
MATÉRIAS-PRIMAS E MÃO-DE-OBRA PODEM 
PROVOCAR “CONSTRANGIMENTOS” AO PRR

Os custos das matérias-primas, a falta de mão-de-obra 
no setor da construção e os custos administrativos “po-
dem provocar constrangimentos” à execução dos objeti-
vos do Plano de Recuperação e Resiliência para a habi-
tação, defenderam especialistas do setor.
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MÃO DE OBRA É CADA VEZ MAIS QUALIFICADA 
COM CRESCIMENTO DOS POLITÉCNICOS

O crescimento recente do ensino politécnico tem-se tra-
duzido em mão de obra cada vez mais qualificada, re-
trata o presidente do conselho coordenador dos politéc-
nicos, sublinhando também o empenho das instituições 
em responder às necessidades do mercado de trabalho.

in Notícias ao Minuto

APONTAMENTOS DA DIREÇÃO

Caros colegas,

Estamos a chegar ao final do ano e com isto a necessidade 
de programar a atividade do SATAE para o próximo ano.

Para isso os corpos gerentes do sindicato têm vindo a de-
bater e a procurar caminhos que nos permitam continuar 
a desenvolver, esperamos que em melhores condições 
de saúde pública, o nosso trabalho com vista ao objetivo 
principal de garantirmos um futuro melhor para todos.

Neste sentido em breve apresentaremos aos associa-
dos, através do site do SATAE, o Plano de Atividades e 
Orçamento para 2022 a debater e a aprovar na próxima 
Assembleia Geral Ordinária a realizar, por videocon-
ferência, no dia 18/12/2021 (sábado) pelas 11 horas.

Apelamos assim a todos os associados que partici-
pem, pois só dessa forma conseguiremos ser mais 
eficazes na defesa dos nossos interesses como clas-
se profissional, sustentada na nossa prestigiada as-
sociação sindical, cuja secular existência é a melhor 
garantia do nosso futuro profissional.

A Direção

NOVOS REQUISITOS DE ACESSO E EXERCÍCIO 
PELOS TÉCNICOS DO SISTEMA DE CERTIFICA-

ÇÃO ENERGÉTICA DOS EDIFÍCIOS

A definição dos requisitos de acesso e de exercício da 
atividade dos técnicos do Sistema de Certificação Ener-
gética dos Edifícios (SCE) foi…
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