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 SINDICATO DOS AGENTES TÉCNICOS DE ARQUITECTURA E ENGENHARIA 

CONVOCATÓRIA 
Assembleia Geral Ordinária do SATAE 

19 de dezembro de 2020 

Nos termos do disposto no nº 1, alíneas b) e c) e nº 3 do artigo 30º do Estatuto do Sindicato dos 
Agentes Técnicos de Arquitectura e Engenharia, convoco a Assembleia Geral Ordinária, a realizar 
através de vídeo conferência, cujo o link se encontra no final desta convocatória, atendendo ao 
estado de calamidade em vigor, para reunir pelas 15 horas, do dia 19 de dezembro de 2020, na sede 
nacional do SATAE, sita na Estrada do Calhariz de Benfica 1 B, em Lisboa, com a seguinte: 

ORDEM DE TRABALHOS 

1. Debater e deliberar sobre o orçamento e plano de atividades relativo ao ano de 2021;

2. Outros assuntos de interesse para a classe e para o reforço da unidade de todos os ATAE por

um futuro melhor.

Se na reunião da Assembleia, acima convocada, não estiver presente metade, pelo menos, dos 
associados, fica desde já convocada uma nova reunião da Assembleia, no mesmo dia e através do 
mesmo procedimento, decorridos que seja 30 (trinta) minutos, isto é, pelas 15.30 horas, em 
segunda convocação, a qual funcionará com qualquer número de presenças. 

Presencialmente estarão na Assembleia, na sede do SATAE, os membros da MAG, o Presidente da 
DN e o Presidente do CDF, de acordo com a normas da DGS. 

 Lisboa, 02 de dezembro de 2020

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

Rui Luís da Conceição Guerreiro Gomes 

NOTA: Para consulta das propostas de Orçamento e Plano de Atividades para o ano 2021, consulte 
os documentos na área reservada a sócios do site.

Link para entrar na reunião Zoom: 
PODERÁ SER CONSULTADO NA ÁEREA RESERVADA DO SATAE 
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