
PRODUÇÃO NA CONSTRUÇÃO TERMINA 2020 
COM CRESCIMENTO DE 2,5%

De acordo com a Associação dos Industriais da Constru-
ção Civil e Obras Publicas (AICCOPN), o setor da cons-
trução tem vindo a demonstrar uma elevada resiliên-
cia aos constrangimentos causados pela pandemia da 
Covid-19, com os principais indicadores, ao longo dos 
últimos meses, a “revelarem reiteradamente evoluções 
favoráveis”, tendo em consideração....
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ALVARÁS E CERTIFICADOS - TAXA ANUAL 
A PAGAMENTO ATÉ 5 DE MARÇO DE 2021

De acordo com a informação divulgada pelo IMPIC, as 
guias para pagamento da taxa anual.... 
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Saudações sindicais!

APONTAMENTOS DA DIREÇÃO

A Construção Civil em Portugal em 2021

Apesar da pandemia a construção é dos sectores pro-
dutivos mais dinâmicos em Portugal. Mas a construção 
civil continua a viver uma crise de mão-de-obra especia-
lizada e não só. 

Segundo o Sindicato da Construção Civil o setor pre-
cisa de, pelo menos, 80 mil trabalhadores qualificados. 
Carpinteiros, eletricistas, encarregados de obra e ferra-
geiros são algumas das especialidades mais em falta no 
país. E, caso as grandes obras previstas, arrancassem 
não haveria trabalhadores para responder a tudo. Como 
exemplo, só para a construção da infraestrutura aero-
portuária como a do Montijo estima-se serem precisos 
10 mil trabalhadores.

Por parte das associações patronais a convicção 
é a mesma. Segundo Reis Campos, presidente da  
AICCOPN no início da pandemia (março de 2020), apon-
tava-se para a necessidade de 70 mil trabalhadores para 
dar resposta aos investimentos que estavam previstos. 
Recentemente, num inquérito à situação do setor, 65% 
dos empresários fez notar à associação que “a escassez 
de mão-de-obra especializada foi o principal constrangi-
mento à atividade”. O presidente da AECCOPN lembra 
que o Plano de Recuperação e Resiliência, que espera 
seja uma realidade ainda este ano, aponta para “um to-
tal de 12,9 mil milhões de euros em subvenções, sendo 
que se estima que cerca de 34% corresponderão a in-
vestimentos em construção”. 

Face ao exposto parece-nos que, apesar da situação 
pandémica, existem condições para o desenvolvimento 
da atividade da construção em geral e, obviamente, para 
a atividade dos ATAE em particular.

O SATAE vai estar atento à previsível evolução do setor 
e preparado para apoiar todos os associados e não só, 
no seu desempenho profissional, nomeadamente com 
o desenvolvimento da atividade informativa e formativa.
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TODA A INFORMAÇÃO EM  www.satae.pt
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https://www.satae.pt/wp-content/uploads/2021/01/Alvaras-e-certificados-Taxa-Anual-a-pagamento.pdf
https://www.satae.pt/wp-content/uploads/2021/01/Producao-na-Construcao-termina-2020-com-crescimento.pdf

