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DESTAQUESDESTAQUESDESTAQUES
Central Projectos renova estatuto de PME Líder
A Central Projectos viu renovado o estatuto de PME Líder em 2012. 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,
onde o espírito de equipa e a capacidade de melhoria contínua muito contribuíram para o
crescimento da empresa e a obtenção dos critérios necessários à obtenção deste título.
A Central Projectos vê assim reconhecido o seu desempenho e esforço conjunto de todos os
seus colaboradores.
Central Projectos, Dpt.º de Marketing e Publicidade, julho de 2012

Visitas Oficiais em Achada Grande de Trás, Cabo Verde
A obra de Achada Grande de Trás, na Ilha da Praia, Cabo Verde,
cuja Fiscalização está a cargo da Central Projectos e da empresa
local FPS recebeu, em junho, duas visita oficiais. A primeira visita,
realizada no dia 27, tratou-se de uma Comitiva Chinesa
acompanhada pelo Administrador Técnico e Diretor Técnico da IFH,
responsável pela implementação do Programa Casa para Todos e
representante do Ministério da Ambiente, Habitação e Ordenamento
do Território. Dois dias após, a obra recebeu a segunda visita constituída pelo Presidente do
Conselho de Administração da IFH e pelo Coordenador do Gabinete Casa Para Todos.
Os visitantes não esconderam o seu agrado pelo ritmo a que se desenrolam os trabalhos,
pelo nível de qualidade patenteado e pelo padrão de segurança que estão a conseguir
implementar.
No dia 19 de Julho, realizou-se uma reunião na sede da IFH, com
todas as Consorciadas Fiscalizadoras e com a presença do
Presidente e Administrador Técnico do Conselho de Administração
da IFH, dos responsáveis do Programa Casa Para Todos e do
Representante do Ministério do Ambiente, Habitação e
Ordenamento do Território de Cabo Verde que teve como principal
objetivo a avaliação de todas as empreitadas em curso, assim
como, a perspetivação dos futuros projetos. No evento estiveram também presentes os
Chefes de Missão da Central Projectos das obras da Ilha do Fogo e da Cidade da Praia. [ver
vídeo]

A Central Projectos tem a seu cargo a Fiscalização de 175 habitações na Cidade da Praia Ilha Santigo (125 em Achada Grande de Trás e 50 em Tira Chapéu) e 196 habitações na Ilha
do Fogo (52, 84 e 60, respetivamente, em Mosteiros, S. Filipe e Santa Catarina).
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Central Projectos, Dept.º de Fiscalização, julho de 2012

NOTÍCIASNOTÍCIASNOTÍCIAS
Central Projectos arranca com nova fiscalização em Dornelas do Zêzere
Teve início em maio a obra para a construção do novo Lar de Idosos
de Carregal, em Dornelas do Zêzere, cuja fiscalização está a cargo
da Central Projectos.
Promovido pela Associação de Solidariedade Social de Dornelas do
Zêzere, o Lar de Idosos terá 4 pisos e capacidade para 48 utentes.
Em termos de organização do espaço, no primeiro piso
encontrar-se-ão a receção e o átrio de entrada, a sala de atividades, o refeitório, os espaços
administrativos, o posto médico e tudo o que estará relacionado com zonas de apoio e
serviços. O segundo e terceiro pisos serão constituídos por 16 quartos individuais, 8 quartos
duplos e 8 quartos individuais, com salas de estar pontuais e uma zona central de apoio aos
quartos.
A obra tem um prazo de execução de 18 meses e um valor previsto de 2 088 501,22€.
Central Projectos, Dept.º de Marketing e Publicidade, julho de 2012

Exposição "O Olhar de um Engenheiro" resulta em donativos
No âmbito das comemorações dos 75 anos da Ordem dos
Engenheiros foi inaugurada, em dezembro de 2011, a exposição de
pintura intitulada "O Olhar de um Engenheiro", da autoria do Eng.º
João Catarino, Diretor Geral da Central Projectos. A exposição,
patente na sede da Ordem dos Engenheiros, em Coimbra, mostrou
ao público algumas das obras mais representativas do autor
concebidas nos últimos anos. A venda dos quadros reverteu a favor
de instituições de solidariedade escolhidas pelos compradores.
Concluída a exposição e entregues os quadros aos respetivos compradores, os donativos
foram agora entregues às entidades beneficiadas, nomeadamente, ao Banco Alimentar contra
a Fome, à Associação de Cultura e Recreio do Lugar de Lobazes, Miranda do Corvo, à Casa
dos Pobres de Coimbra, à Santa Casa da Misericórdia de Aveiro, à APPACDM Coimbra e à
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Coimbra.
Central Projectos, Dpt.º de Marketing e Publicidade, julho de 2012

CURSOS & FORMAÇÃOCURSOS & FORMAÇÃOCURSOS & FORMAÇÃO
Formação

Entidade

Local | Data

Gestão de Resíduos

Apemeta

O Contrato de empreitada de Obras Públicas: da
Formação à Execução

ITeCons

Coimbra | 13 a 21 de
setembro

Pontes e Tirantes

Fundec

Lisboa | 26, 27 e 28 de
setembro

Gestão de Projectos - Planeamento, Orçamentação
e Controlo

Fundec

Lisboa | 12 e 13 de
outubro

Porto | 13 a 21 de
setembro

LIVROSLIVROSLIVROS
ALVES, Ana Cristina e Marcus Power, China and Angola: a Marriage of Convenience?,
Pambazuka Press, julho de 2012
DAINTY, Andrew a Martin Loosemore, Human Resource Management in Construction:
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Critical Perspectives, Routedge Editora, 2012
BEINHAUER, Peter, Atlas de Detalhes Construtivos, Editora Gustavo Gil, 2012

AGENDAAGENDAAGENDA
SETEMBRO | OUTUBRO
ITA4ENERGY 2012 Workshop, Sede da Ordem dos Engenheiros, Lisboa, 6 a 7 de
setembro.
Descrição: Workshop internacional sobre IT para aplicações de Energia.
Human Habitat 2012, Thomas Elmqwist, Auditório Mar da Palha do Oceanário de Lisboa,
Parque das Nações, 10 de setembro.
Descrição: O objetivo desta Conferência será o de demonstrar as oportunidades de
intervenção nas nossas cidades, sendo dirigida a todos os decisores que contribuem para a
qualidade de vida nas cidades.
BEFIB 2012, Centro Cultural Vila Flôr, Guimarães, 19 a 21 de setembro.
Descrição: Congresso de betão reforçado.
Expoconstroi , Exposalão, Batalha, 27 a 30 de setembro.
Descrição: Feira de equipamentos e materiais para a construção civil.

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
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
Lei n.º 23/2012
Terceira Alteração ao Código de Trabalho
Decreto-Lei n.º 149/2012
Sétima alteração ao Código dos Contratos Públicos
Decreto-Lei n.º 130/2012
Segunda alteração à Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, que aprova a Lei da Água

TESTEMUNHOTESTEMUNHOTESTEMUNHO
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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
Rua Brigadeiro Correia Cardoso | 340 r/c Dto | 3000 - 084 Coimbra
Telefone: 239 712 998 | 239 046 995 | Fax: 239 716 976
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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