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DESTAQUESDESTAQUESDESTAQUES
Nova loja online da Central Projectos
Em breve poderá escolher, comprar e fazer o download do seu projeto. Poderá
também disponibilizar os seus projetos para outros clientes recebendo uma comissão por cada venda.
Saiba mais

NOTÍCIASNOTÍCIASNOTÍCIAS
Central Projectos presta serviços de implementação de Medidas de
Autoproteção
Desde 2008 que o Regime Jurídico de Segurança Contra Incêndios em Edifícios
obriga a que a generalidade dos edifícios implemente Medidas de Autoproteção. A Central de Projecto tem
uma equipa ao seu dispor.
Saiba mais

O Projeto de Arquitectura e Especialidade da Central Projectos dará à
Pampilhosa da Serra um novo Centro de Saúde
A equipa de projeto responsáveis pelo projeto de arquitetura e especialidades
criaram uma solução que transmite uma simplicidade formal de modo integrar-se
no meio e transmitir uma imagem sóbria adequada ao uso.
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Saiba mais
Lançamento da 1.ª pedra da obra do Centro de Formação Profissional de
Jornalistas – Huambo
Este centro vai beneficiar jornalistas das províncias do centro sul de Angola e vai
permitir aliviar o único centro público do país, localizado em Luanda.

Saiba mais
Creche/Jardim de Infância APPACDM
A construção da nova creche e jardim de infância APPACDM (Associação
Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental), cujo nome será
"Colégio Dandélio" em substituição do antigo "Colégio de Santa Maria" terá um
contributo muito importante da Central Projectos.

Saiba mais
Escola 1.º Ciclo do Ensino Básico - Fernão Ferro na Localidade dos
Redondos
A Central Projectos orgulha-se de ver inaugurada mais uma obra cujo projeto foi
da sua responsabilidade.

Saiba mais

LUGARESLUGARESLUGARES
O mês de Janeiro inicia-se muitas vezes com as resoluções de ano novo e com a expectativas de um ano
cheio de sucessos.
Para nós é igualmente importante avaliar o ano que passou, por isso nesta edição da eNewsletter Central
Projectos, partilhamos algumas imagens que nos marcaram em 2014 e queremos que sejam uma
inspiração para 2015.

CURSOS & FORMAÇÃOCURSOS & FORMAÇÃOCURSOS & FORMAÇÃO
Formação

Entidade

Seminários: Software CYPE Versão para Angola, BIM e ciclo
de vida dos edifícios
TOP Informática

Local | Data
Luanda | 26 fevereiro 2015
Huambo | 3 março 2015
Lubango | 6 março 2015
Benguela | 9 março 2015
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Curso Intensivo em Autoconsumo Fotovoltaico

CRITICAL
KINETICS

Porto | 16 a 20 de Março
de 2015

AGENDAAGENDAAGENDA
FEVEREIRO | ABRIL
FEICON - 21.º Salão Internacional da Construção

12 a 16 março de 2015 | Anhembi/São Paulo

CONSTRUEXPO - Feira Internacional de Materiais e Maquinaria para a Construção

24 a 27de Abril 2015 | Caracas/Venezuela

IMOURBE ANGOLA 2015

7 a 10 de Maio 2015 | Luanda

Expo Construcción Yucatan
28 a 30 maio 2015 | Yucatan

LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO
Decreto-Lei n.º 159/2014 de 27 de outubro
Estabelece as regras gerais de aplicação dos programas operacionais (PO) e dos programas e
desenvolvimento rural (PDR) financiados pelos fundos europeus estruturais e de investimento (FEEI),
compreendendo o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), o Fundo Social Europeu (FSE),
o fundo de Coesão (FC), o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), o Fundo
Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP), para o período de programação 2014 -2020.
Portaria n.º 271/2014 de 23 de dezembro
São aprovados pela presente portaria a folha de rosto e os seguintes novos modelos de impressos,
relativos a anexos que fazem parte integrante do modelo declarativo da informação empresarial
simplificada.

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.
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CONTACTOSCONTACTOSCONTACTOS
Portugal
Rua Brigadeiro Correia Cardoso, 340 r/c Dto
3000 - 084 Coimbra
Tlf. +351 239 712 998 | +351 239 046 995
Fax +351 239 716 976

Angola
Rua José Duro, 29, Vila Alice, Município do Rangel| Luanda

Cabo Verde
Achada de Santo António | Caixa Postal 974
Cidade da Praia
Tlf. +238 91 22 761 | +238 95 71 712

Moçambique
Av. 25 Setembro, 1676 - 1º
Maputo

Tlf. +244 945 262 294

geral@centralprojectos.pt | www.centralprojectos.pt
Visite-nos

a partir 01 março 2015

Siga-nos

em

www.centraldeprojectos.com

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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