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DESTAQUES
A CENTRAL PROJECTOS FAZ 25 ANOS

Este grande evento foi marcado com um jantar que contou com a presença de todos
os seus colaboradores e respetivos familiares que juntos têm, com dedicação,
empenho e algum sacrifício, acompanhado a evolução e o crescimento da Central
Projectos ao longo destes anos.

NOTÍCIAS DA CP

FISCALIZAÇÃO DE HOTEL NA RUA FARIA GUIMARÃES - PORTO
A Central Projectos encontra-se a concluir a sua
prestação de serviços de Fiscalização do Hotel que se
localiza na Rua Faria Guimarães, no centro da cidade
Porto, dotando a cidade de uma nova instalação
hoteleira para dar resposta ao crescimento gradual da
procura de alojamento para fins turísticos.

MANUTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO SGQ PELA CP – TRANSIÇÃO
PARA NOVA NORMA
Em 2007, a Central Projectos 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.
Em 2017 a Central Projectos efetuou com sucesso a
transição do seu SGQ e, consequentemente, a sua
certificação segundo a NP EN ISO 9001:2015 que
presentemente detém.

REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – REGRAS PARA
AS EMPRESAS/ORGANIZAÇÕES
O novo RGPD trouxe novas exigências para as
Empresas/Organizações relativamente à forma como
deve ser realizado o tratamento de dados pessoais.
A Central Projectos, Lda. sempre teve cuidado em
manter integridade e confidencialidade dos dados
pessoais de clientes, fornecedores, consultores e
colaboradores. Com o novo Regulamento este
compromisso fica ainda mais reforçado.

ATUALIDADE

CICATRIZES DA CRISE - A DESERTIFICAÇÃO INTELECTUAL DO
PAÍS
O Monitor da Educação e Formação 2016 refere que
entre 2001 e 2011 houve um aumento de 87,5% dos
portugueses com formação superior a abandonar o
país. Entre 2012 e 2014 registou-se um pico de
emigração, tendo abandonado o país 40 mil
portugueses altamente qualificados.

A TEMPESTADE LESLIE E A CONCEÇÃO DOS ESTALEIROS
TEMPORÁRIOS DE CONSTRUÇÃO
A recente passagem da tempestade Leslie, que açulou
a Beira Litoral causou uma devastação quase sem
precedentes.
Em "tempestades" de menor dimensão e com menor
potencial de originar danos em estruturas permanentes,
muitas das vezes são os estaleiros os mais atingidos,
devido à debilidade e efemeridade que está inerente à
sua realização.

REVISÃO DE PROJETO E SUA IMPORTÂNCIA
Num panorama de concorrência extrema pelo "preço
mais baixo" na aquisição dos serviços de elaboração
dos projetos de execução, aliado à falta de
planeamento, a prazos cada vez mais apertados na sua
elaboração e, por vezes, à falta de recursos adequados
para a sua concretização, a revisão de projeto veio
repor alguma ordem e clareza no processo de formação
dos contratos das obras públicas.

NA CP O FUTURO É HOJE

INOVAÇÕES NA CONSTRUÇÃO – PONTES EM BETÃO IMPRESSO EM
3D
Nasceram em 2017 as primeiras duas pontes em betão
impresso em 3D.
A impressão de 3D permite obter novas formas nos
objetos construídos e algumas vantagens na produção.
É ainda uma tecnologia que pode ter uma articulação
ainda mais forte entre CAD e CAM (Computer Aided
Design e Computer Aided Manufactor).

OTIMIZAÇÃO DA FORMA
A Central Projetos está já a trabalhar em alguns
projetos em que ferramentas de otimização de forma
estão a ser usadas para criar novas estruturas
complexas.
Desafiamos os arquitetos a trabalhar em parceria com a
Central Projetos na implementação de mais esta
ferramenta que viabiliza tecnicamente a pesquisa de
novas soluções.

TENDÊNCIAS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL - DRONES
As aeronaves não tripuladas (ANT) não são por si só
equipamentos inovadores, uma vez que a sua utilização
é já vulgar nas áreas militar, comercial, industrial e até
de lazer. Têm vindo, no entanto, a ser cada vez mais
usados criativamente na Construção Civil, assumindose como uma das novas tendências nesta área.

CURSOS & FORMAÇÃO
Formação

Entidade

Local | Data

APCER

Lisboa | 26 e 27
de Novembro

Curso Obrigações Ambientais das Empresas –
Como cumprir na Prática os Principais
Requisitos Legais – 5ª edição

CENERTEC

Porto | 06 de
Dezembro

Seminário: Engenharia de Segurança Contra
Incêndios em Edifícios - Nova Metodologia de
Cálculo de Incêndios Localizados

Universidade de
Aveiro

Aveiro | 5 de
Dezembro

Aula Aberta - Reabilitação de Estruturas de
Betão Armado com Soluções de FRP

DEC –
Universidade de
Coimbra

Coimbra | 30 de
Novembro

ISO 9001:2015 Auditor Transition

AGENDA
NOVEMBRO 2018
13.ª Expo conferência da água | Lisboa | 21 e 22 de Novembro de 2018
BIM Trends and Innovation (BIMTI 2018) | Porto | 21 de Novembro
VI Semana da Reabilitação Urbana do Porto | Porto | 26 Nov a 01 Dez
Tadashi Kawamata. Over Flow | MAAT Lisboa | 05/11/2018 a 01/04/2019
Arte e Arquitetura entre Lisboa e Bagdade | GULBENKIAN Lisboa | 01 de Dez
Caminhada Cascata Rio Mouros, Queijo Rabaçal e Ruínas Conímbriga | Conímbriga |
25 de Novembro

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