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CYPECAD MEP - ÁGUAS, RESIDUAIS E PLUVIAIS 

TRANSFORMAR UM ELEMENTO 
PROVENIENTE DO GERADOR DE 
PREÇOS EM EDITÁVEL E VICE-VERSA 

1. INTRODUÇÃO 

Com esta FAQ pretende-se informar a funcionalidade de um comando que traz inúmeras vantagens 
na sua utilização.  

2. DESCRIÇÃO 

No programa de Instalações do edifício é possível importar elementos construtivos do Gerador de 
preços para serem utilizados na criação do modelo construtivo do edifício. 

Esta importação traz inúmeras vantagens para o utilizador, desde a importação de propriedades e 
características técnicas fornecidas pelos próprios fabricantes, como a sua inclusão nas medições e 
orçamentos. 

Aquando da sua importação, existem características técnicas que não se conseguem visualizar, como 
por exemplo os ganhos acústicos, os valores das massas volúmicas, etc... 

Assim, após ter-se importado um elemento do Gerador de preços  , na coluna “Descrição” o 

programa coloca o ícone  indicando que se trata de um elemento proveniente do Gerador de 

preços. 

 

Fig.  1 

Se se premir sobre o respetivo ícone  , o programa coloca a seguinte questão “Deseja alterar a 

descrição obtida do Gerador de Preços para uma descrição editável” 
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Fig.  2 

Surgem duas opções de seleção. 

A opção “Descrição editável vinculada ao Gerador de Preços” permite modificar os parâmetros do 
elemento utilizados pelo programa para os cálculos sem eliminar a possibilidade de realizar a medição 
e exportação para Arquimedes do mesmo. 

Aqui deve ter em conta que a medição do elemento nesse caso realiza-se com os parâmetros originais 
procedentes do Gerador de Preços. Portanto, em função das modificações que realize, é possível que 
a referida medição não corresponda com os dados utilizados no cálculo e nas listagens do programa. 

Independentemente das opções aqui tomadas o programa irá permitir de igual modo realizar a 
medição e exportação para Arquimedes, mas de acordo com a solução original do Gerador de Preços. 

Ao premir em “Aceitar”, o programa mostra a janela do elemento como editável, podendo-se visualizar 
valores técnicos, como as massas, coeficientes de absorção sonora, condutibilidade, ganhos 
acústicos, etc… 
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Fig.  3 

Após premir “Aceitar” o programa altera o ícone para  , indicando desta forma que se trata de um 

elemento editado mas com ligação ao Gerador de Preços. 
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Fig.  4 

A opção “Descrição editável” permite modificar os parâmetros do elemento utilizados pelo programa 
para os cálculos eliminando a possibilidade de realizar a medição e exportação para Arquimedes do 
mesmo. 

Ao premir em “Aceitar”, o programa mostra a janela do elemento como editável, podendo-se visualizar 
valores técnicos, como as massas, coeficientes de absorção sonora, condutibilidade, ganhos 
acústicos, etc… 
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Fig.  5  

Após premir “Aceitar” o programa altera o ícone para  , indicando desta forma que se trata de um 

elemento editável sem ligação ao Gerador de Preços. 
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Fig.  6  

Após a consulta dos dados técnicos, se premir em “Cancelar”, volta-se a ter o elemento como estava 
anteriormente, caso contrário se premir “Aceitar” o elemento passa para uma das opções que tenha 
selecionado. 

No entanto, a qualquer momento pode-se importar o respetivo elemento do Gerador de preços, 

bastando premir sobre o ícone  . Ao premir em “Sim” volta-se a ter a possibilidade de importar a 

partir do Gerador de preços. 

 

Fig.  7  

Se premir sobre o ícone  fica com a possibilidade de voltar a ter um elemento do gerador de 

preços ou uma descrição editável. 
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Fig.  8  


