
ESCLARECIMENTOS SOBRE MEDIDAS  
ESPECIAIS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA

O Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliá-
rio e da Construção divulgou uma orientação 
técnica (Orientação Técnica n.º 07/CCP, de 17 de 
janeiro), sobre as medidas especiais de contra-

tação pública criadas pela Lei n.º 30/2021, de 21 de maio.

in Jornal da Construção

TEKTÓNICA REGRESSA EM MAIO

A próxima edição da Tektónica – Feira Internacional da Cons-
trução, realiza-se de 12 a 15 de maio, regressando assim à 
data de calendário habitual, após duas edições realizadas no 
segundo semestre do ano.

in Construção Magazine

ALVARÁS E CERTIFICADOS - TAXA ANUAL  
A PAGAMENTO ATÉ 4 DE MARÇO DE 2022

As empresas titulares de alvará ou de certificado vão começar 
a receber as guias para pagamento da Taxa Anual de Regula-
ção da Atividade de Construção para 2022.

in Construção Magazine

APONTAMENTOS DA DIREÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO SATAE

A realizar no dia 26-03-2022 pelas 11 horas, para deli-
berar sobre as contas e relatório de atividades de 2021, 
presencialmente na sede do SATAE mas também, simul-
taneamente, por videoconferência. 

As contas e o relatório de atividades relativas a 2021 es-
tarão disponíveis no Site, na área reservada a sócios, e na 
sede do SATAE conforme determinam os estatutos, para 
consulta dos associados.

Oportunamente será publicado no Site, na área reserva-
da aos associados, o link através do qual poderão aceder 
à AG por videoconferência para aqueles que não possam 
estar presentes na sede do SATAE. 

No caso de dificuldades de aceder ao site poderão solicitar 
o link através do e-mail satae.dn@gmail.com.

A fim de rentabilizar os trabalhos da AG apelamos aos as-
sociados que analisem os documentos de forma a poderem 
apresentar as suas propostas ou sugestões, devidamente 
fundamentadas, sobre os assuntos que vão estar em debate.

Apelamos também à participação dos associados pois só 
dessa forma poderemos alimentar as dinâmicas de inter-
venção social e profissional que constituem a essência do 
SATAE na luta centenária pela elevação e crescimento da 
nossa classe profissional.

Contra sectarismos e manobras traiçoeiras vindas do ex-
terior, o SATAE continuará a sua ação resistente e dinâ-
mica, graças ao trabalho e lealdade dos seus associados, 
dirigentes e colaboradores.
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