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Central Projectos tem site com nova imagem 

O site da Central Projectos tem, desde Junho, uma imagem renovada. Pretendeu-
se com esta actualização aplicar um novo layout e criar a versão em inglês 
mantendo a mesma informação e conteúdos. 
A aplicação do novo layout pretendeu criar uma imagem mais sóbria e distinta 
tornando o site mais coerente com os restantes suportes comunicativos já 
utilizados pela empresa. Com os mesmos conteúdos em inglês o site irá também 
facilitar o processo de internacionalização agora iniciado pela empresa. 
Aliado a este suporte foi lançado em Julho o blog que pretende ser, tal como o site, 
um veículo de divulgação e um meio dinâmico de comunicação e interacção entre 
os diversos públicos e a empresa. 
Sedeada em Coimbra a Central Projectos foi fundada em Março de 1993, e tem 
como actividade a prestação de serviços de projecto e consultadoria nas áreas de 
Projecto de Engenharia e Arquitectura, obtendo, em 2008, a certificação de acordo 
com a NP EN ISO 9001:2000. 
Ao pretender ser o cartão de visita da empresa, o site alia a versatilidade à eficácia 
e facilidade de navegação e consulta, mostrando-se um excelente suporte de 
divulgação da Central Projectos no mercado global. 
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