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DESTAQUES
DIRETOR DA CENTRAL PROJECTOS EM DESTAQUE NO ANUÁRIO
“QUEM É QUEM NA ARQUITETURA E ENGENHARIA”
Pelo segundo ano consecutivo o diretor
da Central Projectos, Eng.º João Catarino
dos Santos, participa na edição do
Anuário "Quem é Quem na Arquitectura
e Engenharia" da revista Anteprojectos.
No passado dia 5 de Fevereiro decorreu a
cerimónia de apresentação na Roca
lisboa Gallery, em Lisboa, na qual
participaram os principiais Gabinetes da
Engenharia e Arquitetura do país, que se
destacaram no decorrer do ano pela sua
originalidade,
criatividade
ou
funcionalidade nos seus projetos.
A Central Projectos esteve presente no
evento, reconhecendo o mesmo como um
momento
marcante,
de
especial
aprendizagem e networking empresarial.
Foi com grande honra que a Central
Projectos aceitou mais uma vez o convite
apresentado pela Anteprojetos.

ATUALIDADE

(R)EVOLUÇÃO NO SETOR DA CONSTRUÇÃO
Têm-se registado várias interpretações relativas
aos mais recentes números da evolução da
construção nos últimos anos, no nosso país. Para
fazer face a estes números, o Governo veio
anunciar o novo Plano Nacional de Investimentos
2030, no qual se prevê um crescimento no
mercado da construção.
Estarão os vários intervenientes no sector
consciencializados para esta “revolução”? A CP
encontra-se preparada para abraçar esta nova
fase com que o país se depara.

A IMPORTÂNCIA DA REABILITAÇÃO NA CONSERVAÇÃO DO
PATRIMÓNIO CULTURAL
Num país quase milenar como o nosso, a
reabilitação associada aos edifícios deve ser
encarada como uma prioridade, já que para além
da importância cultural, estão associados
potencias ganhos económicos através do turismo
e da valorização patrimonial.
A CP apresenta uma equipa técnica experiente e
dedicada capaz de desenvolver qualquer tipo de
projeto de reabilitação, procurando soluções
eficazes, modernas e pouco intrusivas.

CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL
Nos tempos que correm deve ter-se especial
atenção com o desperdício energético, a criação
de resíduos e o impacto ambiental relativamente à
área da construção.
No nosso país existem sistemas ou adaptações de
sistemas externos de avaliação e certificação da
sustentabilidade e desempenho ambiental de
edifícios.
A CP desenvolve nos seus projetos medidas
regulamentares e voluntárias para promoção da
sustentabilidade nos edifícios

PROJETOS E OBRAS

ESCOLA DE HOTELARIA DE FÁTIMA
O projeto da Escola de Hotelaria de Fátima é alvo
de destaque na edição de Fevereiro da revista
Anteprojetos. Este pretende a criação de um
complexo de referência na área do ensino
profissional de hotelaria, a localizar na Estrada da
Moita do Martinho, no concelho de Ourém, sujo
promotor é a Associação de Ensino e Formação Insignare.
A CP implementou no projeto, princípios técnicos
assentes em soluções ecológicas e sustentáveis,
nomeadamente nas especialidades das águas,
esgotos, pluviais, gás, acústica, SCIE, Elétrico,
ITED, SADI e AVAC.

COMPLEXO DESPORTIVO DE ANÇÃ
Complexo Desportivo de Ançã cuja promoção da
obra foi da responsabilidade da INOVA – Empresa
de Desenvolvimento Económico e Social de
Cantanhede, EM-SA, implanta-se num terreno
localizado no loteamento das Rapadas em S.
Bento/Ançã.
A CP foi responsável pela elaboração dos projetos
de especialidades do edifício de apoio e espaços
envolventes, nomeadamente nas áreas de
estabilidade, abastecimento de águas, drenagem
de esgotos e pluviais, Segurança contra incêndios,
acústica, sistema de aquecimento de águas,
ventilação e RECS, tendo adotado os princípios
técnicos adequados à futura utilização do
complexo.

CURSOS & FORMAÇÃO
Formação

Entidade

Local | Data

CMM

Lisboa | 14 a 16 de
Março

UNAVE

Aveiro | 15, 16, 22,
23, 28 e 29 de
Março

Problemas Correntes em Edifícios e Soluções
de Reparação

FUNDEC

Lisboa | 19 e 20 de
Março

Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de
Construção e Demolição

FUNDEC

Lisboa | 29 de
Março

Soluções para Reabilitação de Redes Prediais
e Águas e Esgotos no Contexto da
Reabilitação de Edifícios

ANQUIP

Lisboa | 29 de Março

CMM

Coimbra | 29 e 30,
de Março

Ensaios de Pontes

FUNDEC

Lisboa | 1 de Abril

A Metodologia BIM na Indústria da
Construção

FUNDEC

Lisboa | 23 de Abril

Dimensionamento de Estruturas Metálicas –
6ª edição
Gestão na Construção + Direção de Obra +
Fiscalização

Gestão de Projectos – 1ª Edição

AGENDA
Março 2019
12º Seminário sobre Águas Subterrâneas | FCTUC - Coimbra | 7 e 8 de Março
Piano - Maestro António Victorino D’ Almeida | Conservatório da Musica - Coimbra |
17 de Março
Cerimónia do 150º Aniversário da Calouste Gulbenkian | GULBENKIAN - Lisboa | 23
Março
Exposição “Banksy’s Dismaland and others” - Barry Cawston | Alfândega - Porto | até
31 de Março
Abril 2019
FENGE´19 | ISEC - Coimbra | 1, 2 e 3 de Abril
Conferencia ‘Processos Ecológicos e Serviços’ | Museu da Água - Coimbra | 5 de
Abril
Congresso MATERIAIS’2019 | Lisboa | 14 a 17 de Abril
Hello, Robot. Design Between Human and Machine | MAAT - Lisboa | até 22 de Abril
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