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IMPORTANTE: ESTE TEXTO REQUER A SUA ATENÇÃO E A SUA LEITURA 

A informação contida neste documento é propriedade da CYPE Ingenieros, S.A. e nenhuma parte dela pode ser reproduzida ou transferida 

sob nenhum conceito, de nenhuma forma e por nenhum meio, quer seja electrónico ou mecânico, sem a prévia autorização escrita da 

CYPE Ingenieros, S.A. 

Este documento e a informação nele contida são parte integrante da documentação que acompanha a Licença de Utilização dos 

programas informáticos da CYPE Ingenieros, S.A. e da qual são inseparáveis. Por conseguinte, está protegida pelas mesmas condições e 

deveres. Não esqueça que deverá ler, compreender e aceitar o Contrato de Licença de Utilização do software, do qual esta documentação 

é parte, antes de utilizar qualquer componente do produto. Se NÃO aceitar os termos do Contrato de Licença de Utilização, devolva 

imediatamente o software e todos os elementos que o acompanham ao local onde o adquiriu, para obter um reembolso total. 

Este manual corresponde à versão do software denominada pela CYPE Ingenieros, S.A. como Pré-dimensionadores. A informação contida 

neste documento descreve substancialmente as características e métodos de manuseamento do programa ou programas informáticos que 

acompanha. O software que este documento acompanha pode ser submetido a modificações sem prévio aviso. 

Para seu interesse, a CYPE Ingenieros, S.A. dispõe de outros serviços, entre os quais se encontra o de Actualizações, que lhe permitirá 

adquirir as últimas versões do software e a documentação que o acompanha. Se tiver dúvidas relativamente a este texto ou ao Contrato de 

Licença de Utilização do software, pode dirigir-se ao seu Distribuidor Autorizado Top-Informática, Lda., na direcção:  

 

Rua Comendador Santos da Cunha, 304 

4700-026 Braga  

Tel: 00 351 253 20 94 30  

http://www.topinformatica.pt 

 

Elaborado pela Top-Informática, Lda. para a 

© CYPE Ingenieros, S.A. 

Agosto 2014 

 

Windows® é marca registada de Microsoft Corporation® 



Pré-dimensionadores de medições e orçamentos – Exemplo prático 

Manual do utilizador 

 CYPE  

3 

Índice 

1. Ajudas .......................................................................................................................................... 6 

1.1. Ajudas no ecrã ............................................................................................................................... 6 

1.2. Documentação .............................................................................................................................. 6 

1.3. Perguntas e respostas ................................................................................................................... 6 

2. Descrição do programa ................................................................................................................ 7 

2.1. Introdução ...................................................................................................................................... 7 

2.2. Opções do programa .................................................................................................................... 8 

2.2.1. País .......................................................................................................................................... 8 

2.2.2. Tipo de edificação ................................................................................................................... 9 

2.2.3. Gerador de preços .................................................................................................................. 9 

2.2.4. Configuração ........................................................................................................................... 9 

2.2.5. Município ............................................................................................................................... 10 

2.2.6. Geometria da planta ............................................................................................................. 10 

2.2.7. Dados urbanísticos ............................................................................................................... 11 

2.2.8. Descrição da habitação ........................................................................................................ 11 

2.2.9. Superfície construída............................................................................................................. 12 

2.2.10. Nível de qualidade geral ..................................................................................................... 12 

2.2.11. Fundação ............................................................................................................................ 13 

2.2.12. Tipo de estrutura ................................................................................................................. 13 

2.2.13. Instalações .......................................................................................................................... 13 

2.2.14. Abastecimento de gás ........................................................................................................ 14 

2.2.15. Fachada e cobertura ........................................................................................................... 14 

2.2.16. Revestimentos: pavimentos ................................................................................................ 15 

2.2.17. Revestimentos: paredes ..................................................................................................... 15 

2.2.18. Resíduos, controlo de qualidade e segurança ................................................................... 15 

2.2.19. OEM .................................................................................................................................... 16 

2.2.20. QMD .................................................................................................................................... 17 

2.2.21. Índice de sustentabilidade .................................................................................................. 18 

2.2.22. Estudo de viabilidade imobiliária ........................................................................................ 18 

2.2.23. Exportação .......................................................................................................................... 20 

3. Ligação com outros programas .................................................................................................. 21 

3.1. Interacção com o Gerador de preços ......................................................................................... 21 

3.2. Interacção com o Arquimedes e com o Arquimedes e Controle de Obra .................................. 21 

3.3. Interacção com o Visualizador do Arquimedes ........................................................................... 21 

4. Exemplos práticos ....................................................................................................................... 22 

4.1. Exemplo 1: Pré-dimensionador para habitações unifamiliares isoladas .................................... 22 

4.2. Exemplo 2: Pré-dimensionador para edifícios multifamiliares entre paredes meeiras ............... 26 
 

  



Pré-dimensionadores de medições e orçamentos – Exemplo prático 

Manual do utilizador 

 CYPE  

4 

Nota prévia 

Devido à implementação de novas funcionalidades e melhorias nos Pré-dimensionadores de medições e 

orçamentos, é possível que pontualmente surjam imagens ou textos que não correspondam à versão atual. 

Em caso de dúvida consulte a Assistência Técnica em https://www.topinformatica.pt/. 

https://www.topinformatica.pt/
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Apresentação 

Os Pré-dimensionadores são programas informáticos que geram automaticamente estimativas orçamentais de 

edifícios de habitação, com artigos e medição pormenorizados, exportáveis para os programas Arquimedes 

ou Arquimedes e Controle de Obra. 

Este manual apresenta nos primeiros capítulos noções gerais sobre o programa que facilitarão ao utilizador a 

iniciação ao mesmo. Inclui ainda dois pequenos exemplos práticos onde são apresentados os passos para a 

impressão dos dados que podem ser consultados. 
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1. Ajudas 

1.1. Ajudas no ecrã 

Os programas da CYPE dispõem de ajudas no ecrã, através das quais o utilizador pode obter diretamente 

informação sobre os comandos e funções. 

1.2. Documentação 

Pode-se consultar e imprimir a documentação do programa, na barra de ferramentas através da opção 

Ajuda . 

Na página http://www.topinformatica.pt, em FORMAÇÃO WEBINAR> MANUAIS DO UTILIZADOR, encontra-

se o manual do utilizador do programa. 

1.3. Perguntas e respostas 

Na página http://www.topinformatica.pt, em SUPORTE ÁREA TÉCNICA> FAQ, encontram-se 

esclarecimentos adicionais resultantes de consultas prestadas pela Assistência Técnica. 

  

http://www.topinformatica.pt/
http://www.topinformatica.pt/manuais.php?categoria=all&programa=all
http://www.topinformatica.pt/
http://www.topinformatica.pt/faqs.php?categoria=all&programa=all
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2. Descrição do programa 

2.1. Introdução 

 

Fig. 2.1  

Os Pré-dimensionadores são programas informáticos que geram automaticamente medições e orçamentos 

de edifícios de habitação, com artigos e medição detalhada, exportáveis para os programas Arquimedes e 

Arquimedes e Controle de Obra. 

Existem seis Pré-dimensionadores diferentes: 

• Pré-dimensionador para habitações unifamiliares isoladas – deve ser utilizado nos casos em que se 

pretende o orçamento de uma habitação unifamiliar isolada.  

• Pré-dimensionador para habitações unifamiliares entre paredes meeiras – deve ser utilizado nos casos 

em que se pretende o orçamento de uma habitação unifamiliar entre edifícios contíguos. 

• Pré-dimensionador para edifícios multifamiliares isolados – deve ser utilizado nos casos em que se 

pretende o orçamento de um edifício multifamiliar isolado.  

• Pré-dimensionador para edifícios multifamiliares entre paredes meeiras – deve ser utilizado nos casos 

em que se pretende o orçamento de um edifício multifamiliar entre edifícios contíguos. 

• Pré-dimensionador para habitações em banda isoladas – deve ser utilizado nos casos em que se 

pretende o orçamento de um conjunto de habitações em banda com logradouro. 

• Pré-dimensionador para habitações em banda entre paredes meeiras – deve ser utilizado nos casos em 

que se pretende o orçamento de um conjunto de habitações em banda sem logradouro. 

Cada um dos Pré-dimensionadores solicita ao utilizador um número reduzido de dados. Com base nesses 

dados gera automaticamente uma aproximação das quantidades, obtém do Gerador de Preços os artigos, 

rendimentos e preços e apresenta, como resultado, uma estimativa orçamental. 

Os Pré-dimensionadores permitem visualizar e imprimir o custo de cada capítulo e o custo total da obra, 

permitem exportar o orçamento obtido automaticamente, para o programa Arquimedes ou Arquimedes e 
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Controle de Obra, onde poderá usufruir de todas as vantagens oferecidas por estas aplicações. Permitem 

ainda exportar para o Visualizador do Arquimedes. 

Durante a fase de estudo de um projecto os Pré-dimensionadores permitem assim obter estimativas 

orçamentais, com base na introdução de parâmetros simples como a área de construção ou o nível de 

qualidade geral. Permitem estudar várias soluções e analisar as implicações económicas, podendo-se assim 

optar pela solução adequada.  

Na fase de elaboração do projecto podem-se utilizar os Pré-dimensionadores para gerar um orçamento 

base o qual poderá depois ser ajustado, quer ao nível dos trabalhos incluídos quer ao nível das quantidades, 

através do programa Arquimedes ou Arquimedes e Controle de Obra. 

O orçamento gerado pelos Pré-dimensionadores pode também servir como orçamento comparativo 

permitindo identificar desvios ou omissões nos projectos. 

2.2. Opções do programa 

Seguidamente serão abordadas as secções de introdução de dados de uma forma geral, isto é, 

independentemente do Pré-dimensionador utilizado, apenas fazendo referência às opções específicas de 

cada um. 

2.2.1. País 

A primeira opção a tomar por parte do utilizador, é seleccionar o país no qual se localiza a obra. Desta 

forma, utiliza-se o gerador de preços desse país. 

Para passar para a questão seguinte pode-se utilizar o botão inferior Seguinte ou premir com o rato sobre o 

ponto seguinte no lado esquerdo da janela. 

 

Fig. 2.2 
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2.2.2. Tipo de edificação 

Nesta secção o utilizador terá que seleccionar qual o tipo de pré-dimensionador que deseja utilizar em 

função do tipo de edificação. 

 

Fig. 2.3 

2.2.3. Gerador de preços 

A secção Gerador de preços permite visualizar se o utilizador possui licença para importar os artigos do 

Gerador de preços. 

 

Fig. 2.4 

2.2.4. Configuração 

Nesta secção deve-se indicar o local onde se vai realizar a obra e condições envolventes (Localização, 

Topografia e Mercado). Os dados que se indicarem neste ponto contribuem para a definição dos preços que 

são recolhidos do Gerador de preços. 
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Fig. 2.5 

2.2.5. Município 

Depois de indicar o distrito, no caso de se estar a utilizar o Gerador de preços para Portugal, o programa 

solicita o município em que se encontra a obra. Esta opção permite que se tenham em consideração 

características específicas, como a zona sísmica em que se encontra, de modo a gerar de uma forma mais 

precisa as quantidades da obra. 

 

Fig. 2.6 

2.2.6. Geometria da planta 

Neste local deve indicar a geometria que mais se aproxima da do edifício que pretende construir. Note que 

as geometrias apresentadas são específicas do Pré-dimensionador que está a utilizar.  
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Fig. 2.7 

2.2.7. Dados urbanísticos 

Aqui são solicitadas informações gerais sobre o edifício a construir. Nos Pré-dimensionadores de edifícios 

entre edificações contíguas o programa não pergunta qual a superfície do lote, mas sim o comprimento total 

da fachada para a rua. Nestes casos o programa considera que se trata de construções sem qualquer 

superfície de logradouro, por isso não se define área de lote ou arranjos exteriores. 

 

Fig. 2.8 

 

Fig. 2.9 

2.2.8. Descrição da habitação 

Nesta secção são indicados os dados gerais da habitação. Do lado esquerdo deve indicar as características 

específicas da habitação como o número de quartos, casas de banho, etc. À direita poderá optar por 

introduzir as áreas de construção de cada uma das zonas ou por introduzir apenas a área total. Neste caso, 

é o programa a calcular as áreas das várias zonas. 

Se estiver a utilizar Pré-dimensionadores para habitações multifamiliares a janela de introdução é 

ligeiramente diferente. Neste caso poderá introduzir dados para mais de uma tipologia de habitação. 

Recorde que poderá utilizar a ajuda do programa para obter mais informações sobre os campos de 

preenchimento. 
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Fig. 2.10 

 

Fig. 2.11 

2.2.9. Superfície construída 

Nesta questão, devem-se indicar as áreas de cada um dos locais. Se optar por introduzir a área total de 

construção o programa efectua a distribuição automática pelas áreas. 

 

Fig. 2.12 

2.2.10. Nível de qualidade geral 

Nesta questão, para além da introdução do nível de qualidade geral, poderá indicar-se, para os Pré-

dimensionadores de edifícios isolados, se se pretende arranjos exteriores e piscina. 
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 Fig. 2.13  

2.2.11. Fundação 

Aqui serão introduzidos os dados relativos ao tipo de terreno em que será construído o edifício e a solução 

mais indicada para as fundações. 

 

Fig. 2.14 

2.2.12. Tipo de estrutura 

No seguimento do ponto anterior, nesta questão deverá indicar-se o tipo de solução estrutural a adoptar. 

 

Fig. 2.15 

2.2.13. Instalações 

Nesta questão deve-se indicar o tipo de instalações que se pretendem incorporar no edifício. Mais uma vez 

para o caso dos Pré-dimensionadores de edifícios multifamiliares o número de campos a preencher é maior. 
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Fig. 2.16 

 

Fig. 2.17 

2.2.14. Abastecimento de gás 

No seguimento da secção anterior, e se foi indicado que o edifício possuía instalação de gás, é necessário 

indicar o tipo de gás a considerar. 

 

Fig. 2.18 

2.2.15. Fachada e cobertura 

Neste ponto devem-se indicar o tipo de fachada que possuirá o edifício e o material a utilizar na caixilharia. 

Por último deve assinalar o tipo de cobertura que pretende. 
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Fig. 2.19 

2.2.16. Revestimentos: pavimentos 

Poderá indicar os revestimentos por zonas da habitação. Neste primeiro ponto introduzem-se os 

revestimentos de pavimentos. 

 

Fig. 2.20 

2.2.17. Revestimentos: paredes 

Na continuação do ponto anterior definem-se os revestimentos de paredes. 

  

Fig. 2.21 

2.2.18. Resíduos, controlo de qualidade e segurança 

Neste ponto é possível seleccionar os custos que se pretendem incluir de forma detalhada no orçamento.  
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 Fig. 2.22 

2.2.19. OEM 

Chegando a este ponto o programa gerará o orçamento. Necessita de aguardar alguns segundos para que 

a geração termine.  

No final será apresentado o valor total do orçamento calculado e os valores parciais de cada um dos 

capítulos principais do orçamento. 

 

Fig. 2.23 

 

Se pretender poderá voltar atrás, alterar qualquer um dos dados introduzidos e voltar a gerar novamente o 

orçamento. 

Poderá consultar um gráfico com os valores de cada um dos capítulos premindo . Se premir  poderá 

visualizar uma listagem com os dados introduzidos e os valores do orçamento gerado pelo programa. 
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Fig. 2.24 

2.2.20. QMD 

Nesta secção o programa apresenta a Quantificação da manutenção decenal. Encontram-se disponíveis as 

opções de impressão da secção anterior. 



Pré-dimensionadores de medições e orçamentos – Exemplo prático 

Manual do utilizador 

 CYPE  

18 

 

Fig. 2.25 

2.2.21. Índice de sustentabilidade 

Neste ponto é apresentado o Índice de sustentabilidade do edifício, ou seja, uma razão entre o custo de 

construção e o custo de manutenção. 

 

Fig. 2.26 

2.2.22. Estudo de viabilidade imobiliária 

Neste ponto acede-se ao módulo de Estudo de viabilidade imobiliária. Este módulo destina-se a determinar 

a rentabilidade do projecto imobiliário, para isso entra em linha de conta com os custos de construção, com 

todos os custos e despesas necessários para a conclusão e entrega do produto imobiliário e com a previsão 

dos proveitos das vendas. 
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Fig. 2.27 

Detalham-se seguidamente os dados a introduzir para a realização do estudo. 

• Dados da promoção: Neste ponto indica-se o nome da promoção (que será depois incluído no Estudo 

de viabilidade imobiliária) e a respectiva duração. 

• Custos e gastos: Neste ponto detalham-se os custos necessários para realização da promoção 

imobiliária. 

o Aquisição do terreno: Incluem-se neste ponto os custos com a aquisição do terreno, execução 

de obras de urbanização exterior pendentes, demolição de edificações existentes ou 

indeminizações necessárias. 

o Custo de construção: Neste ponto é introduzida a margem de lucro e gastos do empreiteiro 

que se pretende considerar sobre o custo de construção (determinado pelo Pré-

dimensionador). Como resultado obtém-se o orçamento de contracto que se considera o 

custo de construção. 

o Custos de promoção: Os custos de promoção dependem da infraestrutura logística utilizada, 

da optimização dos recursos disponíveis e da eficiência na gestão, que são factores chave 

para a estimativa destes custos. 

▪ Notário e registo: Inclui os custos para escriturar e registar o imóvel, assim como os 

custos de gestão, taxas e impostos associados. 

▪ Honorários dos técnicos: Nos custos denominados honorários técnicos, inclui-se 

todos os derivados da assessoria e assistência técnica. 

▪ Licenças e direitos: Inclui os custos das licenças da obra, direitos de fornecimentos, 

taxas, obrigações e certificados. 

▪ Seguros e organismos de controlo externo: Inclui o custo dos seguros do promotor 

destinado a cobrir os danos materiais ou de caução e, se for o caso, os gastos dos 

organismos de controlo externo.  

▪ Gestão administrativa: Engloba os custos de promoção relativos ao trabalho 

administrativo, gestão externa de expedientes, assessoria fiscal e contabilística, 

incluindo os consumíveis, a manutenção e os imprevistos de carácter administrativo. 

▪ Outros custos de promoção: Nesta secção são incluídos os custos de difícil previsão, 

que podem surgir no decurso da promoção. 

o Comercialização, financiamento e taxas: Incluem-se neste ponto os custos com publicidade e 

com a estrutura de vendas, os custos de financiamento e impostos associados. 

• Vendas: Neste ponto são incluídos os preços de venda por m
2
 para os diferentes tipos de superfícies 

construídas. É ainda possível editar, neste ponto, os coeficientes de correcção da superfície construída 

para cada um dos espaços indicados (seleccionando o botão de edição situado junto ao total de 

vendas). 

• Demonstração de resultados: São apresentados, neste ponto, os lucros previstos, antes e depois de 

impostos. Pode-se ainda obter o Estudo de viabilidade imobiliária (botão Estudo de viabilidade 
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imobiliária), que se visualiza no ecrã, é possível imprimir ou exportar para um ficheiro em formato texto, 

HTML, PDF, RTF e DOCX. 

2.2.23. Exportação 

Se aceder a esta secção poderá exportar o orçamento para uma das saídas definidas pelo programa. 

Dispõe ainda de alguns parâmetros de exportação que poderá modificar. 

Esta exportação está pensada para programas de orçamentação como o Arquimedes. Note que o 

orçamento exportado é detalhado, ou seja, inclui artigos com descrição, composição, preços e quantidades.  

Na parte superior deverá indicar o nome do ficheiro a criar bem como a respectiva descrição. 

  

Fig. 2.278 

Se pretender exportar o orçamento para programas que suportem o formato BC3 (norma FIEBDC 3) deverá 

escolher esta opção. Para dar início à exportação deverá premir o botão . 

Se possuir o Arquimedes ou o Arquimedes e Controle de Obra, necessita de seleccionar o programa 

respectivo e premir Exportar. Neste caso, o orçamento mostra-se logo no programa Arquimedes ou no 

Arquimedes e Controle de Obra, sem necessidade de qualquer operação auxiliar. 

Poderá depois utilizar as funções do Arquimedes ou do Arquimedes e Controle de Obra, para efectuar as 

alterações que pretender ao orçamento, como modificar ou eliminar artigos, alterar medições, etc. 

Se não possuir nenhum programa poderá exportar para o Arquimedes. Só visualizador. Esta é uma versão 

limitada do programa Arquimedes que permite apenas a consulta e impressão de uma base de dados. Este 

programa é gratuito e permite a impressão do Mapa de trabalhos, Orçamento, Análise, etc. 
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3. Ligação com outros programas 

Os Pré-dimensionadores interagem com o Gerador de preços, o Arquimedes, o Arquimedes e Controle de 

Obra e o Visualizador do Arquimedes.  

3.1. Interacção com o Gerador de preços 

Os Pré-dimensionadores recolhem do Gerador de preços a informação necessária para a geração da 

estrutura de um orçamento. 

Dependendo do Pré-dimensionador utilizado e dos parâmetros definidos pelo utilizador o programa 

determina, com base na estrutura do Gerador de preços, os trabalhos que devem ser incluídos e as 

respectivas configurações desses mesmos trabalhos. Seguidamente o programa define as quantidades de 

cada um desses trabalhos e calcula as respectivas importâncias. No Pré-dimensionador apenas se podem 

consultar os totais dos capítulos. Para analisar toda a estrutura do orçamento é necessário exportar para o 

Arquimedes, Arquimedes e Controle de Obra ou Visualizador do Arquimedes. 

3.2. Interacção com o Arquimedes e com o Arquimedes e Controle de Obra 

Os Pré-dimensionadores podem exportar a informação gerada para o Arquimedes ou para o Arquimedes e 

Controle de Obra. Nestes casos é possível consultar e modificar o orçamento. 

Quando se exporta um orçamento gerado pelos Pré-dimensionadores para o Arquimedes ou para o 

Arquimedes e Controle de Obra, é exportado o orçamento detalhado, incluindo todos os níveis, descrição e 

composição dos artigos e medições discriminadas em alguns casos. 

Depois de exportado o orçamento pode ser manipulado totalmente no Arquimedes ou Arquimedes e 

Controle de Obra, recorrendo a todas as ferramentas que o programa disponibiliza. Entre essas ferramentas 

destaca-se a possibilidade de modificar a configuração de cada artigo recorrendo ao Gerador de preços. 

Por outro lado no Arquimedes ou Arquimedes e Controle de Obra, ao criar um novo orçamento o programa 

pergunta se se pretende utilizar os Pré-dimensionadores para gerar um orçamento completo. 

3.3. Interacção com o Visualizador do Arquimedes 

Os Pré-dimensionadores podem exportar a informação gerada para o Visualizador do Arquimedes. Neste 

caso apenas é possível consultar a informação exportada, não é permitida qualquer edição. 

A informação exportada inclui orçamento detalhado, com todos os níveis, descrição e composição dos 

artigos e medições discriminadas em alguns casos. O orçamento poderá ser impresso através do 

Visualizador do Arquimedes recorrendo a todas as listagens, incluindo Medições, Orçamentos, Análise, etc. 
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4. Exemplos práticos 

Pretendem-se criar dois exemplos práticos correspondentes a um Pré-dimensionador de habitação 

unifamiliar e outro a um edifício multifamiliar. O objectivo será o de esclarecer eventuais dúvidas que possam 

surgir na introdução de dados e por outro lado facilitar a iniciação na utilização do programa.  

4.1. Exemplo 1: Pré-dimensionador para habitações unifamiliares isoladas  

Os Pré-dimensionadores recolhem do Gerador de preços a informação necessária para a geração da 

estrutura de um orçamento. 

No menu geral de todos os programas da CYPE, prima no botão Pré-dimensionadores de medições e 

orçamentos. 

Abre-se a janela do programa. 

• Ponto País: seleccione o país Portugal. Prima Seguinte para passar ao próximo ponto. 

• Ponto Tipo de edificação: seleccione Habitação unifamiliar isolada. Prima Seguinte. 

• Ponto Gerador de preços: Permite visualizar se possui a licença ligação ao Gerador de preços para 

Portugal. Prima Seguinte. 

• Ponto Configuração: seleccione o distrito de Braga; acessibilidade Boa; topografia com Desníveis 

mínimos; mercado em Recessão acentuada (crise). Prima Seguinte. 

• Ponto Município: seleccione Vila Nova de Famalicão. Prima Seguinte. 

• Ponto Geometria da planta: seleccione a opção da figura seguinte. Prima Seguinte para passar ao 

próximo ponto. 

 

Fig. 4.1 

• Ponto Dados urbanísticos: considere superfície total do lote 600 m2; número de pisos acima da rasante 

2; com Cave. Posteriormente prima Seguinte. 

• Ponto Dados do edifício: preencha os dados de acordo com a figura seguinte. De seguida, prima 

Seguinte. 

 

Fig. 4.2 

• Ponto Superfície construída: preencha de acordo com a figura seguinte. No final prima Seguinte. 
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Fig. 4.3 

• Ponto Nível de qualidade geral: admita como qualidade um nível Básico; com Infra-estruturas no 

logradouro. Prima Seguinte. 

• Ponto Fundação: considere Sapatas e vigas de fundação; tipo de terreno Argila semi-dura. Prima 

Seguinte para continuar. 

• Ponto Tipo de estrutura: seleccione Betão armado – Laje aligeirada. Prima Seguinte. 

• Ponto Instalações: seleccione Aquecimento, Instalação solar térmica e Instalação de gás. Prima Seguinte 

para continuar. 

• Ponto Abastecimento de gás: Seleccione Gás natural. Prima Seguinte. 

• Ponto Fachada e cobertura: na Fachada para a rua coloque De dois panos com isolamento; em 

Revestimento de fachadas seleccione Contínuo; relativamente à Caixilharia exterior seleccione o material 

Alumínio; na Cobertura seleccione Inclinada. Prima Seguinte. 

• Ponto Revestimentos: pavimentos: nas cozinhas, casas de banho e varandas seleccione Ladrilho 

cerâmico; no resto da habitação Madeira. Prima Seguinte. 

• Ponto Revestimentos: paredes: nas cozinhas e casas de banho seleccione Ladrilho cerâmico; no resto 

da habitação Gesso. Prima Seguinte. 

• No ponto Resíduos, controlo de qualidade e segurança, desactive todas as opções. Por fim prima 

Seguinte. 

O programa inicia o processo de criação do orçamento, no final surgem os seguintes resultados: 

 

Fig. 4.4 

Para melhor compreender os resultados, poderá visualizar um gráfico de barras, para isso prima em . Se 

pretender imprimir ou exportar para um ficheiro os resultados, prima em . 

Premindo Seguinte o programa apresentará a Quantificação da manutenção decenal. 
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Fig. 4.5 

Voltando a premir Seguinte o programa mostra o Índice de sustentabilidade do edifício.  

 

Fig. 4.6 

Premindo Seguinte será apresentado o ponto Estudo de viabilidade imobiliária. Neste exemplo não será 

realizado o estudo de viabilidade imobiliária, prima Seguinte para continuar. 

Premindo Seguinte será apresentado o ponto Exportação. Neste exemplo o objectivo será exportar para o 

Arquimedes, coloque no nome do orçamento Exemplo 1, relativamente à Geração da árvore de artigos 

seleccione Dois níveis; relativamente aos Documentos a gerar seleccione Orçamento e Caderno de 

encargos e mantenha activos os módulos adquiridos com a sua licença. 
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Fig. 4.7 

Por fim seleccione Arquimedes e prima no botão Exportar. Surgirá o programa Arquimedes com o respectivo 

orçamento, como se pode visualizar na figura seguinte. 

  

Fig. 4.8 
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4.2. Exemplo 2: Pré-dimensionador para edifícios multifamiliares entre paredes 

meeiras 

No menu geral de todos os programas da CYPE, prima no botão Pré-dimensionadores de medições e 

orçamentos. 

Abre-se a janela do programa. 

• Ponto País: seleccione o país Portugal. Prima Seguinte para passar ao próximo ponto. 

• Ponto Tipo de edificação: seleccione Edifício multifamiliar entre paredes meeiras. Prima Seguinte. 

• Ponto Gerador de preços: Permite visualizar se possui a licença ligação ao Gerador de preços para 

Portugal. Prima Seguinte. 

• Ponto Configuração: seleccione o distrito de Lisboa; acessibilidade Dificuldade média; topografia Plana; 

mercado em Recessão acentuada. Prima Seguinte. 

• Ponto Município: seleccione Oeiras. Prima Seguinte. 

• Ponto Geometria da planta: considere como Meeira; seleccione a opção da figura seguinte. Prima 

Seguinte para passar ao próximo ponto. 

 

Fig. 4.9 

• Ponto Dados urbanísticos: Comprimento total de fachada para rua 23.7 m; Números de pisos acima da 

rasante 6; Números de pisos abaixo da rasante 2. Posteriormente prima Seguinte. 

• Ponto Dados do edifício: preencha os dados de acordo com as figuras seguintes. De seguida, prima 

Seguinte. 

 

Fig. 4.10 

• Ponto Superfície construída: preencha de acordo com a imagem seguinte. Prima Seguinte. 
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Fig. 4.11 

• Ponto Nível de qualidade geral: admita um nível Básico. Prima Seguinte. 

• Ponto Fundação: considere Estacas moldadas “in situ”. Prima Seguinte para continuar. 

• Ponto Tipo de estrutura: seleccione Betão armado – Laje maciça. Prima Seguinte. 

• Ponto Instalações: seleccione Aquecimento, Instalação solar térmica e Instalação de gás. Prima Seguinte 

para continuar. 

• Ponto Abastecimento de gás: Seleccione Gás natural. 

• Ponto Fachada e cobertura: na Fachada para a rua coloque Ventilada; relativamente ao Revestimento de 

fachadas coloque Face à vista; em Caixilharia exterior seleccione o material Alumínio; em Cobertura 

seleccione Inclinada e plana. Prima Seguinte. 

• Ponto Revestimentos: pavimentos: para as Cozinhas, Casas de banho, Varandas e Elementos comuns 

seleccione Ladrilho cerâmico; no Resto da habitação indique Laminado. Prima Seguinte. 

• Ponto Revestimentos: paredes: nas Cozinhas e Casas de banho seleccione Ladrilho cerâmico; no Resto 

da habitação indique Gesso. Prima Seguinte. 

• No ponto Resíduos, controlo de qualidade e segurança, desactive todas as opções. Por fim prima 

Seguinte. 

O programa inicia o processo de criação do orçamento, no final surgem os seguintes resultados, de acordo 

com a figura seguinte.  

 

Fig. 4.12 

Para melhor compreender os resultados, poderá visualizar um gráfico de barras, para isso prima em . Se 

pretender imprimir ou exportar para um ficheiro os resultados, prima em . 

Premindo Seguinte o programa apresentará a Quantificação da manutenção decenal. 
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Fig. 4.13 

Voltado a premir Seguinte o programa mostra o Índice de sustentabilidade do edifício.  

 

Fig. 4.14 

Premindo Seguinte será apresentado o ponto Estudo de viabilidade imobiliária. Neste exemplo não será 

realizado o estudo de viabilidade imobiliária, prima Seguinte para continuar. 

Premindo Seguinte será apresentado o ponto Exportação. Neste exemplo o objectivo será exportar para o 

Arquimedes, coloque no nome do orçamento Exemplo 2, relativamente à Geração da árvore de artigos 

seleccione Dois níveis; relativamente aos Documentos a gerar seleccione Orçamento e Caderno de 

encargos e mantenha activos os módulos adquiridos com a sua licença. 

 

Fig. 4.15 

 




