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DESTAQUESDESTAQUESDESTAQUES
Central Projectos presente na Projekta Angola
A Central Projectos, em parceria com a empresa angolana GSE, esteve
presente na feira Projekta Angola, no Pavilhão de Portugal, que decorreu
entre os dias 25 e 28 de Outubro de 2012, na Feira Internacional de Luanda.
A Projekta by Constrói Angola é atualmente a maior feira do sector da
Construção, Obras Públicas, Arquitetura e Urbanismo realizada naquele país.
Central Projectos, Dpt.º de Marketing e Publicidade, novembro de 2012

Central Projectos com escritórios em Cabo Verde e Angola
Após um longo processo de internacionalização que se iniciou em 2009, a
Central Projectos consolida em 2012 a sua presença nos mercados externos,
nomeadamente em Cabo Verde, Angola e Moçambique.
Assim, e de forma a vincar a sua presença naqueles países, a empresa abriu
a sua primeira sucursal em Cabo Verde, no início de 2012, e, mais
recentemente, também em Angola, em parceria com a empresa angolana GSE - Gestão e
Serviços de Engenharia, empresa com ampla experiência e em atividade no mercado angolano
desde 1986, com instalações em Luanda e Lobito.
A Central Projectos cria, desta forma, condições para uma internacionalização sólida e
consolidada da sua atividade prevendo, a curto prazo, a abertura de escritórios em
Moçambique, país onde já desenvolve a sua atividade em parceria com entidades locais.
Central Projectos, Dpt.º de Marketing e Publicidade, novembro de 2012

NOTÍCIASNOTÍCIASNOTÍCIAS
"Pau de Fileira" da obra de PRAIA | Cabo Verde
Decorreu no dia 18 de outubro o "Pau de Fileira" da obra de PRAIA 2125 Habitações de interesse social em Achada Grande de Trás, na
Cidade da Praia, Ilha de Santiago, em Cabo Verde, cuja Fiscalização está
a cargo da Central Projectos e da empresa cabo-verdiana FPS. Este
convívio promovido pelo empreiteiro, o Consórcio UDRA/SOGEI, serviu
para celebrar a conclusão da execução da estrutura de betão armado sob a forma de uma
confraternização entre os vários intervenientes deste projeto, envolvendo trabalhadores,
subempreiteiros, projetistas, fiscalização, representante do dono de obra, dono de obra e
outras entidades.
De entre os convidados, destaque para a presença do representante do Ministério da
Ambiente, Habitação e Ordenamento do Território para o Programa Casa para Todos, do
Presidente do Conselho de Administração, do Administrador Técnico e do Diretor Técnico da
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IFH - Imobiliária, Fundiária e Habitat, S.A. (responsável pela implementação do Programa
Casa para Todos), do Coordenador do Gabinete Casa Para Todos, do Diretor Geral e do
Diretor Internacional da Construtora San José - Construtora UDRA, do Presidente do Conselho
de Administração da SOGEI - Engenharia e Construção e dos responsáveis pela Fiscalização
da Central Projectos/FPS.
A Central Projectos tem ainda a seu cargo, em Cabo Verde, a Fiscalização de 50 habitações
em Tira Chapéu, Cidade da Praia, Ilha de Santiago, e 196 habitações na Ilha do Fogo (84 em
São Filipe, 60 em Santa Catarina e 52 na cidade de Mosteiros, num total de 5 edifícios de
habitação).
Central Projectos Sucursal de Cabo Verde, Dept.º de Fiscalização, novembro de 2012

SERVIÇOSSERVIÇOSSERVIÇOS
Central Projectos desenvolve serviços nas áreas de SCIE
No âmbito da segurança contra incêndios em edifícios, a Central Projectos
tem vindo a desenvolver os seguintes serviços:
* Projetos de SCIE em edifício novos e edifícios existentes, à data de
entrada em vigor do DL 220/2008, para todas as categorias de risco;
* Elaboração de Medidas de Autoproteção, compreendendo registos de
segurança, procedimentos de prevenção, plano de prevenção, procedimentos de prevenção,
plano de emergência interno, ações de sensibilização e formação, simulacros;
* Elaboração dos projetos de especialidades afetos aos sistemas e equipamentos de SCIE.
A Central Projectos presta também apoio na fase de elaboração e implementação do projeto,
na fase de implementação das medidas de autoproteção e consultadoria em projetos de SCIE.
Central Projectos, Dpt.º de Marketing e Publicidade, novembro de 2012

CURSOS & FORMAÇÃOCURSOS & FORMAÇÃOCURSOS & FORMAÇÃO
Formação

Entidade

Local | Data

Patologia e Inspeção de Construções

Fundec

Lisboa | 12 a 23 de novembro

Gestão de Resíduos

Apemeta

Lisboa | 14 de novembro a 7 de
dezembro

Reabilitação de Estruturas

Fundec

Lisboa | 5 e 6 de dezembro

Reconhecimento de Projetistas

LNEC

Lisboa | 5 de dezembro a 30 de janeiro

Técnicas de Reabilitação de
Construções

Fundec

Lisboa | 7 a 18 de janeiro

LIVROSLIVROSLIVROS
PINTO, Luís Leite Pinto, Vocabulário para Projeto de Estruturas, 2ª Edição, 2012.
ROLLO, Maria Fernanda e Ana Paula Pires, Ordem dos Engenheiros - 75 anos de História.
Inovação e Desenvolvimento em Portugal: O Lugar dos Engenheiros, Ingenium Edições,
Junho de 2012.

AGENDAAGENDAAGENDA
NOVEMBRO | JANEIRO
O Setor da Água | Gestão e Novas Tecnologias, Agência Portuguesa do Ambiente,
Amadora, 22 de Novembro de 2012.
CASA EFICIENTE | Salão da Construção Sustentável, da Eficiência Energética e da
Arquitectura de Interiores, Exposalão Batalha, 24 de Novembro a 02 de Dezembro.
UIA-Union Internationale des Avocats: Maputo Seminar "Investimentos Internacionais,
Transparência e Oportunidades de Negócio em Moçambique", Maputo, 07 e 08 de Dezembro
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de 2012.
Congresso Nacional da Construção, Coimbra, Departamento de Engenharia Civil da
Universidade de Coimbra, no Pólo II da Universidade, 18 a 20 de Dezembro de 2012.

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 32/2012 de 14 de Agosto de 2012
Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, que estabelece
o regime jurídico da reabilitação urbana, e à 54.ª alteração ao Código Civil, aprovando
medidas destinadas a agilizar e a dinamizar a reabilitação urbana.
Declaração de Retificação n.º 59-B/2012 de 12 de Outubro de 2012
Declaração de retificação à Lei n.º 30/2012, de 14 de agosto, que «Procede à segunda
alteração ao Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de agosto, que aprova o regime jurídico das
obras em prédios arrendados», publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 157, de 14 de
agosto de 2012.

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
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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