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Central Projectos renova certificação SGQ e estatuto PME Líder

Em 2010 procedeu à adaptação do SGQ à nova versão da norma, estando actualmente
certificada pela NP EN ISO 9001:2008. Igualmente viu renovado o seu estatuto de PME Líder.

Em Novembro de 2010 a empresa foi novamente auditada com vista a verificar a conformidade do seu SGQ
relativamente à norma de referência, ISO 9001:2008. Consequentemente, a renovação do certificado 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 renovação deste título
significou para a empresa o reconhecimento do trabalho desenvolvido, onde o espírito de equipa e a capacidade
de melhoria contínua muito contribuíram para o crescimento da empresa e a obtenção dos critérios necessários
(rácios financeiros e índice de solvabilidade) à obtenção deste título. Este é um prémio ao esforço conjunto de
todos os seus colaboradores e uma garantia para os seus clientes que elegem a empresa como parceira nos seus
projectos.
 
A Central Projectos continua, assim, a responder às exigências do mercado com parâmetros de qualidade que
melhora diariamente, com o objectivo de alcançar a máxima satisfação dos seus clientes.  
 
Fundada em Coimbra em Março de 1993, a Central Projectos tem 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, a empresa tem vindo a desenvolver o conhecimento e a experiência da sua equipa
técnica, dist inguindo-se actualmente como uma das empresas melhor qualificadas na sua área de actuação. Em
2007, a empresa iniciou o processo de implementação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) de acordo com a
NP EN ISO 9001:2000, tendo obtido a certificação em Novembro de 2008.
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