
ABERTAS CANDIDATURAS AO 
INCENTIVO ATIVAR.PT 

O IEFP-Instituto do Emprego e Formação Profissional 
anunciou a abertura do período de candidaturas ao In-
centivo ATIVAR.PT, a decorrer entre 8 de outubro e 30 
de dezembro de 2020.

In jornal da Construção

CONSTRUÇÃO RESISTE AOS 
IMPACTOS DA PANDEMIA

O sector da Construção manteve, até ao final de agosto, 
“uma significativa resiliência perante o impacto do atual 
surto pandémico na atividade económica, com os princi-
pais indicadores setoriais a manterem-se mais positivos 
do que os apurados para a generalidade da economia”, 
revela a mais recente análise de conjuntura da Constru-
ção, da AICCOPN || AECOPS.

In jornal da Construção

Saudações sindicais!

APONTAMENTOS DA DIREÇÃO

Atividade do SATAE

No âmbito dos contactos que o SATAE vem promovendo 
com as autoridades competentes em diversas frentes, 
temos agendada uma reunião para o dia 05 de novem-
bro com o Senhor Secretário de Estado da Ciência, Tec-
nologia e Ensino Superior, João Sobrinho Teixeira.

Esta reunião tem como objetivo contribuir para o escla-
recimento e reflexão sobre a formação superior no âm-
bito dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais, le-
cionados nos Institutos Politécnicos,  para que se venha 
a definir um enquadramento condigno dos diplomados 
dos CTeSP, como técnicos intermédios, tanto nos con-
tratos da Função Publica como no sector privado.

Outras ações importantes neste âmbito continuarão a 
ocorrer até ao final do corrente ano.

A importância do sector da Construção!

O sector da construção civil, com várias centenas de mi-
lhares de trabalhadores (administrativos, técnicos e ope-
rários), é um dos pilares e motor da economia portuguesa.
 
Na base duma justa opção política, é um dos sectores 
económicos que mais pode contribuir para um impulso 
determinante em diversos sectores produtivos nacionais. 

Na atual situação, gerada pelo surto epidémico da Co-
vid-19, é importante reforçar o papel do sector na cria-
ção de condições para o aumento da produção nacional 
e do desenvolvimento económico e social do País.

A evolução ao longo das últimas décadas, dotou o sector 
de uma capacidade elevada, na conceção e na cons-
trução, de infraestruturas e equipamentos estruturantes 
para o desenvolvimento do nosso País, mas também na 
construção e reabilitação da habitação, tão necessária e 
ainda aquém das necessidades dos habitantes.

INFORMAÇÃO outubro 2020

TODA A INFORMAÇÃO EM  www.satae.pt
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