
PUBLICADA PORTARIA DE EXTENSÃO DO 
CONTRATO COLETIVO DE TRABALHO

As condições de trabalho constantes do contrato coletivo 
de trabalho celebrado entre a AECOPS e outras e a FETESE 
- Federação dos Sindicatos da Indústria e Serviços e outros 
foram estendidas às relações de trabalho entre emprega-
dores e trabalhadores do Setor não filiados nas referidas 
associações e federações. Pela Portaria n.º 32/2022, de …
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O SITE DO SATAE ATINGIU NO ANO DE 2021 
MAIS DE 30 MIL VISITAS!

É com muita satisfação que informamos os nossos associa-
dos que o site do SATAE atingiu mais de 30 mil visitas no ano 
de 2021, dessas visitas resultam mais de 54 mil visualizações 
de páginas e mais de 45 mil visualizações de páginas únicas.

Estes dados permitem-nos concluir que este canal de co-
municação é extremamente importante e eficaz como fer-
ramenta de divulgação e informação entre o SATAE, os seus 
associados e o público em geral.

O relatório de visitas pode ser visto aqui.

NOVAS DISPOSIÇÕES SOBRE BETÃO DE LIGANTES 
HIDRÁULICOS E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS

Foi publicado o diploma (Decreto-Lei n.º 90/2021) que atuali-
za as disposições relativas à produção e controlo de betão de 
ligantes hidráulicos e à execução das estruturas de betão…
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APONTAMENTOS DA DIREÇÃO

No âmbito da atividade do SATAE de parcerias e cola-
borações com outras instituições salientamos hoje as 
relacionadas com o Instituto Politécnico da Maia e a 
Ordem dos Arquitetos.

Com o IPMaia, nossos parceiros em diversas ações de di-
vulgação e enriquecimento dos CTESP em Construção Civil, 
integrámos o júri de provas públicas de atribuição do título 
de especialista para evolução na carreira de docente, no 
IPMaia, do Eng.º Carlos Rodrigues. O referido júri foi com-
posto por:  Presidente do SATAE, Presidente do IPMaia, 
Presidente do Colégio de Engenharia Civil da Ordem dos 
Engenheiros e por docentes do IPMaia, do ISEC e do ISEP.

Com a Ordem dos Arquitetos estamos a desenvolver uma 
parceria com vista à publicação de temas técnicos na 
área da Construção Civil, sobretudo as relacionadas com 
a construção tradicional e a reabilitação de edifícios, fo-
cados para já em torno da “Enciclopédia da Construção”, 
da autoria do colega Francisco Pereira da Costa, há muito 
exposta no site do SATAE, a qual tem sido muito procura-
da por técnicos e estudantes de arquitetura e engenharia, 
com intuitos académicos e profissionais.
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