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Newsletter | Um Ano Depois
Esta edição marca o primeiro ano da newsletter, projecto que nasceu com o intuito
de divulgar junto dos nossos parceiros informação que consideramos pertinente.
Ao longo deste ano a newsletter acabou por ser um dos principais veículos de
informação institucional da Central Projectos, divulgando não só informação sobre a
empresa, mas também informação geral enquadrada na nossa área de intervenção.
A melhoria contínua de conteúdos será sempre imperativa de forma a ir ao encontro
das crescentes expectativas dos nossos leitores.
Central Projectos, Lda.

Investimento Público como Resposta à Crise
Como tem vindo a ser salientado pelo governo, o investimento
público é visto como um factor essencial de resposta à situação de
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crise financeira e económica que se atravessa. O governo tem dado prioridade às
áreas de educação, saúde e infra-estruturas, investimento que se traduz em alguns
milhões de euros e que, esperamos, irá permitir um aumento no número de
projectos na nossa área de actuação.
De entre as medidas já aprovadas e de importância relevante para o sector
Cuidados
Continuados
salientamos
o
alargamento
da
Rede
de
(www.portugal.gov.pt), que prevê a construção, remodelação e ampliação destas
unidades, o programa de Modernização do Parque Escolar do Ensino Secundário
(www.min-edu.pt), o programa de Requalificação das Escolas Básicas (www.minedu.pt) e o Alargamento da Rede Pré-Escolar (www.min-edu.pt) prevendo a
construção, remodelação e ampliação de escolas.
Ainda de salientar, no âmbito do Proder (www.ifap.min-agricultura.pt), as medidas de
apoio ao desenvolvimento de regadios, a sustentabilidade dos regadios públicos, a
modernização dos regadios colectivos tradicionais e a construção e beneficiação de
caminhos agrícolas.
A experiência e o conhecimento que já possuímos nestas áreas, agora apoiadas
pelo governo, permitir-nos-ão dar um contributo positivo às entidades que
pretendam candidatar-se a estes programas, garantindo-lhes projectos
economicamente viáveis e adequados ao fim a que se destinam.
Para mais informações consulte o nosso site em www.centralprojectos.pt, no menu
Incentivos Públicos.
Central Projectos, Lda.

Encontro Nacional de Engenharia Civil 2009

Realizou-se dia 21 de Março no Auditório Municipal da Figueira da Foz, o encontro
nacional de Engenharia Civil 2009, subordinado ao tema "A Qualidade dos Actos em
Engenharia Civil", organizado pelo Colégio de Engenharia Civil da Ordem dos
Engenheiros.
Na cerimónia de abertura estiveram presentes o Ministro das Obras Públicas e
Comunicações, o Bastonário da Ordem dos Engenheiros, os Presidentes do Colégio
de Engenharia Civil, do CDRC e da Câmara Municipal da Figueira.
A conferência inaugural esteve a cargo de Blaide D. Leonard, presidente da ASCE
(American Society of Civil Engineers), que partilhou as suas experiências sobre a
temática do encontro nomeadamente no que diz respeito à formação do Engenheiro
Civil nos EUA.
Seguiu-se o painel "Software e Qualidade dos Actos", que contou com elementos da
Ordem, e representantes de empresas de Software.
A tarde foi dedicada ao tema “Legislação e Qualidade dos Actos”, na qual se
debateu a questão legislativa e a cada vez maior dificuldade dos engenheiros na
interpretação das mesmas, e ao tema “Formação, Actos e Competências”, em que
se debateram temas como um modelo de formação que garanta uma melhor
qualidade dos actos e as competências e necessidade ou não de uma formação
contínua.
A “Qualidade dos Actos” de Engenharia Civil foi o tema central do Encontro, em
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torno do qual foram discutidas questões essenciais à sua garantia, como a
relevância do software utilizado na realização dos actos, a legislação que os
regulamenta e a formação que habilita os Engenheiros Civis a exercê-los com
diferentes níveis de competência.
Central Projectos, Lda., fonte: www.ordemdosengenheiros.pt

Central Projectos | Moradia Unifamiliar - Trofa
Em Lamede, freguesia de Covelas, concelho de
Trofa foi projectada e construída uma moradia
unifamiliar de dois pisos adaptada de forma quase
plasmática à topografia existente. A casa é, na sua
essência, formada por um conjunto de
paralelepípedos interligados entre si dando lugar a espaços fluidos, bem
relacionados entre si, criando uma relação harmoniosa entre o interior e o exterior.
[Ver artigo]
Revista +Arquitectura, n.º 034, Abril de 2009

FORMAÇÃO

ENTIDADE INÍCIO | FIM

TÍTULOS

A Problemática dos RCD, a Legislação e o PPGR

Itecons

Vários

07 de Maio

http://www.itecons.uc.pt
Patologia, Inspecção e Reabilitação de Edifícios
Tradicionais

Fundec

8, 9, 15 e 16 de
Maio

Vários

http://www.civil.ist.utl.pt/fundec
Concepção e Dimensionamento de Ligações em
Estruturas Metálicas

CMM

29 a 30 de Maio

Vários

http://www.cmm.pt/formacao
Introdução à Acústica Arquitectural

Arqcoop

15 a 19 de Junho Vários
http://www.arqcoop.com

Caracterização do Património Edificado - Metodologias de
Fundec
Intervenção
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3, 4, 10 e 11 de
Julho
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http://www.civil.ist.utl.pt/fundec

MACHABERT, Dominique e Laurent Beaudouin, Avaro Siza, Uma questão de
Medida, Caleidoscópio, 2009
REIS, Paulo Mourão, Preparação de Obras, 2ª Edição, Publindústria, 2009
SEIFER, Gerhard e outros, Manual de Tecnologia da Madeira, Editora Blucher,
2008

Maio | Julho 2009
Tektonica - Feira Internacional da Indústria da Construção
19 a 23 de Maio de 2009, Lisboa
Descrição: Feira de produtos para a construção: tecnologias, materiais e soluções
para a indústria. Esta feira reúne importantes compradores dentro do mercado
nacional e internacional numa mostra que conta com as últimas novidades do
sector.
http://www.tektonica.fil.pt
Material Vision - Materiais para o Desenvolvimento de Produtos, Design e
Arquitectura
16 a 18 de Junho de 2009, Frankfurt, Alemanha
Descrição: Feira Internacional e seminários sobre Materiais para o Desenvolvimento
de Produtos, Design e Arquitectura.
http://www.construlink.com
ICEDyn 2009 – Conferência Internacional sobre Dinâmica de Estruturas
22 a 24 de de Junho de 2009, IST, IDMEC, Ericeira
Descrição: Reúne vários temas sobre engenharia estrutural.
www.dem.ist.utl.pt
1º Congresso Nacional sobre Segurança e Conservação de Pontes
1 a 3 de Julho, ASCP, FCTUNL, Lisboa
Descrição: Primeiro Congresso Nacional sobre Segurança e Conservação de Pontes
www.ascp.pt
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Revisão do Código do Trabalho
Lei n.º 7/2009. D.R. n.º 30, Série I de 2009-02-12
Aprova a revisão do Código do Trabalho.
Credenciação de Entidades
Portaria n.º 64/2009. D.R. n-º 15, Série I de 2009-01-22
Estabelece o regime de credenciação de entidades para a emissão de pareceres,
realização de vistorias e de inspecções das condições de segurança contra
incêndios em edifícios (SCIE).
Associação Mutualista dos Engenheiros
Portaria n.º 1316/2008. D.R. n.º 221, Sérir I de 2008-11-13
Extingue a Caixa de Previdência dos Engenheiros e prevê a sua integração na
Associação Mutualista dos Engenheiros.
Livro de Obra Electrónico
Portaria n.º 1268/2008. D.R. n.º 216, Série I de 2008-11-06
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Define o modelo e requisitos do livro de obra e fixa as características do livro de
obra electrónico.
Licenciamento Industrial
Decreto-Lei n.º 209/2008. D.R. n.º 210, Série I de 2008-10-29
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece o regime de exercício da actividade industrial (REAI) e revoga o DecretoLei n.º 69/2003 de 10 de Abril, e respectivos diplomas regulamentares.
Gestão de Resíduos de Construção e Demolição
Decreto-Lei n.º 46/2008. D.R. n.º 51, Série I de 2008-03-12
Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento
Regional
Aprova o regime da gestão de resíduos de construção e demolição.

“Quando escrito em chinês a palavra crise compõe-se de dois caracteres: um
representa perigo e o outro representa oportunidade.” (

