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DESTAQUES  

A CENTRAL PROJECTOS MANTEM CERTIFICAÇÃO SGQ  
COM SUCESSO 

 

A ISO 9001 é a norma de sistemas de 
gestão mais utilizada, constituindo-se 
como uma referência internacional 
para a Certificação de Sistemas de 
Gestão da Qualidade. 

Em 2007, a Central Projectos iniciou o 
processo de implementação do 
Sistema de Gestão da Qualidade 
(SGQ) de acordo com a NP EN ISO 
9001:2000, tendo obtido a certificação 
em novembro de 2008.  

A 25 de setembro de 2015, foi 
publicada a nova versão da norma ISO 9001 sendo que o prazo para a transição do 
SGQ à nova norma era o dia 18 de Setembro de 2018.  

A Central Projectos procedeu ainda em 2017 e com sucesso à transição do seu 
SGQ e, consequentemente, à sua certificação segundo a NP EN ISO 9001:2015 
que presentemente detém.  

A certificação é válida por 3 anos, porém, a sua manutenção carece sempre de 
auditoria por entidade externa creditada a qual foi realizada em Outubro de 2018. 

Obtivemos durante o mês de Janeiro o parecer final o qual consagrou a 
manutenção da certificação do SGQ segundo a norma ISO9001:2015. 

Parabéns a nós (:  
 

  

http://www.centralprojectos.pt/


 ATUALIDADE 

 
 

REAÇÃO AO FOGO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO APLICADOS 
EM FACHADAS 

 

Nos tempos que correm temos cada vez mais 
preocupação com a eficiência energética dos 
edifícios e com a poupança na fatura energética 
que advém da adoção de isolamentos térmicos 
nas fachadas dos edifícios 

É importante alertar os técnicos projetistas, as 
equipas de fiscalização e também os donos de 
obra para a importância das soluções de 
revestimento em fachadas que vai bem além da 
eficiência energética. 

 
 

A CONSTRUÇÃO EM AMBIENTE DE INVERNO 

 

A realização de trabalhos de construção em 
tempo de inverno acarreta sempre riscos 
acrescidos para a segurança e saúde dos 
trabalhadores. Este fator atinge particular 
destaque nos trabalhos em poços e valas, 
associados à frequente instabilidade nos taludes 
associada à saturação dos solos. 

A CP tem nos seus quadros, técnicos experientes 
e qualificados no sentido de ser promovido e 
implementado um planeamento adequado para os 
trabalhos e de ser salvaguarda a segurança e 
saúde dos trabalhadores nos estaleiros. 

 
 

UTILIZAÇÃO DE VÁLVULAS NO EQUILÍBRIO DE CIRCUITOS DE 
RETORNO DE AQS 

 

Não é novidade que nos sistemas de AQS uma 
das medidas a tomar para a minimização do 
desperdício de água e eficiência hídrica, passa 
pela instalação de um circuito secundário forçado. 

Recentemente a CP efetuou ensaios ao sistema 
de AQS de uma unidade hoteleira, desenvolvendo 
o estudo detalhado relativo ao circuito de retorno, 
utilizando válvulas de equilíbrio para correção do 
desequilíbrio hidráulico detetado. 

 

 

http://www.centralprojectos.pt/conteudos/blog/show.aspx?idcont=757&title=reacao-ao-fogo-dos-materiais-de-construcao-aplicados-em-fachadas&idioma=pt
http://www.centralprojectos.pt/conteudos/blog/show.aspx?idcont=764&title=a-construcao-em-ambiente-de-inverno&idioma=pt
http://www.centralprojectos.pt/conteudos/blog/show.aspx?idcont=755&title=utilizacao-de-valvulas-no-equilibrio-de-circuitos-de-retorno-de-aqs&idioma=pt


 ATUALIDADE 

 
 

INDICADORES ERSARP - ÁGUA NÃO FATURADA E INDICADOR 
REABILITAÇÃO DE CONDUTAS  

 

 

 

Em Dezembro de 2018 foi publicado o relatório 
anual da ERSARP com os dados referentes ao 
ano transato. 

Um dos indicadores a que anualmente acedemos 
com maior curiosidade é o de Água Não 
Faturada. Em 2018, em Portugal, a Água não 
faturada nos sistemas em baixa foi de cerca de 
30%, enquanto nos sistemas em alta foi de 
cerca de 5%. 

Outro valor interessante é o Indicador 
Reabilitação de Condutas. Em 2018, em Portugal, 
registou-se que o indicador de reabilitação de 
condutas foi de 0,6%/ano nas EG em baixa e 
0,3% nas EG em Alta 

Na CP reunimos uma equipa especializada com 
capacidade para trabalhar em conjunto com as 
Entidades Gestoras para assistir num melhor 
conhecimento das suas infraestruturas, planos de 
reabilitação e planos de gestão de perdas e 
energia, ferramentas que permitem uma gestão 
eficaz e eficiente dos sistemas. 

 
 

NOVO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS 

 

O novo Código dos Contratos Públicos (Decreto-
Lei nº 111-B/2017), publicado no dia 31 de Agosto 
de 2017, já entrou em vigor no dia 01 de Janeiro 
de 2018, ou seja, há pouco mais de um ano, pelo 
que achamos ser pertinente retratar um ponto de 
situação das novas regras da contratação pública 
no que respeita a aquisição de serviços de 
elaboração de projeto. 
 

 
 

 

 

  

http://www.centralprojectos.pt/conteudos/blog/show.aspx?idcont=762&title=agua-nao-faturada&idioma=pt
http://www.centralprojectos.pt/conteudos/blog/show.aspx?idcont=767&title=analise-publicacao-do-novo-codigo-dos-contratos-publicos&idioma=pt
http://www.centralprojectos.pt/conteudos/blog/show.aspx?idcont=766&title=indicador-reabilitacao-de-condutas&idioma=pt


 NA CP O FUTURO É HOJE 

 
 

A ROBOTIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Quase que passa despercebido, talvez porque nos 
vamos habituando à tecnologia, mas a robotização 
na construção civil é já uma realidade. 

Algum software do mercado já exporta 
diretamente para ficheiros CNC que são 
aproveitados para cortar, furar e até soldar 
estruturas de forma automática. 

Na Central Projectos estamos a desenvolver um 
projeto que tem aproximadamente 13 mil nós 
estruturais diferentes, algo só possível graças a 
um processo automatizado. 

 
 

OBRIGATORIEDADE DE EMISSÃO DE FATURAÇÃO ELETRÓNICA NOS 
CONTRATOS PÚBLICOS 

 

O Decreto-Lei 111-B/2017 de 31 de agosto de 
2017 procede à nona alteração ao Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, e transpõe entre outras Diretivas, a 
Diretiva n.º 2014/55/UE, do Parlamento Europeu, 
relativa à faturação eletrónica nos contratos 
públicos, e que entrou em vigor em 1 de Janeiro 
de 2019. 

A CP detém já um sistema de faturação eletrónica 
totalmente operacional e de acordo com os 
requisitos do n.º 1 do artigo 299-º B do Código de 
Contratação Publica. 

 
 

UTILIZAÇÃO DE LEITOS DE MACRÓFITAS NO TRATAMENTO DE 
ÁGUAS RESIDUAIS 

 

A utilização crescente desta tecnologia, na Europa 
e também no nosso país, tem permitido verificar 
que a mesma se adequa ao tratamento 
sustentável de águas residuais domésticas e 
industriais em pequenos aglomerados, 
condomínios privados e unidades hoteleiras 
isoladas, podendo ainda servir para o tratamento 
de efluentes de pequenas indústrias ou piscinas 
naturais. 

 

 

http://www.centralprojectos.pt/conteudos/blog/show.aspx?idcont=765&title=robotizacao-da-construcao-civil&idioma=pt
http://www.centralprojectos.pt/conteudos/blog/show.aspx?idcont=758&title=obrigatoriedade-de-emissao-de-faturacao-eletronica-nos-contratos-publicos&idioma=pt
http://www.centralprojectos.pt/conteudos/blog/show.aspx?idcont=759&title=utilizacao-de-leitos-de-macrofitas-no-tratamento-de-aguas-residuais&idioma=pt


 CURSOS & FORMAÇÃO  

Formação Entidade Local | Data  

Segurança Contra Incêndios em Edifícios - 
Medidas de Autoproteção  

APQ  
Lisboa | 11 de Fev a 

8 de Mar  

Custeio Industrial – 7ª edição  CENERTEC 
Porto | 13 e 14 de 

Fevereiro 

Liderança, Motivação e Gestão de Equipas – 
6ª edição  

CENERTEC 
Porto | 19 de 

Fevereiro 

Análise Estatística de Dados com SPSS  APEUFEUC 
Coimbra | 9 de Fev a 

23 de Mar  

O Direito da Segurança Higiene e Saúde no 
Trabalho 

VidaEconómica  
Porto | 07 e 08 de 

Fevereiro 
 

 

  AGENDA  

Fevereiro 2019  

Investimento na Inovação – Sessões de esclarecimento | Aveiro | 6 de Fevereiro 

Orquestra Jazz do Porto convida Jesus Santandreu | Casa da Musica - Porto | 09 Fev 

A Quimera do Ouro - Orquestra Sinfónica do Porto | Casa da Musica - Porto | 16 Fev 

Eça e Os Maias - Tudo o que tenho no saco| GULBENKIAN Lisboa | até 18 de Fev 

FANTASPORTO | Porto | 22 de Fevereiro a 2 de Março 

Seminário: A Viena de Wittgenstein | MAAT Lisboa | 23 de Fevereiro 

Maria Ana Bobone – Fado & Piano | Coimbra | 23 de Fevereiro 

Feira do Livro Dado | Coimbra | 16 de Fevereiro 

 
 

 CONTACTOS  

Central Projectos 
Rua Brigadeiro Correia Cardoso, 340 r/c Dto 
3000 - 084 Coimbra 
Tlf. +351 239 712 998   

  

 

Siga-nos  

   

 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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