
BIM, O EIXO CENTRAL DA (R)EVOLUÇÃO 4.0 
NA CONSTRUÇÃO

O BIM é uma evolução necessária, estimulada agora com 
o impulso da pandemia para a transformação digital, mas 
que não acontece sem significativas adaptações de pro-
cesso e de mentalidade.
In Jornal Económico

CONSTRUÇÃO VOLTA A CRESCER EM 2021

O setor da Construção deverá manter em 2021 uma evo-
lução globalmente positiva, e atingir, no final do ano, um 
crescimento entre 1,2% e 3,2%.

A previsão é da AECOPS e da AICCOPN, que destacam, 
na sua mais recente análise de conjuntura, o facto de tal 
evolução representar um valor médio de 2,2%, “ligeiramen-
te inferior ao crescimento de 2,5% estimado para 2020”. 
In Jornal da Construção

Saudações sindicais!

APONTAMENTOS DA DIREÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO SATAE

(Para deliberar sobre as contas e relatório de ativida-
des referentes a 2020).

A convocatória da Assembleia estará disponível no 
Site do SATAE, na área reservada a sócios, bem como 
os Relatórios de Atividades e Contas do ano de 2020.

Dadas as circunstâncias e restrições da pandemia a AG 
realizar-se-á, por videoconferência, à semelhança da últi-
ma assembleia do ano passado.

A fim de facilitar e rentabilizar os trabalhos da AG ape-
lamos aos associados que analisem os documentos 
e antecipadamente apresentem as suas propostas 
ou sugestões sobre os assuntos em debate. Oportu-
namente será publicado no Site, na área reservada aos 
associados, o link através do qual poderão aceder à AG.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

O Instituto Politécnico de Tomar, através da sua Escola Su-
perior de Tecnologia de Tomar, propõe-se lançar o “Curso 
Técnico Superior Profissional em Construção Civil” e soli-
citou ao SATAE um parecer, acerca dos conteúdos, da 
necessidade e importância da realização de tal curso.

Analisados, o perfil profissional visado por aquele curso 
bem como o plano de estudos proposto,  o parecer do SA-
TAE é favorável ao curso  em questão o qual se enquadra 
nos objetivos visados com a criação dos Cursos Técnicos 
Superiores Profissionais, que vão ao encontro das necessi-
dades de formação dos futuros ATAE, atendendo ao desen-
volvimento de novos procedimentos técnicos na desejada 
evolução do setor da construção civil nas diversas ativida-
des que contempla bem como na melhoria dos enquadra-
mentos profissionais dos ATAE no setor publico e privado.

ESCOLA TÉCNICO PROFISSIONAL VAL DO RIO 

A convite da Diretora Pedagógica da Escola Profissional 
Val do Rio (EPVR) em Oeiras, o SATAE participou no pai-
nel júri da Prova de Aptidão Profissional da turma do 3.º 
ano do Curso Técnico de Desenho Digital 3D, que decor-
reu no passado dia 22 de fevereiro, na qualidade de asso-
ciação sindical de profissionais dos setores de atividade 
afins ao curso. 
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