
VAI NASCER EM BRAGA A “AUTOEUROPA DAS CASAS” 
NUM INVESTIMENTO DE 215 MILHÕES DE EUROS

O grupo bracarense DST, novo dono da Efacec, integra um 
consórcio que vai investir 215 milhões de euros para criar 
uma espécie de “Autoeuropa das casas” que pode “transfor-
mar a construção em Portugal”. Vão ser criados mais de 800 
postos de trabalho.

in ZAP

ESCRITURAS POR VIDEOCONFERÊNCIA 
DESDE O DIA 4 DE ABRIL

Desde o dia 4 de abril, é possível realizar atos relativos à aqui-
sição e registo de imóveis, entre outros, por videoconferência.

Esta possibilidade decorre do regime jurídico temporário 
aplicável à realização, através de videoconferência, de atos 
autênticos, termos de autenticação de documentos …

APONTAMENTOS DA DIREÇÃO

Caros colegas,

No próximo dia 16 de junho acontecerá o 132º aniversário 
do SATAE. Estes 132 anos de atividade ininterrupta inicia-
da com a Associação dos Mestres de Obras da Construção, 
que por sua vez deu lugar ao Sindicato Nacional dos Cons-
trutores Civis e deste ao SATAE é a verdade indesmentível 
e não a ficção que alguns apregoam. Como era nosso de-
sejo, não conseguimos comemorar condignamente 130º 
aniversário devido à pandemia do Covid-19.
 
Somos uma classe profissional com passado e um presen-
te digno, com um futuro que também o será. Para hon-
rar o passado temos que encarar o futuro com coragem 
e abnegação derrubando as barreiras que desde sempre 
soubemos ultrapassar, nomeadamente nas diversas pas-
sagens de testemunhos (da AMOC para o SNCC e deste 
para o SATAE), mas sobretudo na década de 80 quando 
quiseram acabar com a nossa classe, pondo fim ao curso 
de Mestrança, sem uma alternativa académica. 

Nessa altura a ação do Sindicato foi determinante para 
“obrigar” o Ministério da Educação a criar uma formação 
académica alternativa que, com ligeiras alterações, se foi 
mantendo até aos dias de hoje, garantindo assim a conti-
nuidade da classe.

Por isso o lema deste aniversário será: ATAE, uma classe 
profissional com passado, presente e futuro.

As comemorações do 132º Aniversário do SATAE têm lu-
gar no dia 18 de junho de 2022 (sábado), incluem um 
almoço de confraternização, entre outas atividades.

Brevemente será enviado a todos os associados o convi-
te e ficha de inscrição para o almoço.

Aproveitamos para dar conhecimento das deliberações da 
Assembleia Geral realizada a 26 de março. Para aceder à 
respetiva ata basta clicar aqui.

Saudações sindicais!
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TODA A INFORMAÇÃO EM www.satae.pt
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