
A realização do I Congresso Nacional dos Agen-
tes Técnicos de Arquitectura e Engenharia (ATAE) 
provido conjuntamente pelo SATAE e pela AATAE 
teve por objetivo promover o debate construtivo 
junto de todos os intervenientes e interessados no 
processo de novas validações profissionais para 
os ATAE.

A metodologia adotada para este congresso foi a 
de convidar instituições e pessoas altamente qua-
lificadas, eventualmente com pontos de vista di-
versos, para mostrarmos ao país e às autoridades 
competentes o nosso empenho em soluções que 
sirvam os verdadeiros interesses do País e do se-
tor da Construção.

Marcaram presença no congresso todos os ATAE 
que, respondendo à ampla publicitação deste 
evento, livremente se inscreveram durante o pe-
ríodo de inscrições estabelecido registando-se 78 
inscritos pelo SATAE e 51 pela AATAE, num total 
de 129 delegados.

Aos colegas participantes no congresso cabe-lhes 
agora o importante papel de na qualidade de ob-
servadores atentos, tirarem elações dos conteúdos 
para em futuros debates internos que contribuam 
para a definição de estratégias de ação comum de 
consolidação e desenvolvimento da formação aca-
démica e profissional dos futuros Agentes Técni-
cos de Arquitetura e Engenharia.
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O Congresso contou com a participação dos se-
guintes oradores:

• Professor Doutor José Ferreira Gomes da Facul-
dade de Ciências da U. Porto, ex. Secretário de 
Estado do Ensino Superior e Responsável pelo 
lançamento dos Cursos Técnicos Superiores 
Profissionais (CTeSP).

• Professor Eng. António Mortal da Universidade 
do Algarve sobre CTeSP.

• Professor Doutor Alberto Reaes Pinto Coorde-
nador do Centro de Investigação em Território, 
Arquitectura e Design da Universidade Lusíada 
sobre reabilitação urbana.

• Arquiteta Joana Mourão investigadora do LNEC 
e representante da Associação Portuguesa para 
a Reabilitação Urbana e Proteção do Património 
(APRUPP).

• Arquiteta Alexandra Santos CEO da empresa  
C Place sobre o BIM.

• Eng. Carlos Rente e Eng. Luís Filipe do I.P. de 
Tomar sobre sismologia.

E com a presença dos seguintes convidados:

• Deputado Bruno Dias em representação do Gru-
po Parlamentar do PCP.  

• Eng. Pedro Brás Presidente da Assembleia Re-
presentativa Nacional da O. E.T.

• Dra. Ana Alves e Dra. Luísa Gama da Equipa de 
Ambiente e Sustentabilidade da Câmara Munici-
pal de Santarém.

• Dr. Elmano Fernandes da ContaFinance.

• Professor Doutor Ricardo Gomes Coordenador 
em representação da Direção da Escola Supe-
rior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécni-
co de Leiria.
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• Professor Francisco Lucas em representação da 
Escola Superior de Tecnologia de Castelo Branco.

• Professor Doutor João Patrício Diretor da Escola 
Superior de Tecnologia de Tomar.

• Engenheira Ivone Nobre Assessora do Conselho 
Diretivo do IMPIC.

Espera-se por isso o empenho de todos os 
ATAE na divulgação deste acontecimento para 
que este congresso, cujo êxito foi por todos 
reconhecido, quer nos aspetos da organiza-
ção, e instalações, quer no que respeita ás in-
tervenções dos diversos oradores (que ficarão 
disponíveis no site do SATAE) sirva de rampa 
de lançamento para prestigiar a nossa classe 
profissional e para galvanizar as importantes 
ações a desenvolver em prol de todos os ATAE, 
nomeadamente na melhoria da formação aca-
démica e consequentemente na melhoria das 
competências profissionais.

A Direção do SATAE
11 de novembro de 2019

NOTA: Para visualização de mais fotos consultar a 
área reservada do nosso site.

Saudações Sindicais!
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PROJECTO DE FORMAÇÃO: 
FORMAÇÃO À DISTÂNCIA/E-LEARNING

No âmbito do novo Projecto de Formação, o SATAE informa que se encontra em fase final de desenvolvimento a plataforma de  
E-Learning – LMS (Learning Management System).

Nesta fase podemos partilhar e desvender aos nossos associados que queiram conhecer a plataforma de formação, os procedimentos 
de registo e navegação.

O acesso à plataforma deverá ser feito através do endereço web: https://formacao.satae.pt

Após digitar o endereço, será redirecionado para a página de entrada da plataforma:

Para efetuar o registo (gratuito), clique no canto superior direito 
do site em “Registar”.

Seguidamente no lado direito por baixo de “Registe-se”, deverá 
inserir as informações necessárias, clicando depois no botão ver-
de “Registar”.

A partir deste momento, estará habilitado a aceder e a navegar 
nos Cursos da Plataforma de E-Learning do SATAE.

Brevemente iremos dispor de uma oferta formativa variada e di-
reccionada para os ATAE’s.

Nesta fase, convidamos os associados a percorrem e a descobri-
rem a navegação nesta plataforma formativa através da frequ-
ência de um breve Curso de demonstração totalmente gratuito.

Para tal bastará increver-se e seguir os passos que estão descri-
tos neste Curso.

Qualquer questão deverá ser colocada ao Secretariado do SATAE.

Saudações Sindicais!
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