
Obras de referência | 18 anos de actividade

Marialva Parkhotel | Cantanhede
Hotel Galante | Figueira da Foz
Edifício de Habitação Quinta da Lomba | Coimbra
Edifícios de Habitação Azinheira | Fátima
Loteamentos Urbanos | Várias Localidades
Requalificação Urbana | Ansião
Reservatório de Água | Fazarga
Etar | Várias Localidades
Casa da Cultura | Bragança
Centro de Medicina e Reabilitação Rovisco Pais | Tocha
Centro Geriátrico Luís Viegas Nascimento | Figueira da Foz
Campus Universitário Bissaya Barreto | Coimbra
Escola Profissional de Hotelaria e Turismo | Ourém
Estádio Cidade de Coimbra | Coimbra
Complexo de Piscinas | Rio Maior
Sede Critical Software | Coimbra
Edifícios Comerciais Intermarché | Várias Localidades
Continental Mabor | Lousado
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QUALIDADE

	anoS  de COmPetênCia e inOvaçãO 18

PROFISSIONALISMO
EXPERIÊNCIA



a empresa

Fundada em Coimbra em 1993, a Central Projectos tem como principal 
actividade a prestação de serviços de projecto e consultadoria nas áreas 
de Engenharia e Arquitectura, observando-se, nos últimos anos, um 
crescimento sólido e sustentado, sendo reconhecida como uma empresa 
de referência a nível nacional. 

A conjugação de factores como a qualidade dos serviços, o rigor técni-
co, o cumprimento de prazos, a experiência da equipa técnica, em sin-
tonia com os objectivos do cliente têm contribuído para o crescente 
prestígio e notoriedade da empresa.

Em 2007, a empresa iniciou o processo de implementação do Sistema de 
Gestão da Qualidade (SGQ) de acordo com a NP EN ISO 9001:2000, 
tendo obtido a sua certificação em Novembro de 2008. Em 2010 proce-
deu à adaptação do SGQ à nova versão da norma e procedeu ao alar-
gamento do âmbito de forma a abranger o departamento de Fiscaliza-
ção, estando actualmente certificada pela NP EN ISO 9001:2008. Desde 
2009 que a empresa tem apostado na internacionalização da sua activi-
dade em países como Roménia, Marrocos, Cabo Verde e Moçambique.

O passado

Nascemos em 1993 a partir de um grupo de profissionais que se dedicava essen-
cialmente ao desenvolvimento de projectos na área de estruturas. Soubemos 
crescer com humildade conscientes do mercado e das limitações, implementando 
soluções inovadoras e diversificando a nossa actividade, procurando dar resposta 
completa às solicitações do cliente. Foi um crescimento sustentado, assente no ri-
gor, na qualidade, no trabalho árduo e no desenvolvimento de projectos cada vez 
mais complexos, o que nos permitiu adquirir a experiência e a capacidade técnica 
que hoje possuímos.

O futuro

O processo de internacionalização que agora iniciamos será no futuro uma 
realidade e uma mais valia na qualidade dos serviços prestados. A experiência 
adquirida em mercados internacionais acrescentará valor e tornar-nos-á numa 
empresa mais sólida e experiente, capaz de enfrentar novos e maiores desafios.

O presente

O crescimento sustentado do passado permite-nos enfrentar a crise que infelizmente 
vem afectando o sector. Não admitimos a entrada desta palavra na nossa empresa, 
substituindo-a por competência, qualidade, trabalho de equipa, rigor técnico, 
preços competitivos, cumprimento de prazos, resposta atempada e completa às so-
licitações do cliente.
Somos ambiciosos, temos capacidade para abraçar grandes projectos e somos, 
claramente, uma das melhores empresas a nível nacional na área de projectos de 
engenharia, disponibilizando serviços nas seguintes áreas:

. Consultadoria;

. Projectos de Engenharia;

. Projectos de Arquitectura;

. Projectos Arquitectura Paisagista;

. Gestão e Fiscalização de Obra.


