
G A Central Projectos obteve uma

vez mais o reconhecimento pela

qualidade do seu trabalho, desta

vez através da nomeação para os

Prémios do Jornal Construir

2011.O Edifício Foz Beach, na

Figueira da Foz, foi nomeado para

os Prémios Construir 2011, na cate-

goria “Melhor projecto de enge-

nharia”. A entrega dos prémios

para distinguir os melhores na

fileira da contrução, vai decorrer a

11 de Julho, no Casino de Lisboa. 

Os prémios Construir 2011

são uma iniciativa do Jornal

Construir que tem um conjunto

de obras a votação até amanhã.

A votação está reservada aos

subscritores do Jornal Construir

que, assim, terão um papel deci-

sivo na escolha dos que mais de

destacaram nas categorias de

Arquitectura, Engenharia,

Construção e Imobiliário.

O Jornal Construir vai distin-

guir personalidades, empresas e

trabalhos, numa lista que resul-

ta de uma selecção feita pela

redacção do Jornal Construir,

em parceria com um reputado

conjunto de arquitectos, que

suporta a escolha dos nomeados

na categoria de Arquitectura.

A escolha é feita com base em

critérios como a relevância para

o mercado, criatividade, inova-

ção, qualidade dos projectos. A

única categoria que não está a

votação é a que respeita ao Pré-

mio Excelência, designada pelo

Departamento de Construção

da Workmedia, e que distingui-

rá uma personalidade com pro-

vas dadas no sector e cujo méri-

to será reconhecido. l
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Active Space
Technologies 
abre hoje portas
à comunidade

G A Active Space Technologies

abre hoje as portas à comunida-

de científica e ao público, expon-

do produtos e sistemas aeroes-

paciais desenvolvidos pela

empresa, como o espectrómetro

MSASI da missão BepiColombo

da Agência Espacial Japonesa.

A iniciativa decorre nas insta-

lações da empresa, na Rua Pedro

Nunes, em Coimbra e permite a

observação de outros projectos . 

No Open Day 2011 serão

ainda apresentados e discuti-

dos temas de estágio de MSc e

as vagas abertas na empresa

para staff e para doutoramento. 

A Active Space Technologies

actua nos mercados espacial,

aeronáutico e nuclear e tem

desenvolvido projectos e produ-

tos nas áreas das engenharias

mecânica, electrónica e materiais

avançados. Os clientes de refe-

rência são a Agência Espacial

Europeia, a Zeiss, a OHB e o

ITER, entre outros. l

OPEN DAY 2011

Central Projectos nomeada 
para os Prémios Construir 2011 
O Edifício Foz Beach, na Figueira da Foz, foi nomeado para 
os Prémios Construir 2011, na categoria “Melhor projecto de engenharia” 

O EDIFÍCIOFoz Beach foi nomeado para a categoria 

“Melhor Projecto de engenharia”
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