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DESTAQUESDESTAQUESDESTAQUES
Central Projectos marca presença na feira Tektónica Moçambique
A Central Projectos esteve presente na 4ª edição da Feira Tektónica
Moçambique 2015, que decorreu entre os dias 21 e 23 de abril no Indy
Village Congress Hotel, em Maputo. A participação nesta feira teve como
objetivo a divulgação da loja online Central de Projectos.
Esta foi a segunda participação da empresa neste evento que contou com a
presença de várias empresas das áreas de projeto, construção e materiais.
Central Projectos, abril de 2015

NOTÍCIASNOTÍCIASNOTÍCIAS
Central Projectos Fiscaliza obra da APPACDM em Coimbra
A construção do Colégio Dandélio, iniciada em dezembro de 2014, cuja
fiscalização e coordenação de segurança está a cargo da Central Projectos,
tem decorrido de forma a garantir o cumprimento de prazos e a correta
coordenação entre a equipa de projeto e a entidade executante. A estrutura
do edifício está praticamente concluída e a próxima fase será a execução
de alvenarias, infraestruturas prediais e a impermeabilização da cobertura.
Pretende-se que esta obra, que vai ser uma mais valia para as crianças da instituição, esteja concluída
para o inicio do próximo ano letivo.
Central Projectos, abril de 2015

Complexo Desportivo de Ançã em fase de betonagem
Teve início, no passado mês de abril, a fase de betonagem da estrutura do
Complexo Desportivo de Ançã, cujo projeto de estruturas foi desenvolvido
pela Central Projectos. A equipa de técnicos responsáveis pelo projeto
esteve na obra para acompanhar os trabalhos.
A obra visa a construção de um edifício de apoio aos campos de futebol, e
será composto por dois pisos: o piso 0, ao nível do campo desportivo, onde
se localizam as zonas dos balneários coletivos e serviços, e o piso 1, de acesso direto ao público à
bancada, onde se localizam o bar, as instalações sanitárias e uma sala polivalente.
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Central Projectos, abril de 2015

Central Projectos desenvolve projeto de estruturas recorrendo ao "Light Steel Framming"
A Central Projectos desenvolveu recentemente um projeto de estruturas
recorrendo ao sistema Light Steel Framming. O projeto, solicitado pelo
cliente Cool Heaven, visa a construção de um edifício de habitação de três
pisos e reforça a versatilidade e capacidade de resposta da empresa às
diversas solicitações dos seus clientes.
Este sistema Light Steel Framming, pouco utilizado em Portugal comparado
com os sistemas de betão ou estrutura em aço pesado, foi desenvolvido nos Estados Unidos, no século
XIX, numa época em que o crescimento da construção exigia executar projetos rapidamente e com o
mínimo de recursos possíveis. As principais diferenças deste sistema resumem-se ao aço, que é de
baixo peso e feito a partir de chapas de aço com uma espessura reduzida, à moldagem do aço, que é
feita a frio e usa processos de quinagem ou perfilagem, e à maior flexibilidade em relação a uma
estrutura de aço pesado.
Central Projectos, abril de 2015

LUGARESLUGARESLUGARES
Estes lugares marcaram-nos porque representam o nosso empenho na internacionalização em países
de língua oficial portuguesa e a irreverência do novo conceito em projetos que divulgamos através da
nossa loja online.

Central Projectos, abril de 2015

CURSOS & FORMAÇÃOCURSOS & FORMAÇÃOCURSOS & FORMAÇÃO
Formação

Entidade

Local | Data

Concursos Internacionais como Oportunidade de
Negócio, 2ª edição

Centro de Estudos
Estratégicos de Angola
(CEEA)

Luanda | 22
junho de 2015

Programa Avançado para Decisores: Concursos
Inseridos no Programa de Investimentos Públicos (PIP)
de Angola (Água e Saneamento), 2ª edição

Centro de Estudos
Estratégicos de Angola
(CEEA)

Luanda | 23
junho de 2015

Reforço e Reabilitação de Estruturas de Betão Armado

Fundec

Lisboa | 6 e 7
de julho de
2015

AGENDAAGENDAAGENDA
MAIO | JULHO
19.ª edição do Challenger NERSANT | 15 e 16 de maio de 2015.
Construmat - Beyond Building Barcelona, Barcelona, 19 a 23 de maio de 2015.
Responsabilidade Social e Coporativa - Valorizar empresas através do apoio à economia social | Porto,
21 maio 2015 | Lisboa, 22 maio 2015.

LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO
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Decreto-Lei n.º 53/2014, Série I, de 8/04
Estabelece um regime excecional e temporário a aplicar à reabilitação de edifícios ou de frações, cuja
construção tenha sido concluída há pelo menos 30 anos ou localizados em áreas de reabilitação urbana,
sempre que estejam afetos ou se destinem a ser afetos total ou predominantemente ao uso habitacional
e desde que a operação urbanística não origine desconformidades, nem agrave as existentes, ou
contribua para a melhoria das condições de segurança e salubridade do edifício ou fração.

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

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

Fax +351 239 716 976
Angola
Rua José Duro, 29, Vila Alice, Município do Rangel| Luanda
Tlf. +244 945 262 294

Moçambique
Av. 25 Setembro, 1676 - 1º
Maputo

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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