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DESTAQUESDESTAQUESDESTAQUES
AVALIAÇÃO, LEVANTAMENTO E CARACTERIZAÇÃO NA REABILITAÇÃO URBANA DE EDIFÍCIOS
A promoção da reabilitação urbana constitui um objectivo estratégico
assumido no programa do governo. Com efeito, a política do
ordenamento do território dá prioridade a uma aposta num paradigma de
cidade com sistemas coerentes e...

NOTÍCIASNOTÍCIASNOTÍCIAS
CENTRAL PROJECTOS TEM NOVA IMAGEM ONLINE
Está disponível o novo website Central Projectos. Estaremos no
mesmo endereço em www.centralprojectos.pt mas com um design
mais limpo, mais atrativo e com uma navegação muito intuitiva.
Aproveitámos esta mudança para complementar o nosso portfolio.
Poderá consultar muitos novos projetos na secção do nosso...

LABORATÓRIO DE ESTRUTURAS CENTRAL PROJECTOS ESTEVE NUMA ESCOLA DE COIMBRA
O nosso laboratório de estruturas esteve numa escola de Coimbra para
realizar uma inspeção para caracterização e avaliação estrutural do
edifício. Veja alguns dos ensaios que realizámos no local da obra e em
laboratório...

INAUGURAÇÃO LAR DE DORNELAS
Foi inaugurado no passado dia 19 agosto de 2015 o Lar de Dornelas onde
esteve presente o ministro da Solidariedade, Trabalho e Segurança Social, o
Dr. Pedro Mota Soares. A Central Projectos foi responsável pela fiscalização e
gestão da obra tendo participado na coordenação da segurança. Foi realizada
uma gestão eficiente...

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - COLÉGIO DANDÉLIO
As obras no Colégio Dandélio prosseguem e nós continuamos a desenvolver
uma fiscalização rigorosa e eficiente. Veja algumas fotografias do andamento
dos trabalhos...

LUGARESLUGARESLUGARES
Em setembro começa a mudança do verão para o outono, os contrastes são observados na natureza,
nas pessoas e até no quotidiano. No nosso percurso de internacionalização temos encontrado contrastes
tão diferentes, mas igualmente belos e inspiradores que partilhamos consigo.

CURSOS & FORMAÇÃOCURSOS & FORMAÇÃOCURSOS & FORMAÇÃO
Entidade

Local | Data

MBA em Reabilitação, Regeneração e
Requalificação Urbana

Formação

ESAI

Lisboa | 10 outubro de
2015

Plano de Medidas de Autoproteção Renovação do CAP TSHST

Qvo Legis - Formação e
consultadoria

E-Learning | 12 outubro
de 2015

Contratação Pública na Ótica do Concorrente

ALMEDINAmais

Porto | 6 novembro de
2015

AGENDAAGENDAAGENDA
OUTUBRO | NOVEMBRO
UK Construction Week | Birmingham | 6 - 11 outubro 2015
Projekta 2015 | Luanda | 22 - 25 outubro 2015
Projex Africa | Cairo | 2 - 5 novembro 2015
Expo Urbano | São Paulo | 10 - 12 novembro 2015

LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO
A Lei n.º 41/2015, de 3 de junho, entra em vigor no dia 3 de julho de 2015
As principais alterações introduzidas por este diploma salienta-se a diferenciação dos requisitos
necessários para o exercício da atividade da construção consoante se trate de obras públicas ou de
obras particulares, uma vez que o alvará de empreiteiro de obras particulares deixa de depender de
requisitos de capacidade técnica e de relacionar categorias ou subcategorias de obras e trabalhos.

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
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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.

