
ENGENHEIRO DEFENDE ALTERNATIVAS 
DE PEDRA E MADEIRA AO BETÃO 

O betão domina o 
mundo da constru-
ção moderna, mas 
pedra e madeira são 
alternativas ambien-
talmente mais sãs, 
defende o engenheiro 

galardoado Vítor Cóias, que contesta a desvirtuação do 
património histórico.

Vítor Cóias, que recebeu hoje a medalha Richard H. 
Driehaus para a Preservação do Património, salientou em 
entrevista à agência Lusa que o betão armado tem o seu 
lugar, mas que há formas de construir “com muito menos 
impacto ambiental” edifícios de grandes dimensões.
In Construção Magazine

SETOR MANTÉM BOA PERFORMANCE, 
MAS INCERTEZAS AUMENTAM RECEIOS

Apesar da situação de crise ditada pela pandemia de 
Covid-19, a Construção mantém uma elevada resiliên-
cia, conforme atestam os mais recentes dados apurados 
sobre a performance do Setor.
In jornal da Construção

Saudações sindicais!

APONTAMENTOS DA DIREÇÃO

Reconhecimento da formação CTeSP

Como resultado da reunião entre a Direção do SATAE e 
o Senhor Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior Eng. João Sobrinho Teixeira, concluímos 
que partilhamos da mesma opinião relativamente à orien-
tação de que os Cursos Técnicos Superiores Profissionais 
(CTeSP) devem passar a ser uma formação intermédia 
com qualificação académica especifica e diferenciadora 
para o exercício de uma atividade profissional, na pers-
petivas de que esta situação se altere a curto prazo, para 
que esta formação venha a desempenhar um importante 
meio de qualificação para os técnicos intermédios.

Decisão da Câmara Municipal Barcelos

Por decisão da CM Barcelos os nossos associados foram 
impedidos de entregar a declaração do SATAE para os 
devidos efeitos, com o argumento que apenas a AATAE 
seria a entidade competente para o fazer, o que é mani-
festamente ilegal.

Perante a intervenção do SATAE o processo foi atempa-
damente revertido e a CM de Barcelos deixou de colocar 
qualquer obstáculo à aceitação das declarações dos  as-
sociados do SATAE. 

NOTA: Encontra-se publicado no site do SATAE, na 
área reservada aos sócios, o ofício com a decisão da 
CM Barcelos.

Assembleia Geral Ordinária do Plano de Atividades e 
Orçamento para 2021

No próximo dia 19 de dezembro de 2020, pelas 15H e 
por vídeoconferência, por força das circunstancias epi-
démicas, irá de correr a Assembleia Geral Ordinária para 
aprovação do Plano de Atividades e Orçamento para o 
ano 2021.

Em breve será enviada a respectiva convocatória e 
disponibilizado os documentos para consulta, na área  
reservada a sócios, no site do SATAE.
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