
O IMPIC – Instituto dos Mer-
cados Públicos, do Imobiliário 
e da Construção aderiu ao 
Serviço Público de Notifica-
ções Eletrónicas (SPNE), que 
permite a notificação através 
do endereço de correio ele-

trónico, com os efeitos legais de uma notificação oficial 
efetuada por correio postal.
In Jornal da Construção

PREÇO DE CONSTRUÇÃO POR M2 
VOLTA A MANTER-SE EM 2021

O valor médio de 
construção por m2 
para vigorar em 
2021 vai manter-se 
em 492,00 euros, 
tal como aconteceu 

nos últimos dois anos.
In jornal da Construção

Saudações sindicais!

APONTAMENTOS DA DIREÇÃO

No dia 19 de dezembro de 2020 realizou-se, por vide-
oconferência, a Assembleia Geral Ordinária do SATAE, 
para aprovação do Plano de Atividades e Orçamento 
para o ano de 2021.

Enquanto se mantiverem as restrições impostas pela 
pandemia Covid 19, iremos manter este canal de comu-
nicação e aproveitamos para apelar á participação ativa 
de todos os associados nas reuniões e assembleias que 
vierem a ser promovidas pelo SATAE.

A assembleia aprovou por unanimidade todas as pro-
postas apresentadas.

A ata da assembleia geral ordinária, tal como as propos-
tas aprovadas constam na área reservada aos sócios 
no site do SATAE.

MENSAGEM PARA 2021

É muito importante o combate à pandemia, mas não é 
menos importante preparar o futuro pós-pandemia para 
se retomar a atividade económica, e evitar as graves 
consequências económicas e sociais que vêm agarra-
das a esta crise provocada pela covid-19. 

A retoma económica é fundamental para evitar a falên-
cia de muitas pequenas e médias empresas e a des-
graça do desemprego e consequentemente a falta de 
condições de vida de uma grande parte da população 
do nosso País e consequentemente para a dinâmica da 
atividade profissional dos ATAE.

O próximo ano será muito importante para o SATAE, 
como organização de classe, na defesa intransigente 
dos interesses profissionais de todos os ATAE, nome-
adamente na melhoria das condições de trabalho e das 
competências profissionais, com o objetivo num novo 
enquadramento na carreira técnica da função publica e 
na contratação coletiva no setor da construção.

INFORMAÇÃO dezembro 2020

TODA A INFORMAÇÃO EM  www.satae.pt

https://www.satae.pt/login/
http://www.satae.pt
https://www.satae.pt
https://www.satae.pt/wp-content/uploads/2020/12/anuncio_plataforma.pdf
https://www.satae.pt/wp-content/uploads/2020/12/Preco-de-construcao-por-m2-volta-a-manter.pdf

