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DESTAQUESDESTAQUESDESTAQUES
Central Projectos renova estatuto de PME Líder
A Central Projectos viu renovado o estatuto de PME Líder em 2013. Este estatuto, que
lhe foi atribuído pela primeira vez em 2009, tem como objetivo distinguir as empresas
com melhores desempenhos e perfis de risco, valorizando os seus resultados e criando
condições para a consolidação das suas estratégias de crescimento e liderança. A
renovação deste título significa para a empresa o reconhecimento do trabalho desenvolvido.
Central Projectos, junho de 2013

NOTÍCIASNOTÍCIASNOTÍCIAS
Casa das Artes de Miranda do Corvo
Encontra-se em fase de conclusão a obra de construção da Casa das Artes
de Miranda do Corvo, cujos projetos de especialidades foram elaborados pela
Central Projectos. Este equipamento visa suprir a falta de infraestruturas
deste género na região, permitindo a realização de espetáculos, concertos,
exposições e congressos. O edifício é constituído por seis pisos que incluem
uma sala de espetáculos, gabinetes técnicos, zona de exposições, auditório, cafetaria e espaços
comerciais.
Central Projectos, junho de 2013

Projetos Internacionais
A Central Projectos consolida a sua presença nos mercados externos com
vários trabalhos em carteira em Angola, Cabo Verde e Moçambique. Em
Angola, e em parceria com a GSE, Lda. (empresa angolana), encontram-se
em desenvolvimento vários projetos e estudos nas áreas de saúde,
desporto, infraestruturas e habitação; em Moçambique, o início da atividade
neste país foi marcado pelo projeto de reconstrução de um hotel com cerca
de 12500m2, ainda em desenvolvimento; em Cabo Verde, além dos trabalhos
a decorrer nas áreas de fiscalização de obras no âmbito do programa "Casa para Todos", a
Central Projectos está também envolvida nos projetos de execução das especialidades, no âmbito
deste mesmo programa, para as localidades de Praia e Boavista.
A empresa prevê, ao longo deste ano, um crescimento acentuado da sua atividade nestes países.
Central Projectos, junho de 2013

CURSOS & FORMAÇÃOCURSOS & FORMAÇÃOCURSOS & FORMAÇÃO
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Curso de Iniciação ao Controle de Obra - CICO

TOP
Informática

Luanda | 24 de
Julho

Curso de Iniciação a Climatização - CICL

TOP
Informática

Luanda | 26 de
Julho

Projeto de Estruturas Mistas Aço-Betão - 3ª Edição

CMM

Porto | 27 a 28 de
Setembro

Abastecimento de Água e Saneamento nos PALOP.
Problemas, desafios e discussão de soluções

FUNDEC

Lisboa | 26 e 27 de
Setembro

LIVROSLIVROSLIVROS
MORAIS, João Sousa e Joana Bastos Malheiro, São Tomé e Príncipe - As cidades Património
Arquitectónico, Editora Caleidoscópio e CIAUD, Junho de 2013.
LNEC, 2º Congresso Internacional da Habitação no Espaço Lusófono. 1º Congresso Construção
e Reabilitação Sustentável de Edifícios no Espaço Lusófono, Coleção Reuniões Nacionais e
Internacionais, LNEC, 2013.

AGENDAAGENDAAGENDA
JULHO | SETEMBRO
II Congresso Luso-Africano de Construção Metálica Sustentável, Maputo, 19 de Julho de 2013
Descrição: Divulgação das mais recentes inovações no âmbito da construção metálica
sustentável e das principais orientações da investigação neste campo. Divulgação das obras
importantes realizadas em África, apresentando o que de melhor se faz neste continente bem
como o trabalho desenvolvido pelas empresas Portuguesas.
21st Annual International Conference on Composites/Nano Engineering, Tenerife, 21 a 27 de Julho
Descrição: Conferência de engenharia que irá proporcionar um fórum para a troca de
informações e ideias em praticamente todas as áreas de pesquisa de materiais compósitos.
ICSA2013 - International Conference on Structures and Architectures, Guimarães, 26 a 24 de
Julho
Descrição: Destinado a pesquisadores e profissionais, incluindo arquitetos, engenheiros
estruturais e de construção, construtores e consultores de construção, fornecedores de materiais,
fabricantes de produtos e outros especialistas e profissionais envolvidos na conceção e realização
de projetos arquitetónicos, estruturais e de infraestruturas.
CONSTRUIR - Feira Internacional da Construção, Rio de Janeiro, 14 a 17 de Agosto
Descrição: Feira internacional de construção que reúne profissionais do setor num espaço aberto
ao debate de tendências e apresentações.
FACIM - Feira Internacional de Maputo, 26 de Agosto a 1 de Setembro
Descrição: Feira multissectorial de Maputo que pretende promover as trocas comerciais,
estimular a produção e o consumo, e a integração económica de Moçambique na economia
mundial.

LINKSLINKSLINKS
http://www.aecops.pt | Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços
http://www.appconsultores.org.pt | Associação Portuguesa de Projetistas e Consultores
http://arquitectos.pt/ | Ordem dos Arquitetos
http://www.civil.ist.utl.pt | Instituto Superior Técnico | Departamento de Engenharia Civil e
Arquitetura
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http://www.construlink.com | Portal da Construção
http://www.dre.pt | Diário da República Digital
http://www.engebook.com | Livraria Online de Engenharia e Gestão
http://www.itecons.uc.pt | Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico em Ciências
da Construção
http://www.ordemengenheiros.pt | Ordem dos Engenheiros
http://www.topinformatica.pt | Top Informática
http://www.uc.pt/fctuc | Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra

LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO
Resolução da Assembleia da República n.º 58/2013. D.R. n.º 76, Série I de 2013-04-18
Recomenda ao Governo medidas para o relançamento do setor da construção civil e imobiliário.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 20/2013 de 10 de Abril
Aprova o Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética para o período 2013-2016 e o
Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis para o período 2013-2020.
Regulamento (UE) n.º 305/2011 do Parlamento europeu e do Conselho
Estabelece condições harmonizadas para a comercialização dos produtos de construção e revoga
a Directiva 89/106/CEE.

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.

CONTACTOSCONTACTOSCONTACTOS
Portugal
Rua Brigadeiro Correia Cardoso | 340 r/c Dto | 3000 - 084 Coimbra
Telefone: +351 239 712 998 | +351 239 046 995 | Fax: +351 239 716 976
Cabo Verde
Achada de Santo António | Caixa Postal 974 | Cidade da Praia
Telefone: +238 91 22 761 | +238 95 71 712
Angola
Calçada do Município, 17, 1º | Luanda
Telefone: +244 945 262 294
geral@centralprojectos.pt | 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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