Grupo Sacramento Campos

Sacramento Campos Projectos e Serviços

Dando continuidade ao alargamento da área de negócio de Fiscalização e Coordenação de Segurança em Obra, a SCPS foi
seleccionada para a prestação de serviços da empreitada de Reabilitação da Casa Grande na Quinta da Granja de Baixo
em Benfica. Esta obra é promovida pela Associação Portuguesa de Síndrome de Aspeger com a duração de 12 meses. E
também para a remodelação do Lar de Jovens da associação &ldquo;Questão de Equilíbrio&rdquo; em Setúbal.
Para a Câmara Municipal de Sines continuam os trabalhos na Escola Básica JI/EB23 Vasco da Gama e da Estrada
1115, tendo sido já aberta à circulação a Estrada Municipal 554. Também para a Câmara Municipal de Sines, foi
adjudicado por ajuste directo, o projecto de execução para arruamento de acesso à ZIL II.
No que diz respeito à área de Projectos, está em curso a execução dos projectos de especialidades de um condomínio
constituído por 6 edifício e 99 fogos em Benfica. Foi entregue no passado mês de Junho o Estudo de Drenagem
Estruturante Pluvial e Doméstica para a Associação de Proprietários da Penalva e que vai permitir dar continuidade aos
diversos planos de urbanização previstos para a zona.
Na Ilha de Santiago, Cabo Verde, estão a ser elaborados projectos de arquitectura de residências particulares e em
Portugal estão em desenvolvimento diversos projectos como o desenvolvimento de uma Unidade de Cuidados
Continuados para a Liga dos Amigos da Terceira Idade, a Remodelação das Instalações Sanitárias e Balneários do
Centro de Reabilitação Profissional de Setúbal da A.P.P.A.C.D.M., um lote industrial em Grândola e a remodelação de uma
unidade hoteleira em Belmonte.
Na área da Segurança, foram adjudicados mais dois Planos de Segurança Internos (Medidas de Autoprotecção), um para
o Centro Social Paroquial de S. Domingos de Rana que conta com diversas valências instaladas: Creche, Jardim-deInfância, ATL, Actividades de Enriquecimento Escolar e Centro de Dia e para o Centro de Reabilitação Profissional da
A.P.P.A.C.D.M. em Setúbal.
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