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ARQUIMEDES 

FUNCIONAMENTO DO MÓDULO DE 
CONSOLIDAÇÃO DE ORÇAMENTOS 

1. INTRODUÇÃO 

O módulo de Consolidação de orçamentos é uma ferramenta útil para gerir dois modos de elaboração 
de orçamentos: 

• Unir orçamentos parciais gerados por outros programas CYPE 
Os programas Pré-dimensionadores e Geradores de orçamentos geram, numa fase 
inicial, uma estimativa orçamental da obra. Numa fase de projeto os programas 
CYPECAD e Instalações do edifício podem gerar respetivamente os orçamentos 
parciais da estrutura, das instalações e de parte da arquitetura.   

• Unir orçamentos parciais realizados por vários colaboradores 
Num projeto podem intervir vários colaboradores, cada um responsável por uma, ou 
várias especialidades: estrutura, térmica, acústica, águas, etc. Cada colaborador, ou 
cada especialidade, implica a existência de orçamentos parciais, que se devem unir de 
forma eficiente, para compilar o orçamento completo. 

Em qualquer dos casos é necessário existir um coordenador de projeto, responsável pela união dos 
vários orçamentos parciais. O técnico responsável por esta atividade deverá organizar as 
configurações utilizadas em cada um dos orçamentos parciais (decimais, percentagens, opções do 
Gerador de preços, etc.) e coordenar as alterações realizadas em cada especialidade após a união 
inicial dos vários orçamentos. 

O módulo de Consolidação de orçamentos controla as possíveis contradições entre a configuração 
do orçamento base e as configurações dos orçamentos parciais. Permite atualizar o orçamento base 
em qualquer momento após as alterações que os orçamentos parciais possam sofrer. 

2. DESCRIÇÃO 

Com este módulo o programa Arquimedes permite incluir num orçamento base (vazio ou não) vários 
orçamentos existentes e manter a vinculação entre os artigos incorporados e os seus orçamentos 
originais (orçamentos vinculados), de modo a que no orçamento base se possam atualizar as 
alterações que se realizem nos orçamentos originais. 

Os artigos vinculados a outros orçamentos possuem um pequeno triângulo no canto inferior esquerdo 
da célula que contém a medição (na vista Árvore de composição), o que permite distingui-los 
visualmente dos restantes artigos que não possuem vinculação com outros orçamentos. A medição 
de cada artigo vinculado dispõe de uma tabela de medição que inclui, numa subtabela, a medição 
proveniente do orçamento vinculado. A subtabela de medição apresenta ainda a coluna Origem com 
o nome dado à obra vinculada. 
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Fig.  1  

As ferramentas que gerem a importação e vinculação de outros orçamentos no orçamento base 
podem ativar-se com a opção Consolidação de orçamentos do menu Arquivo e são:  

• Incluir outro orçamento 
Esta opção permite selecionar um orçamento para o vincular ao orçamento atual. 

• Mostrar orçamentos incluídos 
Esta opção abre a janela Orçamentos incluídos. Esta janela apresenta a lista de 
orçamentos incluídos no orçamento atual e possibilita a realização das operações 
seguintes: 

• Incluir outro orçamento no orçamento atual.  

• Eliminar a vinculação do orçamento vinculado selecionado na lista. 

• Editar o nome e a descrição do orçamento vinculado selecionado na lista. 

• Alterar a ordem dos orçamentos vinculados da lista. 

• Atualizar dados vinculados ao orçamento atual. 

• Configurar as preferências de atualização dos dados vinculados ao abrir o orçamento 
base. 

• Fazer uma cópia de segurança da obra base antes de atualizar os dados vinculados. 
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Fig.  2  

2.1. Atualização de modificações realizadas nos orçamentos vinculados 

Se os orçamentos vinculados sofrerem alterações, os artigos do orçamento base vinculados a estes 
orçamentos podem atualizar-se de duas formas: 

• Atualizar dados quando se abre o orçamento base 
Sempre que se abre o orçamento base o Arquimedes atualiza os artigos obra 
vinculados a outros orçamentos (só os orçamentos modificados após a última 
atualização). Esta atualização realiza-se de acordo com a opção selecionada na janela 
Orçamentos incluídos (menu Arquivo> Consolidação de orçamentos> Mostrar 
orçamentos incluídos). Estas opções permitem: 

• Atualizar sempre os dados vinculados aos orçamentos que se tenham modificado. 

• Perguntar sempre antes de atualizar os dados vinculados. 

• Nunca atualizar os dados vinculados. 

• Atualização de dados com o orçamento base aberto 
Os orçamentos vinculados ao orçamento base atual apresentam-se na janela 
orçamentos incluídos (menu Arquivo> Consolidação de orçamentos> Mostrar 
orçamentos incluídos). Cada um possui uma marca (coluna Actualizar) que o utilizador 
pode ativar para atualizar os dados dos orçamentos selecionados quando for premido 
o botão Aceitar da janela. Esta atualização é independente das opções que se 
encontram sob a tabela de orçamentos e que apenas são utilizadas na configuração 
da atualização quando se abre o orçamento base. 

Se um orçamento vinculado for entretanto alterado a respetiva marca, na coluna Actualizar da janela 
Orçamentos incluídos, ficará ativa. De qualquer forma o utilizador pode sempre ativar ou desativar as 
marcas da forma que pretender. 
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Fig.  3  

2.2. Controlo de contradições entre o orçamento base e os orçamentos importados 

Quando se importa um orçamento para o vincular ao orçamento base, supõe-se que ambos possuam 
a mesma configuração e que os recursos importados provenham da mesma base de dados e com as 
mesmas configurações. Ou seja, em ambos os orçamentos o número de decimais e percentagens 
devem ser os mesmos, os unitários que se repetem devem ser iguais (descrição e custo), e os artigos 
que tenham o mesmo código também devem coincidir (tanto na sua composição como nos 
rendimentos dos seus unitários). No caso de se utilizar o Gerador de preços, a configuração adotada 
para ambos os orçamentos (tipo de edifício, localização, acessibilidade, topografia, etc.) também deve 
ser a mesma. 

 

Fig.  4  

Se isto não acontecer o Arquimedes informa o utilizador das contradições existentes entre o 
orçamento base e o orçamento importado e apresenta a possibilidade de não realizar a importação 
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para se poder corrigir as diferenças encontradas. Se o utilizador decidir mesmo assim realizar a 
importação, o programa elabora um relatório onde detalha todas as contradições. 

É também possível que um artigo do orçamento vinculado já exista no orçamento base, o que não 
significa que seja uma contradição. Neste caso o Arquimedes adiciona uma nova subtabela ao artigo 
existente no orçamento base que contém a medição do artigo vinculado. Nesta subtabela a coluna 
Origem indica o orçamento vinculado do qual a medição provém. 

2.3. Desvincular artigos dos orçamentos originais 

A partir do orçamento original é possível eliminar a vinculação dos artigos importados a partir de 
outros orçamentos. 

• Eliminação da vinculação a um orçamento para todos os artigos vinculados a um 
orçamento 
Na janela Orçamentos incluídos (menu Arquivo> Consolidação de orçamentos> 
Mostrar orçamentos incluídos) o botão Suprimir elemento selecionado da lista permite 
eliminar a ligação entre o orçamento base e o orçamento selecionado na lista, o que 
desvinculará todos os artigos importados desse orçamento. 

Antes de proceder à desvinculação o programa informa o utilizador que o vinculo dos 
artigos relacionados será eliminado e apresenta três possibilidades: 

• Desvincular a medição 
Será eliminada a referência que existe entre a subtabela de medição do orçamento 
selecionado, sem modificar o detalhe da medição. Deste modo perde-se a 
possibilidade de atualizar a obra base relativamente às modificações realizada nas no 
orçamento desvinculado. 

• Eliminar a medição 
Para além de eliminar a referência e a possibilidade de atualizar eliminam-se também 
as subtabela de medição relativas ao orçamento selecionado. Não são alteradas as 
subtabelas de medição de outros orçamentos que possam estar vinculados ao 
mesmo artigo ou subtabelas de medição. Mesmo que a medição de um artigo resulte 
nula através desta operação o mesmo não será eliminado. 

• Eliminar a medição e o artigo sem medição 
Elimina do orçamento base a tabela de medição vinculado ao orçamento selecionado 
e os artigos que fiquem com medição nula. 

 

Fig.  5  
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• Eliminação das vinculações de um artigo a todos os orçamentos aos quais esteja 
vinculado 
Se na janela Árvore de composição for selecionado com o botão direito do rato um 
artigo vinculado a um ou mais orçamentos, surge um menu contextual que contém, 
entre outras, a opção Desvincular artigo. Esta opção elimina todas as vinculações que 
o artigo possua e as referências existentes em cada subtabela de medição. O artigo e 
a respetiva medição não são eliminados. 

 

Fig.  6  

• Eliminação da vinculação de um artigo a um dos orçamentos aos quais esteja 
vinculado 
Na tabela de medição de um artigo vinculado a um ou mais orçamentos, existe una 
subtabela de medição por cada orçamento vinculado. Se for selecionada com o botão 
direito uma subtabela (através da linha de cabeçalho ou rodapé dessa subtabela) 
surge um menu contextual que contém, entre outras, a opção Desvincular subtabela. 
Esta opção elimina a vinculação e a referência do artigo selecionado relativamente ao 
orçamento ao qual pertença a subtabela selecionada. O artigo e a respetiva medição 
não são eliminados. 
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Fig.  7  

Para voltar uma ligação eliminada, pode-se proceder de três formas: 

• Utilizar a opção Desfazer (botão desfazer da barra de ferramentas) 
A opção Desfazer apenas desfaz de forma consecutiva um número de alterações 
predeterminado (menu Arquivo > Preferências > Configuração Desfazer/Refazer) e só 
as ações realizadas desde a última vez em que se abriu a obra. 

• Recuperar a cópia de segurança 
É possível recuperar a copia de segurança realizada antes de eliminar a vinculação 
(menu Processos > Cópias de segurança da base de dados) se não foi desativada a 
opção Fazer cópia de segurança do orçamento base antes de atualizar os dados 
vinculados da janela Orçamentos incluídos (menu Arquivo> Consolidação de 
orçamentos> Mostrar orçamentos incluídos). 

• Voltar a vincular o orçamento 
Se a vinculação a um orçamento foi eliminada com a opção Eliminar a medição e o 
artigo sem medição, o mais aconselhável é voltar a vincular o orçamento a partir da 
opção Incluir outro orçamento ou desde a janela Mostrar orçamentos incluídos. 

A possibilidade de voltar a vincular novamente o orçamento existe sempre. No entanto é necessário 
ter em conta que se não foram eliminadas as medições (opção Eliminar a medição ou a opção Eliminar 
a medição e o artigo sem medição) estas serão duplicadas com uma nova vinculação. 

2.4. Selecionar artigos de obras vinculadas 

É possível listar o conjunto de artigos que possuam medições vinculadas a uma determinada obra. 
Através da opção Artigos vinculados a outras obras do menu Lista> Outros recursos é possível listar 
o conjunto de artigos pertencentes à obra selecionada. 
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Fig.  8  

 


