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EMPRESAS & NEGÓCIOS

Central Projectos renova
certificação SGQ 
e estatuto PME Líder 
O final do ano de 2010 foi para a Central Projectos muito positivo.
Em Novembro renovou a certificação do sistema de Gestão de 
Qualidade e, em Dezembro, viu renovado o estatuto de PME Líder 

INSCRIÇÕES ABERTAS

�Fundada em Coimbra em Mar-
ço de 1993, a Central Projectos tem
como actividade a prestação de
serviços de projecto e consultado-
ria nas áreas de Engenharia e
Arquitectura. Com muitos pro-
jectos realizados para obras de
referência em todo o país, a
empresa tem vindo a desenvol-
ver o conhecimento e a experiên-
cia da sua equipa técnica, distin-
guindo-se actualmente como
uma das empresas melhor quali-
ficadas na sua área de actuação.
Em 2007, a empresa iniciou o pro-
cesso de implementação do Siste-

ma de Gestão da Qualidade (SGQ)
de acordo com a NP EN ISO
9001:2000, tendo obtido a certifi-
cação em Novembro de 2008. Em
2010 procedeu à adaptação do
SGQ à nova versão da norma,
estando actualmente certificada
pela NP EN ISO 9001:2008.

Em Novembro de 2010 a
empresa foi novamente audita-
da com vista a verificar a con-
formidade do seu SGQ relativa-
mente à norma de referência,
ISO 9001:2008. Consequente-
mente, a renovação do certifica-
do ocorreu sem registo de não

conformidades. Esta auditoria
pretendia também incluir o
departamento de Fiscalização de
Obras no âmbito do certificado,
tendo o alargamento de âmbito
sido concedido. 

Paralelamente, em Dezembro
de 2010, a empresa viu renovado
o estatuto de PME Líder. A reno-
vação deste título significou
para a empresa o reconheci-
mento do trabalho desenvolvi-
do, onde o espírito de equipa e a
capacidade de melhoria contí-
nua muito contribuíram para o
crescimento da empresa e a

obtenção dos critérios necessá-
rios (rácios financeiros e índice
de solvabilidade) à obtenção
deste título. Este é um prémio ao
esforço conjunto de todos os
seus colaboradores e uma ga-
rantia para os seus clientes que
elegem a empresa como parcei-
ra nos seus projectos.

A Central Projectos continua
a responder às exigências do
mercado com parâmetros de
qualidade que procura melho-
rar diariamente, com o objectivo
de alcançar a máxima satisfação
dos seus clientes. l

Roca promove
concurso 
de design 

�A Roca tem as inscrições aber-
tas para a 4.a edição do Concurso
Internacional de Design -  Jump
the Gap. Organizado pela Roca
em conjunto com o Barcelona
Design Centre, o concurso convi-
da jovens designers e arquitectos,
até aos 35 anos, a criarem e pro-
jectarem soluções inovadoras no
espaço de banho. Os interessados
devem fazer a sua inscrição até 31
de Janeiro. 

O vencedor será anunciado
em Setembro durante a feira
100% Design em Londres. Na
última edição internacional do
Jump the Gap a dupla portugue-
sa, Paulo Gouveia e Pedro Gui-
marães, conquistou o segundo
lugar, surpreendendo o mundo
do design com o projecto ‘Wa-
terwear’.

A Roca é líder mundial na defi-
nição do espaço de banho e uma
referência benchmark no mun-
do do design. 

A Roca, que começou em
Espanha, está actualmente pre-
sente em mais de 135 países e é
líder de mercado na Europa,
América Latina e Índia. Tem uma

forte presença na China e no res-
to da Ásia, Médio Oriente, Aus-
trália e África. Emprega mais de
18.700 pessoas e tem mais de 68
centros de produção em quatro
continentes.

A Roca está constantemente
envolvida na criação e no desen-
volvimento de novas tecnologias
para preservar o meio ambiente.
Este compromisso comercial

envolve os processos de fabrico,
como Eco-Roca, e o desenvolvi-
mento de novos produtos que
contribuem para a poupança de
água, como o W + W. 

A Fundação We Are Water é
uma iniciativa que dá segui-
mento ao compromisso da Roca
com a sustentabilidade, um dos
seus princípios orientadores de
negócio. l

TECNOLOGIA START/STOP 

� O novo Opel Corsa 1.3 CDTI
ecoFLEX está prestes a assumir o
papel de porta-estandarte da
gama de produtos de baixas
emissões da marca alemã. Ao
mesmo que lança um rejuvenes-
cimento do visual de toda a linha
Corsa, a Opel torna-se num dos
primeiros construtores a dispo-
nibilizar a tecnologia Start/Stop
no segmento dos automóveis uti-
litários, passando a oferecer uma
das propostas mais económicas e
ecológicas que estará disponível
também em Coimbra, na Auto-
Industrial. Com emissões de CO2
de 95 g/km e um baixo consumo
de gasóleo de apenas 3,6 l/100 km,
o novo Corsa ecoFLEX é o Opel
mais ‘verde’ e mais económico de
sempre.

A redução do consumo de
combustível e das emissões é
obtida graças ao evoluído siste-
ma start/stop, cujas vantagens,
especialmente no trânsito citadi-
no, são muito evidentes. O prin-
cípio é simples: quando o motor
não trabalha, não consome com-
bustível. O sistema Start/Stop
desliga o motor quando o auto-
móvel está parado e o condutor
coloca a alavanca da caixa de
velocidades em ponto-morto e
liberta o pedal da embraiagem.
Quando o semáforo fica verde ou
o tráfego recomeça a mover-se,
basta pressionar o pedal da
embraiagem e o motor é ligado
de novo, de forma automática.

Com a supressão do tempo de
funcionamento ao ralenti, o
motor emite menos gases com
efeito de estufa e consome menos
combustível. No ciclo urbano, o
Corsa 1.3 CDTI ecoFLEX de 95 cv
com tecnologia Start/Stop emite
menos 8,7% de CO2 por compara-
ção com a versão congénere sem
esta tecnologia. No que diz respei-
to à economia de combustível,
registe-se que o consumo baixa
para 4,2 l/100 km, contra 4,6 l/100
km da versão sem Start/Stop. No
ciclo misto, o novo Corsa ecoFLEX
consome apenas 3,6 litros de gas-
óleo a cada 100 km.

Com o sistema Start/Stop acti-
vado, os sistemas de climatiza-
ção, de direcção assistida e de

assistência à travagem permane-
cem activos quando o automóvel
está parado com o motor desliga-
do. A função Start/Stop não é acti-
vada se o sistema detectar poten-
cial risco de segurança, ou se a
paragem do motor puder afectar
o seu funcionamento ou diminu-
ir o conforto no habitáculo.

O novo Corsa ecoFLEX é pro-
posto em Portugal na variante de
carroçaria de cinco portas, com o
nível de equipamento Enjoy, a
um preço de 18.700 euros. Toda a
gama Corsa vai passar a apre-
sentar-se com nova imagem
exterior e interior, já a partir de
Fevereiro. O modelo mais vendi-
do em Portugal pela marca alemã
terá um visual mais expressivo e
dinâmico, aproximando-o da
mais recente linha de design
Opel. Novos faróis, pára-cho-
ques, grelha e jantes, para além
de vários detalhes como o novo
emblema da Opel, conferem ao
Corsa uma aparência mais
moderna.

No habitáculo há novos reves-
timentos e novas tecnologias.
Uma estreia relevante é o sistema
de multimédia com sete altifalan-
tes e amplificador de 4x20 watt.
Denominado Touch & Connect,
este sistema versátil possui um
ecrã táctil policromático de cinco
polegadas, cobertura total de
navegação para 28 países da
Europa, Bluetooth, e ligações USB
para variados aparelhos, nomea-
damente iPod. O novo sistema foi
concebido para ser universal-
mente conectável, fácil de utilizar
e apresentar todas as funções de
multimédia.

Em 2010, o Corsa já tinha sido
alvo de melhoramentos signifi-
cativos sob a carroçaria – novas
afinações de chassis e de sistema
de direcção, bem como novas
evoluções ao nível dos motores.
O Opel Corsa é uma opção muito
popular em toda a Europa, repre-
sentando cerca de 27 por cento
das vendas totais da Opel/Vaux-
hall e posicionando-se entre os
líderes do seu segmento. Nos últi-
mos três anos, foram vendidas
em média mais de 400.000 uni-
dades por ano. l

QUALIDADE  

�Após 12 meses de intensa imple-
mentação das normas ISO 9001 e
ISO 22000, gestão da qualidade e
segurança alimentar, respectiva-
mente, a Queijaria Flor da Beira
torna-se a primeira queijaria cer-
tificada pela APCER para fabrico
de queijo de ovelha curado.

A queijaria foi fundada em
1995 na vila do Carregal do Sal, na
Serra da Estrela. Ao longo destes
anos, tem tido como política a
modernização das suas instala-
ções e técnicas de fabrico. Em
2005 mecanizou a lavagem e acu-
mulação das formas de queijo e
em 2010 climatizou toda a zona
de fabrico. Com o objectivo da
promoção da qualidade e segu-
rança alimentar da matéria-pri-
ma, leite cru de ovelha, colocou
tanques refrigeradores nos pro-
dutores de leite de ovelha. Termi-
nou o ano de 2010 com a obtenção
dos certificados APCER para o
seu sistema de gestão da qualida-
de e segurança alimentar. Em
todo este processo, a Flor da Beira
contou com o apoio da CBL-Qua-
lidade, empresa de consultoria
sedeada no CuriaTecnoparque. l
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A ROCA presente na Feira de Design em Londres 
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O NOVO OPEL CORSA chega em Fevereiro

Novo 
Opel 

Corsa 
ecoFLEX lançado 

em Fevereiro 

Queijaria Flor
da Serra obtém
certificação


