
ATUALIZADA NORMA QUE ESTABELECE NOVAS 
REGRAS DE TESTAGEM EM CONTEXTO LABORAL

A DGS-Direção-Geral da Saúde já procedeu à atua-
lização da norma sobre a Estratégia Nacional de 
Testes para SARS-CoV-2, ao abrigo da Resolução 
do Conselho de Ministros que prevê a possibilidade 
de as empresas com mais de 150 trabalhadores no 
mesmo local de trabalho terem de realizar testes...
in Jornal da Construção

ABERTA 2ª FASE DE INCENTIVOS 
À REABILITAÇÃO ENERGÉTICA DE EDIFÍCIOS

A 2ª fase do “Programa de Apoio a Edifícios mais 
Sustentáveis”, que conta com uma dotação global 
de 30 milhões de euros de incentivos à reabilitação 
energética, já está em curso ...
in Jornal da Construção

APONTAMENTOS DA DIREÇÃO

Atenta às alterações legislativas, relacionadas com 

o sector da construção civil, a direção do SATAE 

elaborou um memorando em forma de proposta que 

apresentou a diversas entidades, nomeadamente o 

IMPIC, com o objetivo de salvaguardar os direitos e 

competências profissionais bem como corrigir as de-

ficiências que a legislação atual comporta no que aos 

ATAE diz respeito.

Os condicionalismos impostos pela pandemia do 

COVID 19 tem criado dificuldades no relacionamento 

presencial da Direção do SATAE com os associados, 

mas também com entidades diversas, nomeadamen-

te as Câmaras Municipais, Assembleia da República 

órgãos de Estado, etc.

 

Porém, tais condicionalismos nunca foram enca-

rados como desculpa para cruzarmos os braços à 

espera de melhores dias, mas antes a necessidade 

de redobrar o esforço, com o apoio inequívoco dos 

nossos colaboradores, para fazermos o que tem de 

ser feito para cuidar do presente e do futuro de todos 

ao ATAE. 

E porque o futuro tem de ser preparado hoje, impõe-

-se lançar o debate sobre o papel do ATAE no setor 

da construção e na sociedade. Contamos com todos 

para a materialização deste objetivo.

Saudações sindicais!  
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