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Central Projectos atinge certificação

Um ano após o início da implementação do Sistema de Gestão da Qualidade a Central Projectos 
atingiu a certificação, segundo a norma NP EN ISO 9001:2000. 

Trata-se da primeira certificação da empresa na área da Qualidade e os 
seus resultados são visíveis ao nível do reconhecimento e posição que a 
empresa ocupa no mercado. Segundo um comunicado divulgado pela 
empresa, a Central Projectos «sempre apostou na qualidade dos seus 
processos, no entanto era importante o reconhecimento dessa qualidade 
pela certificação», tanto que foi através da «partilha de conhecimentos, a 

experiência dos técnicos e o bom conhecimento que possui dos clientes» que conseguiu «adquirir 
uma bagagem de informação que teve forte influência nas metodologias de trabalho e organização 
interna adoptadas». 

A Central Projectos é uma empresa voltada para a «procura e adopção de soluções inovadoras, 
garantindo aos clientes mais-valias técnicas e economia dessas mesmas soluções» e com esta 
certificação a empresa vê reconhecido o «seu objectivo principal» que é a «satisfação dos clientes», 
lê-se no mesmo comunicado.  

Sedeada em Coimbra, a Central Projectos foi fundada em Março de 1993, tendo como actividade a 
prestação de serviços de projecto e consultadoria nas áreas de Engenharia e Arquitectura. Com 
muitos projectos realizados para obras de referência em todo o país, tem vindo a desenvolver o 
conhecimento e a experiência da sua equipa técnica, distinguindo-se actualmente como uma das 
empresas melhor qualificadas na sua área de actuação. 
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