realizado foi bastante po-
sitivo espelhado não só nos resultados financeiros como 
nas ações desenvolvidas e na adesão de novos sócios, na 
readmissão de outros e na liquidação de quotas em atraso.

Com o trabalho desenvolvido ficamos mais perto dos as-
sociados, cumprindo o papel da sua associação sindical.
Alargando influencias junto de entidades governamentais, 
das autarquias, da politica e do ensino, aumentando o 
prestigio e o reconhecimento do SATAE e do papel dos 
ATAE como profissionais de grande valor e indispensáveis 
ao sector da construção civil.

O relatório de atividades e contas bem como a acta da as-
sembleia geral estarão em breve ao dispor dos associados 
no site do SATAE.

NOVAS REGRAS PARA A EFICIÊNCIA ENER-
GÉTICA DOS EDIFÍCIOS: MAIOR EXIGÊNCIA 

E ÓTIMOS NÍVEIS DE RENTABILIDADE

O atual sistema de certificação energética dos edifícios 
(SCE), datado de 2013, tem a sua revogação programada 
para o dia 1 de julho de 2021.
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