
PRODUÇÃO NA CONSTRUÇÃO SOBE 2,8% 
NA ZONA EURO EM JUNHO

A produção na construção subiu 2,8 por cento na zona 
euro em junho deste ano face ao período homólogo de 
2020, caindo por seu lado 1,7 por cento na variação men-

sal, principalmente devido à construção de edifícios….

in Construção Magazine

PUBLICADOS ÍNDICES DE REVISÃO DE 
PREÇOS RELATIVOS AO 1º TRIMESTRE DE 2021

Os índices de custos de mão-de-obra, materiais e equi-
pamentos de apoio relativos aos meses de janeiro, feve-
reiro e março de 2021 foram, finalmente, publicados no 
Diário da República. 
in Jornal da Construção

APONTAMENTOS DA DIREÇÃO

Que futuro nos espera?

Mudanças significativas estão a ocorrer em todo o mun-

do em muitos aspetos, nomeadamente nos científicos, 

no ensino/formação, nas relações sociais e laborais, etc.

Tais mudanças que se tornaram substanciais nas últimas 

duas décadas encontraram pelo caminho a pandemia do 

Covid 19 que em nada atrapalham, antes pelo contrário, 

os diversos aspetos acima referidos excetuando os as-

petos das relações socias e laborais cujo impacto ainda 

está longe de se poder avaliar.

É neste quadro que se torna imperioso e urgente que di-

rigentes e associados do SATAE se organizem de forma 

a viabilizar o que estabelecemos no programa de ação 

para este e provavelmente para o próximo ano no que 

respeita à realização de reuniões e seminários descen-

tralizados para aprofundar o debate em torno do futuro 

para os técnicos intermédios como os ATAE.

As mudanças que têm ocorrido no ensino e na formação 

profissional nem sempre correspondem às necessidades 

da sociedade, nomeadamente no que respeita à sobre-

valorização das formações superiores em detrimento da 

formação e qualificação das formações intermédias as 

quais, pelas suas características são consideradas fun-

damentais ao desenvolvimento da sociedade.

Unidos e organizados em torno do SATAE, que teve um 

papel importante na coesão e defesa da classe, durante a 

pandemia, vamos a partir de agora, estar ainda mais próxi-

mos e solidários para atingir os nossos objetivos em defe-

sa e progresso da atividade profissional de todos os ATAE.

Saudações Sindicais!  
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