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GERADOR DE PREÇOS 
 
 
 
 

 

O Gerador de preços constitui um núcleo capaz de fornecer a informação 
necessária para a realização de estimativas orçamentais e outros documentos. 

 
 

CARATERÍSTICAS ESPECÍFICAS:  

Gerador de preços obra nova  

• Preços para a construção nova 

• Disponível para Angola, Brasil, Cabo Verde, 
Moçambique e Portugal 

• Considera a zona geográfica da construção 

• O volume da obra 

• A tipologia 

• Complexidade geométrica 

• Número e constituição dos pisos 

• Superfície média da planta 

• Dificuldade de acessos 

• Dificuldade topográfica do lote 

• Condições de mercado 

• Dá preços para cada artigo escolhido 

• Dificuldade de acessos 

• Inclui descrição, rendimentos de materiais, 
maquinaria e mão de obra 

• Incorpora instruções de utilização e manutenção 

• Contém especificações técnicas para Caderno de 
Encargos 

• Apresenta custos de manutenção decenal 

• Disponibiliza uma relação dos resíduos gerados 

• Não se trata de um software para medições de 
orçamentos 

• O volume da obra 

• A tipologia 

• Complexidade geométrica 

• Número e constituição dos pisos 

• Superfície média da planta 
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Gerador de preços para reabilitação  

• Preços para reabilitação, requalificação ou 
reparação 

• Disponível para Angola, Brasil, Cabo Verde, 
Moçambique e Portugal 

• Considera a zona geográfica da construção 

• Dificuldade topográfica do lote 

• Condições de mercado 

• Tem em conta a dificuldade de armazenamento de 
materiais e entulho 

• A dificuldade de transporte de materiais  

• O grau de intervenção 

• O estado de conservação do edifício  

• A dificuldade de execução dos trabalhos  

• A presença de utilizadores 

• Dá preços para cada artigo escolhido 

• Inclui descrição, rendimentos de materiais, 
maquinaria e mão de obra 

• Incorpora instruções de utilização e manutenção 

• Contém especificações técnicas para Caderno de 
Encargos 

• Apresenta custos de manutenção decenal 

• Disponibiliza uma relação dos resíduos gerados 

• Não se trata de um software para medições de 
orçamentos 

• Tem em conta a distância aos pontos de 
fornecimento 

• A percentagem da área de cultivos 

• A densidade de serviços 

• A dispersão das zonas de intervenção 

• A jornada de trabalho 

Gerador de preços para espaços urbanos  

• Preços para espaços urbanos 

• Disponível para Angola, Brasil, Cabo Verde, 
Moçambique e Portugal  

• Considera a zona geográfica da construção 

• A superfície de intervenção 

• Dificuldade de acessos 

• Dificuldade topográfica do terreno 

• Condições de mercado 
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Com a instalação do CYPE em Português, está disponível para os seguintes países: Angola, Brasil, 
Cabo Verde, Moçambique e Portugal. 

Com a instalação do CYPE em outros idiomas, está disponível para os respetivos países: Argélia, 
Argentina, Bolívia, Camarões, Chile, Colômbia, Costa do Marfim, Equador, Espanha, França, Gabão, 
Honduras, Mali, Marrocos, México, Panamá, Peru, República do Congo, Senegal e Uruguai. 

O Gerador de preços é uma base de dados paramétrica e interativa, absolutamente inovadora, que, 
atendendo aos materiais, equipamentos e processos construtivos selecionados, permite obter 
especificações técnicas de trabalhos, fichas de custo e instruções de utilização e manutenção. O seu 
sistema paramétrico foi desenhado para contemplar a grande maioria das opções tipológicas, 
geográficas e económicas que influenciam o custo final da obra, ao mesmo tempo que integra 
produtos de fabricantes com todas as suas características. 

O software incorpora ajustes paramétricos que permitem ter em conta a zona geográfica na qual se 
vai executar o projeto e os preços de mercado correspondentes. 
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No rendimento da mão de obra e maquinaria contabiliza, para obras novas: superfície total construída; 
número de pisos; superfície do piso tipo; acessibilidade; topografia; tipologia e geometria da planta. 

Nos preços dos materiais e maquinaria contabiliza, para obras novas: superfície total construída; 
condições de mercado. 

O sistema de classificação segue o esquema capítulo, subcapítulo, secção e artigo. Inclui os capítulos 
correspondentes a segurança e saúde, controlo de qualidade, gestão de resíduos, bem como 
materiais e soluções construtivas atuais. O software inclui um número reduzido de artigos em cada 
secção, facilitando a consulta. 

Os artigos estão desenvolvidos com um número elevado de parâmetros, que se ativam no ecrã de 
forma clara e simples e que estão organizados de modo a propor as alternativas de combinações que 
sejam razoáveis. Após a seleção desses parâmetros obtém-se a informação do artigo que se encontra 
dividida em informações do preço composto, condições técnicas, receção de materiais e de gestão 
de resíduos. 

As informações do preço composto compreendem uma descrição completa do trabalho e operações 
incluídas bem como rendimentos de materiais, maquinaria e mão de obra necessários. Está ainda 
incluído neste separador o custo de manutenção decenal e normas harmonizadas, no âmbito da 
Diretiva Europeia de Produtos de Construção. 

As condições técnicas apresentam especificações técnicas de trabalhos, regulamentação aplicável, 
critérios de medição, condições prévias, processos de execução, conservação em obra e 
comprovação das medições em obra. 

Em receção dos materiais são apresentadas características dos produtos, equipamentos e sistemas 
a incorporar em obra assim como as condições de fornecimento, receção, conservação e 
manuseamento. 

Os resíduos gerados incluem, em todos os artigos em que seja necessário, uma estimativa dos 
resíduos gerados, classificados e descritos de acordo com a Portaria 209/2004. 

Todos estes dados, bem como as instruções sobre utilização e manutenção, que se detalham para 
cada uma das secções, constituem um conjunto de informação canalizável através de variados 
suportes e formatos para a sua utilização em diferentes fases do projeto. 

Para além das opções genéricas, no momento de escolher materiais e soluções construtivas, o 
software oferece a possibilidade de selecionar diretamente entre as marcas dos principais fabricantes 
e, através desta seleção, completar a definição do projeto com soluções comerciais específicas. 

O software inclui um visualizador a partir do qual se pode consultar toda a informação dos artigos. 
Esta pode-se imprimir ou exportar em formato de texto e em formato HTML, PDF ou RTF, o que 
garante uma fácil interligação com o Word® ou outras aplicações Windows®. 

Para além de base de dados paramétrica, com consulta através do seu visualizador, o Gerador de 
preços é fundamentalmente um núcleo capaz de fornecer a informação solicitada, às várias 
aplicações Cype. Os Geradores de preços são atualizados periodicamente, garantindo a maior 
eficácia nos resultados obtidos com as aplicações CYPE ou simplesmente na consulta de 
especificações técnicas e fichas de custos através do visualizador do Gerador de preços. 

Trata-se de uma ferramenta aplicável a diferentes fases do processo de construção, logo dirigida a 
diversos agentes profissionais. Tanto o projetista na execução do projeto, como o construtor ao obter 
as melhores opções para a tomada de decisão sobre os produtos, convertem-se em potenciais 
beneficiários, sem esquecer o próprio fabricante, que vê garantido o acesso ao seu catálogo. 
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