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DESTAQUES
SUSTENTABILIDADE DA CONSTRUÇÃO CIVIL: A UTILIZAÇÃO DE TIJOLOS
ECOLÓGICOS

A produção de tijolos ecológicos vem se tornando cada vez mais frequente. Este tipo de material, provoca
impactos menos negativos no meio ambiente, pois utiliza na sua composição materiais que seriam
considerados resíduos e descartados na natureza, promovendo assim, uma reutilização dos mesmos.

ATUALIDADE
O FIM do SOLO URBANIZÁVEL no PDM DE COIMBRA?
O SOLO URBANIZÀVEL previsto no PDM de Coimbra será,
em princípio, reclassificado. Passará a constar em PDM como
solo urbano ou solo Rústico. Os proprietários de terrenos
inseridos nestas zonas poderiam até 13 de setembro de 2019
ter dado a sua opinião através duma participação preventiva.
Esta alteração resulta de uma imposição nacional resultante
do quadro jurídico estabelecido pela Lei n.º 31/2014.

Portugal vai ter 19 novos hospitais privados
Nos últimos meses tem sido veiculada a notícia por vários
órgãos de comunicação de que se assiste à construção de
pelo menos 19 novos hospitais privados desde 2018 até
2020, em Portugal. Ao longo do último ano assistiu-se à
inauguração de 8 destas novas unidades hospitalares.

PROJETOS E OBRAS
Medidas de Autoproteção do Centro Educativo de Dornelas do Zêzere
O Centro Educativo de Dornelas do Zêzere serve a
comunidade escolar local com ensino pré-escolar, 1º ciclo do
ensino básico, atividades de enriquecimento curricular, entre
outros, assegurando que as crianças desta freguesia da
Pampilhosa da Serra possam usufruir de instalações e
recursos condignos e potenciadores do sucesso educativo.
A Central Projectos foi a responsável pela elaboração das
Medidas de Autoproteção, continuando a providenciar a sua
experiência e conhecimento reconhecido para a elaboração
de projetos na área da Segurança Contra Incêndios em
Edifícios.

SAA Alagoa/Feijoal – Captação e Edifício de Exploração
Foi iniciada mais uma obra cujo projeto é da responsabilidade
da Central Projectos. O edifício em questão localiza-se na
zona de influência da estação de tratamento de águas da
Alagoa, em Arganil, cujo dono de obra a Águas do Centro
Litoral – AdCL.

Moradias em Fehraltorf – Suíça
A Central Projectos está a colaborar na preparação de obra e
projeto estrutural para um cliente da Suíça. Os trabalhos
envolvem a preparação de planos de cofragem e projeto de
execução ao nível de desenho das armaduras e demais
elementos estruturais. O trabalho está a ser desenvolvido em
BIM, ferramenta essencial a uma correta interação com as
restantes especialidades e a arquitetura.

Projeto do Parque Logístico de Miranda do Corvo
A Central Projectos foi responsável pela elaboração dos
projetos de arquitetura e de especialidades do Parque
Logístico de Miranda do Corvo, cujo dono de obra é a
Câmara Municipal de Miranda do Corvo. Trata-se de uma das
empreitadas integradas no investimento para a valorização do
território promovidas pelo município e que garante a
transferência do atual estaleiro para o imóvel no complexo
industrial de Pereira.

Ampliação de Lar de Idosos da Irmandade da Nossa Senhora das Necessidades
O Lar de Idosos da Irmandade da Nossa Senhora das
Necessidades da Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de
Poiares está prestes a iniciar uma nova fase da sua
existência com a ampliação do lar de idosos e a construção
de uma nova clínica de medicina física e de reabilitação.

Regadio – Raivo (Águeda)
Encontra-se em fase de concurso de obra, o projeto de
beneficiação e reconstrução do Regadio do Raivo a situar na
localidade do Raivo, no concelho de Águeda, cujo dono de
obra é a Junta de Agricultores do Raivo. Trata-se de mais um
dos projetos de beneficiação e modernização de regadios
tradicionais, desenvolvido pela Central Projectos e integrado
no Programa de Desenvolvimento Rural 2020, o principal
instrumento de apoio ao desenvolvimento de projetos
agrícolas, no âmbito do Quadro Comunitário 2014-2020.

Reabilitação da Piscina Municipal de Vila Nova de Poiares
A Reabilitação da Piscina Municipal visa sobretudo uma
melhoria das condições de utilização do edifício, dando
especial atenção à eficiência térmica do mesmo. A Câmara
Municipal de Vila Nova de Poiares selecionou para o efeito a
Central Projectos para elaborar um projeto de arquitetura e
especialidades que desse resposta ao pretendido.

Nova Loja da Decathlon em Coimbra
Já foi iniciada a construção da nova loja da Decathlon em
Coimbra, situada no Planalto de Santa Clara junto ao Centro
Comercial Fórum Coimbra. O projeto representa um
investimento da IMMADORA na ordem dos 6 milhões de
euros e, potencia a criação de 40 postos de trabalho diretos.

A obra de recuperação da antiga Destilaria do Instituto da Vinha e do Vinho,
inserida na “Requalificação Urbanística do Centro Histórico da Mealhada”
A recente intervenção na Destilaria do Instituto da Vinha e do
Vinho visou dotar de melhores condições físicas para permitir
albergar novas valências relacionadas com a divulgação dos
produtos vínicos regionais, potenciando o património e os
elementos existentes, mas com uma reformulação e
reorganização espacial interna mais ajustada às novas
funções.

Novo salão de exposições da AUDI – Automaran em Coimbra
Brevemente estará a funcionar o novo salão de exposições
da AUDI da Automaran, S.A. Localizado numa zona de
referência e de grande visibilidade na cidade de Coimbra, o
edifício veio rejuvenescer um espaço que se encontrava
devoluto.

CURSOS & FORMAÇÃO
Formação

Entidade

Local | Data

O Poder do Comportamento: Identificar o Perfil
Comportamental e Comunicar de Forma Eficaz
em Engenharia

Ordem dos
Engenheiros

Leiria | 19 de outubro

A Metodologia BIM na Indústria da Construção

FUNDEC

IST – DECivil | 12 de
Novembro

BIM - Revit Structure

ITECONS

Coimbra | 22 a 30 de
Novembro

AGENDA
Congresso Euro-Americano REHABEND 2020 | Granada (Espanha) | 24 a 27 de março de 2020
SHO2020 International Symposium Occupational Safety and Hygiene | Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto | 6 e 7 de abril de 2020
Conferência CEES 2020 (International Conference on Construction, Energy, Environment and
Sustainability) | Coimbra | 8 a 11 de setembro de 2020
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