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DESTAQUES  

 

26º ANIVERSÁRIO DA CENTRAL PROJECTOS  

 

A Central Projectos celebrou o seu 26º aniversário no passado dia 22 de Março. 
Esta data foi celebrada com um almoço comemorativo, que contou com a presença 
de todos os colaboradores da empresa, promovendo e reforçando os laços entre 
todos os presentes. 

 

Agradecemos aos nossos colaboradores, fornecedores, consultores e clientes que 
durante estes 26 anos tornaram possível o crescimento e afirmação da Central 
Projectos.  

 

 

 

http://www.centralprojectos.pt/


 ATUALIDADE 

 

 
 

EFICIÊNCIA HÍDRICA EM EDIFÍCIOS 

 

Atualmente existem vários programas de 
sensibilização da população portuguesa 
relativamente à eficiência hídrica, no entanto, 
devem também ser prática corrente, medidas ao 
nível dos sistemas, equipamentos e dispositivos 
de utilização dos edifícios. Para consciencialização 
da temática, destacamos essas medidas, sendo 
algumas delas já implementadas pela CP nos seus 
projetos. 

 
 

COORDENAÇÃO DO PATRIMÓNIO EDIFICADO COM OS TRABALHOS 
DE REABILITAÇÃO 

 

Pretende-se alertar os intervenientes da área de 
projeto e obras de reabilitação, para a 
necessidade da qualificação legalmente 
reconhecida. 

A valorização dos bens, tendo em consideração a 
sua relevância e classificação legal, foi premissa 
na nossa recente fiscalização do Colégio de S. 
Jerónimo, que se encontra inserido na 
Universidade de Coimbra — Alta e Sofia. 

 
 

UM TURISMO DE EXPERIÊNCIAS 

 

Obras icónicas como os Passadiços do Paiva 
estão a ajudar a transformar a face do turismo na 
Zona Centro. 

A CP está a colaborar com várias entidades 
públicas num conjunto de projetos únicos e 
inovadores, que se têm revelado aliciantes 
desafios de engenharia, contribuindo assim para o 
crescimento do turismo desta zona. 

 

http://www.centralprojectos.pt/conteudos/blog/show.aspx?idcont=778&title=coordenacao-do-patrimonio-edificado-com-os-trabalhos-de-reabilitacao&idioma=pt
http://www.centralprojectos.pt/conteudos/blog/show.aspx?idcont=781&title=um-turismo-de-experiencias&idioma=pt
http://www.centralprojectos.pt/conteudos/blog/show.aspx?idcont=776&title=eficiencia-hidrica-em-edificios&idioma=pt


 
 

MODELAÇÃO EM GPI 

 

Na CP estamos atentos à evolução das 
necessidades das entidades gestoras, 
nomeadamente ao prolongamento da vida útil das 
infraestruturas abastecimento de água, drenagem, 
tratamento de águas residuais e gestão de 
resíduos urbanos. 

Apresenta-se a abordagem integrada que mais 
amplamente tem sido utilizada – Gestão 
Patrimonial de Infraestruturas (GPI). 

 
 

REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 

 

Cada vez mais é necessária a reutilização dos 
recursos naturais. Para combate à crescente 
escassez de água, uma das estratégias passa 
pela reutilização das águas residuais. 

Apresenta-se esta temática, nomeadamente 
através do destaque das suas vantagens e tipo de 
sistema. 

 
 

O VIDRO COMO MATERIAL ESTRUTURAL 

 

A CP encontra-se atualmente a desenvolver num 
dos seus projetos, soluções estruturais que tiram 
partido da utilização do vidro. Nesse sentido, 
destaca-se esta temática, já que se considera que 
a mesma apresenta ainda um caráter recente e 
pouco explorado.  

 

http://www.centralprojectos.pt/conteudos/blog/show.aspx?idcont=783&title=reaproveitamento-de-aguas-residuais&idioma=pt
http://www.centralprojectos.pt/conteudos/blog/show.aspx?idcont=782&title=a-modelacao-em-gpi&idioma=pt
http://www.centralprojectos.pt/conteudos/blog/show.aspx?idcont=784&title=o-vidro-como-material-estrutural&idioma=pt


 
 

UTILIZAÇÃO DE LASER PARA MODELAÇÃO 3D 

 

Apresenta-se na globalidade a temática da 
utilização do varrimento laser tridimensional, já 
que quando aleada à modelação 3D, permite uma 
melhor compreensão da nossa área de 
intervenção. 

Na CP encontramo-nos atualmente a desenvolver 
um projeto cuja base de informação foi obtida 
através desta tecnologia.  

 
 

RESISTÊNCIA À FADIGA DE VARÕES: INFLUÊNCIA DO DIÂMETRO E 

DO PROCESSO DE FABRICO 

 

Um dos conceitos importantes para alguns 
projetos estruturais é a análise quanto à 
resistência à fadiga. Nesse sentido, são 
apresentados os parâmetros que influenciam esta 
resistência em varões para estruturas de betão 
armado. 

Na CP incorporamos nos nossos projetos este e 
outros pequenos, mas importantes conceitos 
estruturais.  

 

 

http://www.centralprojectos.pt/conteudos/blog/show.aspx?idcont=788&title=resistencia-a-fadiga-de-varoes-influencia-do-diametro-e-processo-de-fabrico&idioma=pt
http://www.centralprojectos.pt/conteudos/blog/show.aspx?idcont=786&title=utilizacao-de-laser-para-modelacao-3d&idioma=pt


 

 

PROJETOS E OBRAS 

 

 
 

REVISÃO DE PROJETO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DO 
RESTELO 

 

Após cumprimento dos objetivos estabelecidos 
para a elaboração da revisão do projeto de 
execução da construção da Unidade de Saúde do 
Restelo, cujo autor de projeto é o Arq.º António 
Santos Gomes - Atelier de Arquitetura, a CP 
mereceu a confiança do dono de obra, a Câmara 
Municipal de Lisboa, para nova revisão de 
projeto. 

 

 

CENTRO DE NEGÓCIOS DE ALJUSTREL 

 

O Centro de Negócios de Aljustrel localiza-se no 
antigo matadouro municipal da vila da Aljustrel. O 
promotor é a Câmara Municipal de Aljustrel, sendo 
a arquitetura da autoria do Arq.ª Carlos Ganhão. 

A CP desenvolveu as especialidades de 
engenharia do edifício em questão. 

 

ESTACIONAMENTO EM ALJUSTREL 

 

Trata-se do projeto para um novo edifício 
destinado a estacionamentos numa zona 
urbanisticamente consolidada da vila de Aljustrel, 
cujo dono de obra é a Câmara Municipal de 
Aljustrel. 

A arquitetura é da autoria do Arq.ª Carlos Ganhão 
e os projetos das especialidades são da 
responsabilidade da CP. 

 

 

 
 

 

http://www.centralprojectos.pt/conteudos/blog/show.aspx?idcont=775&title=revisao-de-projeto-124-construcao-da-unidade-de-saude-do-restelo&idioma=pt
http://www.centralprojectos.pt/conteudos/blog/show.aspx?idcont=777&title=projeto-do-centro-de-negocios-de-aljustrel&idioma=pt
http://www.centralprojectos.pt/conteudos/blog/show.aspx?idcont=779&title=projeto-do-estacionamento-de-aljustrel&idioma=pt


 

 
 

ÁREA DE SERVIÇO DE AUTOCARAVANAS NA PAMPILHOSA DA 
SERRA 

 

Destaque para a cerimónia de inauguração da 

Área de Serviço de Autocaravanas localizada na 

Pampilhosa da Serra, na qual esteve presente o 

Senhor Secretário de Estado de Desenvolvimento 

do Interior. 

O projeto foi desenvolvido pela CP, sendo o 

promotor a Câmara Municipal da Pampilhosa da 

Serra. 

 

 
 

 

http://www.centralprojectos.pt/conteudos/blog/show.aspx?idcont=785&title=inauguracao-da-area-de-servico-de-autocaravanas-na-pampilhosa-da-serra&idioma=pt


 CURSOS & FORMAÇÃO  

Formação Entidade Local | Data  

Acompanhamento Ambiental de Obras  FUNDEC 
Lisboa | 3 e 4 de 

Maio 

Gestão de Projetos – Módulo 1 e 2 CMM 
Coimbra | 3, 4 e 

31de Maio e 1 de 
Junho 

Eficiência Hídrica nos Edifício – Plano de 
Implementação  

FUNDEC  
Lisboa | 21 e 22 de 

Maio 

Curso Building Information Modelling (BIM) – 
9ª Edição  

UM I IST I FAUP 
I FEUP 

Lisboa; Porto e 

ensino à distância | 

de Maio a Julho 

Concepção e Dimensionamento de Estruturas 
de Aço  

FUNDEC 
Lisboa | 5 e 6 de 

Junho 

Gestão na Construção + Direção de Obra + 
Fiscalização de Obra 

UNAVE  
Aveiro | 7, 8, 21, 22, 

28 e 29 de Junho 

Introdução à reabilitação de Edifícios Antigos FUNDEC 
Lisboa | 9 e 10 de 

Junho 

Tecnologia e Dimensionamento da 
Reabilitação de Pavimentos  

FUNDEC 
Lisboa | 17 e 18 de 

Junho  
 

 

  AGENDA  

Maio 2019  

Tektónica 2019 | Parque das Nações - Lisboa | 8 a 10 de Maio 

FIO2 – Memórias como matéria-prima Exposição | Coimbra | até 12 de Maio 

The Architecture of Life. Environments, Scultures, Paintings and Films - Carlos Bunga 

I MAAT - Lisboa | até 20 de Maio 

2º Simpósio de Acústica e Vibrações I ITeCons - Coimbra | 24 de Maio 

Junho 2019  

The Color Run by vinho verde - Coimbra | Coimbra | 1 de Junho 

Stone 2019 | Exposalão - Batalha | 12 a 15 de Junho 

Exposições - Prémio Estação Imagem 2019 Coimbra I Coimbra | até 21 de Junho 

Exposição Escher | Alfandega do Porto - Porto | até Julho 
 

http://www.fundec.pt/pt-pt/areas/construcao
https://www.cmm.pt/site/
http://www.fundec.pt/pt-pt/areas/hidraulica-recursos-hidricos-e-ambiente
http://www.fundec.pt/pt-pt/areas/hidraulica-recursos-hidricos-e-ambiente
https://www.cursobim.com/#curso
https://www.cursobim.com/#curso
http://www.fundec.pt/pt-pt/areas/estruturas
http://www.fundec.pt/pt-pt/areas/estruturas
https://www.unave.pt/?formacao=gestao-na-construcao-direcao-de-obra-fiscalizacao-de-obra
https://www.unave.pt/?formacao=gestao-na-construcao-direcao-de-obra-fiscalizacao-de-obra
http://www.fundec.pt/pt-pt/areas/construcao
http://www.fundec.pt/pt-pt/areas/transportes-e-vias-de-comunicacao
http://www.fundec.pt/pt-pt/areas/transportes-e-vias-de-comunicacao
https://tektonica.fil.pt/
https://www.viralagenda.com/pt/events/720244/fio2-memorias-como-materia-prima-_-exposicao
https://www.maat.pt/pt/exposicoes/carlos-bunga-architecture-life-environments-sculptures-paintings-and-films
http://www.acustica2019.uc.pt/index.php?module=sec&id=752&f=1
https://www.viralagenda.com/pt/events/707476/the-color-run-by-vinho-verde-coimbra
http://www.exposalao.pt/displayFair/stone
http://www.estacao-imagem.com/pt/
https://www.ccalfandegaporto.com/pt/agenda/exposicao-escher/


EM CURSO NA CENTRAL PROJECTOS 

  

  

Reabilitação de uma Área do Piso Térreo 
das Instalações do CES (Coimbra) 

– Fiscalização –  

Reabilitação de Quatro Edifícios no Bairro 
do Orreiro 

– Fiscalização – 

  

Reabilitação da Escola Secundária da 
Lousã 

– Projeto – 

Edifício de Habitação Plurifamiliar 
Varandas Parque 

– Projeto – 
 

CONTACTOS  

Central Projectos 
Rua Brigadeiro Correia Cardoso, 340 r/c Dto 
3000 - 084 Coimbra 
Tlf. +351 239 712 998   

  

 

Siga-nos  

   

 www.centralprojectos.pt  
 

Para terminar a subscrição da Newsletter envie um e-mail para news@centralprojectos.pt com o assunto 'Terminar subscrição da Newsletter' ou 
contacte os nossos serviços. 

 

http:// 
http:// 
mailto:news@centralprojectos.pt
https://www.facebook.com/centralprojectoslda
https://www.linkedin.com/company/central-de-projectos-lda

