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DESTAQUESDESTAQUESDESTAQUES
Mais de 80 mil pessoas já visitaram o nosso site
O site da Central Projectos tem registado um aumento significativo de visitas nos últimos dois anos.
Registámos cerca de 380 mil visualizações de páginas e 80 mil visitas, das quais 50 mil são
pessoas que visitam pela primeira vez a página. O site tem aumentado também a visibilidade a nível
internacional, tendo sido visitado em 113 países.
Visite-nos também em www.centralprojectos.pt
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Central Projectos presente na Projekta Angola 2013
A Central Projectos, em parceria com a empresa GSE,
estará presente na próxima edição da feira Projekta
Angola, a decorrer entre os dias 24 e 27 de Outubro,
em Luanda. Esta é a segunda participação da empresa
nesta feira. Em 2012 a Central Projectos esteve
presente pela primeira vez neste evento, também em
parceria com a empresa angolana GSE.
Para poder visitar o stand da Central Projectos neste
evento poderá imprimir o convite aqui.
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NOTÍCIASNOTÍCIASNOTÍCIAS
Central Projectos desenvolve projeto de Hotel em Moçambique
A Central Projectos encontra-se a desenvolver o
projeto para a construção de um edifício
multifuncional destinado a hotelaria, com cerca de
12500m2, em Maputo. O edifício será composto por
2 blocos de 5 pisos em que o piso 0 será uma zona
de lojas, os pisos 1 a 4 terão como valência principal
os quartos, e o piso 5 será destinado às zonas de
laser e serviços com ginásio, SPA, auditório e
piscina interior, cozinha, restaurante e receção. O
hotel terá ainda uma piscina exterior na cobertura.
Central Projectos, outubro de 2013

Central Projectos conclui obra de fiscalização em Cabo Verde
Foi recentemente inaugurado o complexo habitacional
de Tira Chapéu, na cidade da Praia, integrado no
Programa Casa Para Todos.
O complexo é constituído por 50 habitações, por
espaços comerciais, onde está incluída a nova sede
do ICCA também recentemete inaugurado, e por um
conjunto de obras de infraestruturação interna, num
total investido de 1 296 706,23€.
A fiscalização da obra esteve a cargo do consórcio
Central Projectos/FPS que esteve presente na
inauguração.
Central Projectos, outubro de 2013

Obras recentemente concluídas em Portugal
Foram recentemente concluídas as seguintes obras cujos projetos estiveram a cargo da Central
Projectos:
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LUGARESLUGARESLUGARES
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No seu processo de internacionalização, a Central Projectos tem tido oportunidade de descobrir
novos locais. Na nossa newsletter iremos partilhar com os nossos leitores estes novos espaços
descobertos.
Nesta edição partilhamos o Miradouro da Lua constituído por um conjunto de falésias com 40km de
extensão, localizado a sul de Luanda, no município de Samba, em Angola.
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CURSOS & FORMAÇÃOCURSOS & FORMAÇÃOCURSOS & FORMAÇÃO
Formação

Entidade

Local | Data

Vigas e Lages mistas aço-betão: regras gerais e de
verificação da resistência ao fogo

Fundec

Lisboa | 14 e 15 de
Outubro de 2013

Formação Avançada em Gestão de Energia - Nova
Regulamentação

Adene

Porto | 23, 24, 30 e 31
Outubro

Lisboa | 8, 9 e 15 de
Auditorias Energéticas em Edifícios de Serviços

Adene

Outubro
Porto | 29 e 30 de
Outubro

LIVROSLIVROSLIVROS
MACEDO, Marta, Projectar e Construir a Nação - Engenheiros, Ciência e Território em Portugal no
século XIX, ICS - Imprensa de Ciências Sociais, 2013
TOUSSIANT Michel e Maria Melo, Guia de Arquitetura de Lisboa 1948-2013, A+A Books, Fundação
EDP, Setembro de 2013

AGENDAAGENDAAGENDA
OUTUBRO | DEZEMBRO
Projekta by Constrói Angola, Luanda, 24 a 27 de Outubro
Descrição: Feira de Construção Civil, Obras Públicas, Urbanismo e Arquitetura.
Concreta 2013, Exponor, Porto, 23 a 26 de Outubro
Descrição: Feira internacional de construção que tem como temas base a internacionalização da
construção portuguesa, a regeneração urbana e sustentabilidade.
Congresso Mundial Smartcities, Barcelona, 19 a 21 de Novembro
Descrição: Congresso sobre cidades inteligentes
Pollutec Horizons, Paris, 3 a 6 de Dezembro
Descrição: Feira internacional de equipamentos, tecnologias e serviços do meio ambiente.

LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO
Decreto-Lei n.º 130/2013. D.R. n.º 174, Série I de 2013-09-10
Estabelece condições harmonizadas para a comercialização dos produtos de construção e revoga a
Diretiva n.º 89/106/CEE.
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Decreto-Lei n.º 118/2013. D.R. n.º 159, Série I de 2013-08-20
Aprova o Sistema de Certificação Energética dos Edifícios, o Regulamento de Desempenho
Energético dos Edifícios de Habitação e o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios
de Comércio e Serviços
Lei n.º 58/2013. D.R. n.º 159, Série I de 2013-08-20
Aprova os requisitos de acesso e de exercício da atividade de perito qualificado para a certificação
energética e de técnico de instalação e manutenção de edifícios e sistemas.

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
Tlf. +351 239 712 998 | +351 239 046 995
Fax +351 239 716 976

Angola
Calçada do Município, 17, 1º | Luanda
Tlf. +244 945 262 294

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

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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