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DESTAQUESDESTAQUESDESTAQUES
REQUALIFICAÇÃO DA ZONA DE INTERFACE DE TRANSPORTES DE POMBAL

O projeto de Requalificação da Zona de Interface de Transportes de Pombal, propõe a
aproximação das duas zonas da cidade, presentemente separadas pela linha ferroviária
do Norte que, através da introdução de uma passagem superior, servirá não só como
elemento ligante das zonas, mas funcionará também como articulador dos serviços de
transportes públicos, integrando-os no novo Interface Modal de Transportes.
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ATUALIDADEATUALIDADEATUALIDADE
O MERCADO IMOBILIÁRIO E A CRISE EM PORTUGAL
É certo que os efeitos do COVID-19
afetarão de forma extrema a economia
portuguesa, uma vez que sua maior
percentagem vem através do turismo.
Contudo, essa quebra da economia
estaria maior caso não fosse os
investimentos
imobiliários
e
em
construção no país.

CONSTRUÇÃO DO TÚNEL FERROVIÁRIO E RODOVIÁRIO MAIS LONGO DO MUNDO
ARRANCA EM 2021
Este túnel subaquático irá reduzir de
forma significativa o tempo de viagem
entre a Dinamarca e a Alemanha. As
obras – do que será o túnel ferroviário e
rodoviário mais logo do mundo –, deverão
arrancar a 1 de janeiro de 2021, no lado
dinamarquês, e vão ficar concluídas em
meados de 2029.

COVID-19: UNIVERSIDADE DE BOSTON CONFIRMA A EFICÁCIA DAS FONTES DE
LUZ UV-C DA SIGNIFY NA DESATIVAÇÃO DO VIRUS
A Signify em conjunto com os
Laboratórios Nacionais de Doenças
Infeciosas Emergentes (NEIDL) da
Universidade de Boston, nos EUA,
realizaram pesquisas que validam a
eficácia das fontes de luz UV-C da Signify
na eliminação do SARS-CoV-2, o vírus
que causa a Covid-19.
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DESCONFINAMENTO EM ESPAÇOS INTERIORES. E O AR?
Cada vez há mais evidência que uma
parte dos contágios se verifica pelo ar e
deve-se a vírus que ficam horas
suspensos em aerossóis. Inicialmente as
autoridades indicavam como únicas
medidas importante o distanciamento
social e a lavagem das mãos.
Infelizmente não era suficiente. Com esta
nova realidade é preciso cuidar do ar
interior e tomar algumas precauções com
máscaras.

COVID-19: PREVENÇÃO E CONTROLO DE INFEÇÃO NO SETOR DA CONSTRUÇÃO
Apesar do período de confinamento que
ocorreu no nosso país, a construção foi
um setor que nunca cessou suas
atividades.
Nos
últimos
tempos,
principalmente na zona de Lisboa e vale
do Tejo, foi reportado um aumento
significativo do contágio de colaboradores
neste setor, o que fazia adivinhar a
tomada de medidas pelas autoridades
competentes.

PROJETOS&OBRASPROJETOS&OBRASPROJETOS&OBRAS
PROJECTO DO SISTEMA VIÁRIO DA AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E
AVENIDA GENERAL HUMBERTO DELGADO
Encontra-se em curso a empreitada do
sistema viário da Avenida Nossa Senhora
de Fátima e a Avenida General Humberto
Delgado, inserido na cidade de Leiria,
cujos projetos de especialidades foram da
responsabilidade da Central Projectos.
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MEDIDAS DE AUTOPROTEÇÃO DO MUSEU DE PAMPILHOSA DA SERRA
O edifício do Museu Municipal de
Pampilhosa da Serra, localizado na Praça
Barão de Louredo, onde foi a antiga Casa
da Câmara e Cadeia, constitui parte do
património que melhor representa alguns
dos conceitos da arquitetura pública civil
dos finais do século XVIII, no contexto
local e regional.

ASSINATURA DO AUTO DE CONSIGNAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE LAR DE IDOSOS
DA IRMANDADE DA NOSSA SENHORA DAS NECESSIDADES – FISCALIZAÇÃO DA
CENTRAL PROJECTOS
A ampliação do Lar de Idosos da
Irmandade da Nossa Senhora das
Necessidades da Santa Casa da
Misericórdia de Vila Nova de Poiares teve
no dia 29 de Julho mais um passo para a
sua materialização com a assinatura do
auto de consignação com o empreiteiro
selecionado: a Socértima - Sociedade de
Construções do Certima, Lda.

PROJETO DA QUALIFICAÇÃO DA AVENIDA ANTÓNIO DOS SANTOS E RUAS
ADJACENTES
Foi adjudicada a empreitada da
Qualificação da Avenida António dos
Santos e Ruas Adjacentes, inserida na
cidade de Santarém, cujos projetos de
especialidades foram da responsabilidade
da Central Projectos.
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LIVROSLIVROSLIVROS
MORAIS, João Sousa e Joana Bastos Malheiro, São Tomé e Príncipe – As cidades Património
Arquitectónico, Editora Caleidoscópio e CIAUD, Junho de 2013

CURSOS&FORMAÇÃOCURSOSFORMAÇÃOCURSOSFORMAÇÃO
Formação
Dimensionamento de Sistemas de Circulação
Retorno de Água Quente Sanitária

e
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Local | Data

OEP – ANQIP

26 e 27/10 - Online

LINKSLINKSLINKS
http://www.aecops.pt/ | Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços
http://www.appconsultores.org.pt/pt/ | Associação Portuguesa de Projectistas e Consultores
https://www.arquitectos.pt/ | Ordem dos Arquitectos
https://www.ordemengenheiros.pt/pt/ | Ordem dos Engenheiros
https://www.oet.pt/portal/ | Ordem dos Engenheiros Técnicos
https://www.oportaldaconstrucao.com/ | Portal da Construção
https://dre.pt/ | Diário da República Eletrónico
https://www.topinformatica.pt/ | Top Informática
http://www.uc.pt/fctuc | Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra

LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO
Presidência do Conselho de Ministros – Secretaria-Geral
RETIFICAÇÃO 26/2020 – Retifica a Portaria nº 135/2020, de 2 de junho, da Administração Interna, sobre a
alteração ao Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios (SCIE), aprovado pela
Portaria nº 1532/2008, de 29 de dezembro, publicada no Diário da República, 1ª série, nº 107, de 2 de junho
de 2020.

Ministério da Administração Interna
P 135/2020 – Alteração ao Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios (SCIE),
aprovado pela Portaria nº 1532/2008, de 29 de dezembro.
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Legislação COVID-19
Conjunto de medidas e legislação publicada no DRE neste link.

TESTEMUNHOTESTEMUNHOTESTEMUNHO
Com o objetivo de reunir e divulgar a opinião dos nossos parceiros face à empresa e aos serviços por nós
prestados, convidamos os leitores a enviar um breve testemunho sobre a Central Projectos que,
posteriormente, será publicado no nosso site.
Poderá enviar o seu testemunho através do e-mail geral@centralprojectos.pt

CONTACTOSCONCTATOSCONCTATOS
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.
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