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Prólogo 

 

Este Guia de Início de , foi concebido para guiar o processo inicial de 

instalação do programa e os passos iniciais de trabalho. Não se trata de um substituto da documentação 
do programa, que se encontra acessível on-line desde o menu, no programa. 

 

Recomendamos que siga os passos deste manual para a instalação e depois aceda a toda a informação 
on-line que explica todas as funções do programa. Pode imprimir em papel as partes da documentação 
que considere necessárias, apesar de a consulta on-line ser sempre mais ágil para realizar pesquisas e 
para manter a informação actualizada. 
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Capítulo 1  

Instalação e colocação em funcionamento 

Equipamento necessário 

deve instalar-se num computador com a seguinte configuração mínima: 

◼ Computador pessoal compatível com processador  Pentium IV  ou superior. 

◼ 1GB de memória RAM. 

◼ Unidade de CD ou DVD. 

◼ No computador deve estar instalado o sistema operativo Microsoft Windows, nas versões XP, Vista, 7 
ou 8. 

◼ Placas gráficas  VGA cor (1024 x 768 pontos e 256 cores) ou superior, compatível com MS-Windows. 

◼ Rato compatível com  MS-Windows. 

◼ Impressora opcional, compatível com MS-Windows. 

Instalação de Gest/Constructo  

Para a utilização de 

 , é necessário proceder à sua instalação prévia no disco rígido do computador. 

Esta instalação pode ser repetida caso pretenda utilizar o programa em um outro equipamento. 

Neste apartado explica-se o processo de instalação dos programas 

 em monoposto. No 

anexo do manual de instruções, que se fornece com o programa, expõe-se o funcionamento dos 
programas com chave de rede. 

 Windows 

Discos fornecidos 

Os programas 

 fornecem-se normalmente em CD-ROM, que inclui o próprio programa e uma 



 

 

base de preços EXEMPLO com uma hierarquia já definida e cerca de 500 preços (simples e compostos). 
Normalmente, os utilizadores também adquirem com o programa uma ou várias bases de preços 
comerciais (o programa não inclui nenhuma base de preços salvo um pequeno exemplo fornecido pela 

). Para a utilização destas bases será necessário instalá-las no disco rígido do computador, seguindo 

o método descrito nos próprios discos da base e no capítulo 3. (só para Espanha) 

Processo de instalação 

Para instalar o programa, devem seguir-se os seguintes passos: 

◼ Introduzir o CD do programa na unidade de CD-ROM. 

◼ Em poucos segundos, inicia-se automaticamente uma pequena animação que termina na apresentação 
de um menu com os vários programas desenvolvidos pela , devendo seleccionar o programa 

que pretende instalar. 

Se o processo de instalação não se iniciar de forma automática, pode inicia-lo de forma manual 
acedendo ao comando Executar situado no botão Iniciar do Windows. Na caixa de diálogo 
apresentada na seguinte figura, deve introduzir o comando: D:\Instalar.exe (supondo que D:\ seja 
a unidade de CD-ROM). 

 

◼ Depois de seleccionar o programa que pretende instalar, aparece o Assistente de Instalação, que 
gere todo o processo da instalação. Quando aparecer no ecrã a janela de boas-vindas do assistente, 

seleccione o botão . 

 



 

◼ O seguinte passo mostra uma janela informativa com o Aviso Legal, onde se explicam os termos do 
contrato da licença, sendo necessário aceitar esses termos para poder continuar com a instalação, 

devendo seleccionar o botão  para continuar. 

 

 

 

 



 

 

◼ A seguinte janela permite introduzir informação do cliente. Esta informação é opcional, podendo ser 

deixados em branco os campos Utilizador e Empresa. Seleccione o botão  para 

continuar. 

 

◼ Esta janela indica a pasta no disco rígido, onde será instalado o programa. Por defeito o programa é 
instalado na unidade de disco rígido principal (recomenda-se a instalação por defeito). Se 
existirem várias unidades de disco rígido, utiliza-se a que tem mais espaço livre disponível. 
Independentemente do programa a instalar, a pasta de instalação por defeito é sempre 
C:\ARKTEC\CONSTRUCTOXX.X. No entanto é possível alterar esta pasta que aparece por defeito, por 

qualquer outra, seleccionando o botão . Para continuar a instalação selecciona-se o botão 

. 



 

 

◼ O passo seguinte consiste em seleccionar um dos três tipos de instalação Típica, Mínima ou 
Personalizada, as quais descrevemos de seguida: 

 

Opção Descrição 

Típica  Instala os elementos mais comuns, incluindo bases de dados e ajudas. 

Mínima  Instala a configuração que necessita de menos espaço em disco. 

Personalizada  É possível seleccionar quais partes do programa se pretende instalar.  



 

 

◼ Depois de seleccionar o tipo de instalação selecciona-se o botão , aparecendo uma nova 

janela na qual se resumem todas as opções escolhidas nas janelas anteriores. Se as opções estiverem 

incorrectas é possível modifica-las seleccionando o botão . Caso contrário, seleccione o 

botão Instalar para começar a instalação do programa no seu disco rígido. 

 

 

 

 

 



◼ De seguida, deve indicar o tipo de chave associada à aplicação para instalar o driver correspondente. 
Uma vez feita a escolha, seleccione o botão Instalar. 

 

 

◼ A última janela que mostrada pelo assistente, serve para confirmar a correcta instalação do programa.  

 
 

  

Advertência 

 

A chave de protecção deve permanecer colocada no equipamento durante o 
arranque e funcionamento do programa. Não se deve colocar na chave do 

, nem chaves de outros programas, nem unidades de 

armazenamento de dados, nem comutadores, já que podem provocar avarias. 
Pode, caso seja necessário, colocar a chave de protecção do 

numa segunda porta paralela. 

Caso coloque um cabo de um periférico (impressora, plotter, etc.) ligado à chave, 
o periférico em questão deve estar ligado desde o arranque do  

até ao seu encerramento. 
  

 

◼ Uma vez que o programa se encontra instalado no disco rígido do computador, pode executa-lo através 
do menu Iniciar>Programas ou através do atalho que se encontra na pasta com o nome do 
programa instalado, que é criada no ambiente de trabalho do Windows. Nestes atalhos também se 
inclui a possibilidade de Desinstalar o programa do disco rígido do computador, eliminando todos os 
ficheiros que se copiaram no momento da instalação. 



 

 

Instalação de SQL Server 

Gest/Constructo permite utilizar ficheiros no formato G13 (específico do nosso programa) ou bases de 
dados no formato SQL Server. O formato G13 está mais indicado para casos em que se pretendem utilizar 
os dados somente num computador ou numa pequena rede local. O formato SQL Server, em contrapartida, 
está otimizado para a utilização em grandes redes ou no acesso aos dados remotamente através da 
internet. 

A seleção entre um formato de ficheiros ou outro pode realizar-se, uma vez instalado o programa, através 
da função “Configurar bases de dados…” do menu de gestão de ficheiros do Gest/Constructo, que mostra 
uma caixa de diálogo como a da imagem. 

 

Caso se opte por trabalhar com o formato SQL Server, a primeira possibilidade de trabalho pode ser com 
os dados num servidor da rede local (em que se instalará SQL Server), e Gest/Constructo funcionando em 
vários equipamentos da rede. Em cada um destes equipamentos pode indicar-se a direção IP local na qual 
se encontra o servidor de dados SQL, para aceder aos dados: 



 

Também se pode aceder aos dados desde fora da rede local, através de internet, configurando o servidor 

para que tenha uma direção IP pública fixa. Quando se execute Gest/Constructo em qualquer lugar do 
mundo, pode indicar-se esse IP do servidor para aceder aos dados: 

 

O terceiro modo de funcionar pode ser conseguido tendo os dados num servidor na ‘nuvem’, de modo a 
que possa aceder-se tanto desde a rede local, como desde outros lugares do mundo, utilizando a direção 
IP fixa fornecido pela empresa que gere o servidor na nuvem ou servidor cloud. 



 

 

 

Somente é necessário realizar a seguinte instalação no servidor que vá albergar os dados, e não nos 

restantes equipamentos. 

Processo de instalação de SQL Server 

Existe um a versão gratuita do programa SQL Server de Microsoft, denominada SQL Server Express, que 
pode descarregar-se de http://arktec.com/ES/Soporte/Ayuda/sqlserver.aspx 

Uma vez descarregado este ficheiro, para começar a instalação executa-se o programa “setup.exe”. 
Seguidamente aparecerá, passados uns segundos, um assistente como o da imagem. 

http://arktec.com/ES/Soporte/Ayuda/sqlserver.aspx


 

Pressiona-se o botão “Seguinte>”. 

 

Se estiver de acordo com o aviso legal, ative a opção “Aceito os termos do contrato de licença” e pressiona-
se o botão “Seguinte>”. 



 

 

 

Introduz-se o nome do utilizador e da organização e pressiona-se “Seguinte>”. 

 

Seleciona-se a pasta de destino e pressiona-se “Siguente>” e “Instalar”. 



 

Introduz-se o nome da instância, que é o contentor que albergará as bases de dados do programa, bem 
como a password de acesso. O nome da instância habitual é “ARKTEC” e a password “arktec”. Pressiona-
se o botão “Instalar”. 

 

Com este último procedimento, fica finalizada a instalação do SQL Server Express e da instância “ARKTEC”. 

Instalação de MidePlan 

Para a utilização de  é necessário realizar previamente a sua instalação no disco rígido do 

computador. Esta instalação deverá repetir-se se desejar utilizar o programa num novo equipamento. 

Neste capítulo explica-se o processo de instalação do programa  em sistema monoposto. No 

anexo do manual de instruções, que se fornece com o programa, expõe-se o funcionamento dos 
programas com chave de rede. 



 

 

CD fornecido 

O programa  fornece-se em CD-ROM. Normalmente, pode adquirir junto com o programa uma 

ou várias bases de preços comerciais (o programa não inclui nenhuma base de preços excepto um pequeno 
exemplo). Para a utilização destas bases é necessário instala-las no disco rígido do computador, seguindo 
o método descrito nos próprios discos da base. 

Processo de instalação 

Para realizar o processo de instalação deve realizar as seguintes operações conforme se descrevem de 
seguida: 

◼ Introduzir o CD do programa na unidade de CD-ROM. 

◼ Poucos segundos depois aparecerá automaticamente uma pequena animação que termina mostrando 
um menu com os vários programas desenvolvidos pela , devendo seleccionar a opção do 

programa que deseje instalar. 

Se o processo de instalação não se iniciar de forma automática, pode lança-lo de forma manual 
acedendo ao comando Executar situado no menu Início do Windows. Aparecerá uma caixa de diálogo 
como mostra a seguinte figura, em que se introduz o comando: D:\Instalar.exe (supondo que D:\ 
seja a unidade de CD-ROM). 

 

 

 

◼ Depois de seleccionar a opção do programa que deseja instalar, aparecerá o Assistente de 

Instalação, que o guiará durante todo o processo de instalação. Uma vez que apareça no ecrã a 

janela de boas-vindas do assistente deve carregar no botão . 

◼ O seguinte passo mostra uma janela informativa com o Aviso Legal, onde se explicam os termos do 
contrato de licença, sendo necessário aceitar esses termos para poder continuar com a instalação 

seleccionando o botão . 



 

 

◼ O seguinte passo mostra uma janela que permite introduzir informação do cliente. Esta informação é 
opcional podendo deixar em branco os campos Utilizador e Empresa. Uma vez introduzidos os dados 

selecciona-se o botão . 

 

◼ A seguinte janela indica a pasta do disco rígido onde se realizará a instalação do programa. Por defeito 
o programa instala-se na unidade de disco rígido principal (recomenda-se a instalação por 
defeito). Se tiver várias unidades de disco rígido, selecciona-se a que tenha mais espaço livre 
disponível. Independentemente do programa que se esteja a instalar, a pasta de instalação por defeito 
é sempre C:\ARKTEC. No entanto é possível alterar a pasta que aparece por defeito, por qualquer outra 

seleccionando o botão . Para continuar a instalação selecciona-se o botão . 



 

 

 

O seguinte passo permite optar por realizar três tipos de instalações diferentes Típica, Mínima ou 
Personalizada, as quais descrevemos de seguida: 

 

Opção Descrição 

Típica  Instalam-se os elementos mais comuns, incluindo ajuda, vídeos e imagens. 

Mínima  Instala-se a configuração que ocupa menos espaço em disco. 

Personalizada  É possível seleccionar as partes do programa a instalar.  

◼ Depois de seleccionar o tipo de instalação selecciona-se o botão , aparecendo uma nova 

janela na qual se resumem todas as opções indicadas nas janelas anteriores. Se alguma opção não 



estiver correcta é possível modifica-la seleccionando o botão . Caso contrário, selecciona-

se o botão Instalar começando assim a instalação do programa no seu disco rígido. 

 

 

◼ Durante este processo de instalação aparecerá uma janela informativa indicando que o programa inclui 
alguns ficheiros em formato PDF. Esta opção não evita a instalação do programa seleccionado, mas 
apenas sugere a instalação do programa Acrobat Reader para ler os ficheiros PDF incluídos na 
instalação. Ao seleccionar o botão Aceitar continua a instalação do programa. 



 

 

 

 

◼ De seguida, questiona-se sobre o tipo de chave associada à aplicação para instalar o driver 
correspondente. Uma vez escolhido, seleccione o botão Instalar. 

 

 

◼ A última janela que o assistente mostra, serve para confirmar a correcta instalação do programa.  

 

 
 



  

Advertência 

 
Uma vez realizada a instalação, deve ligar a chave de protecção na porta paralela 
ou USB do computador segundo o respectivo modelo. 

  

 

Uma vez que o programa se encontra instalado no disco rígido do computador, pode executa-lo através 
do menu Início>Programas ou através desde do atalho directo que se encontra na pasta que se cria 
com o nome do programa instalado no ambiente de trabalho do Windows. É muito importante que a chave 
de protecção tenha sido previamente ligada. Nestes capítulos inclui-se a possibilidade de Desinstalar o 
programa do disco rígido do computador, eliminando todos os ficheiros que se copiaram no momento da 
instalação. 

Arranque do  

O rato 

O rato é um dos dispositivos de entrada de dados indispensável para a utilização do Windows. Existem  
muitos fabricantes de ratos que possuem produtos válidos para o Windows. Quando  decidir colocar um 
rato no seu computador assegure-se da sua compatibilidade com o Windows e com as ligações existentes 
no seu computador (deve possuir as saídas necessárias para a realização da conexão). 

Impressoras 

Windows suporta praticamente a totalidade das marcas e modelos de impressoras existentes no mercado. 
Caso o seu modelo de impressora não se encontra entre as que são suportadas pelo  Windows (o que é 
muito raro), procure encontrar uma que seja compatível (consulte o manual da impressora para averiguar 
da sua compatibilidade com o Windows). 

O Windows permite ter instaladas várias impressoras simultaneamente, ligadas a diferentes portas 
paralelas (LPT1, LPT2, etc.), a diferentes saídas de série (COM1, COM2, etc.), a portas USB ou numa rede 
local. É possível seleccionar no 

 a impressora que pretende utilizar em cada 

momento. 

Mesa digitalizadora 

Processo de impressão 

O processo de impressão por  parte de todos os programas que se executam no Windows são controlados 
pelo próprio Windows. 

Quando um programa executado pelo Windows solicita a impressão de um determinado documento, cria-
se automaticamente um arquivo temporário onde se inclui toda a informação do documento a imprimir. 
Uma vez concluída a transmissão de todo este arquivo, é o próprio Windows que se encarrega de enviar 
o documento para a impressora sendo possível continuar a trabalhar em outros programas. 



 

 

Enquanto o Windows estiver e enviar um documento para a impressora, existe um ícone indicador dessa 
operação, normalmente na parte inferior direita do ecrã. 

Caso continue a enviar documentos para a impressora, cria-se automaticamente uma lista de trabalhos 
em espera (fila de impressão), que contém os documentos a imprimir por ordem de recepção. 

Os trabalhos em fila de impressão podem-se cancelar, suspender temporariamente, modificar a  ordem 
de impressão, etc. através da função do  Windows Iniciar>Definições>Impressoras. 

Funcionamento em redes locais 

Funcionamento em redes locais 

É possível utilizar o 

 numa rede local compatível com o Windows. Podem assim utilizar-

se as bases de preços, orçamentos, impressoras, etc. situados em outros equipamentos ligados à rede. 

O próprio Windows inclui software de rede, não sendo necessário instalar outro, o que poderia inclusive 
causar alguns problemas de incompatibilidades. 

Cada posto de trabalho que se pretende ter a trabalhar em simultâneo com o 

deve 

possuir uma licença de utilização do programa e, portanto, uma chave de protecção colocada na porta 
paralela. 

Também é possível utilizar uma única chave de protecção especial (chave de rede), que colocada em um 
equipamento permite a utilização em simultâneo das licenças contratadas.  

Arquivo do programa Gest/Constructo 

Os arquivos necessários para o funcionamento do , são instalados 

no disco rígido durante a instalação e podem-se descrever como: 

◼ Arquivo do programa 

GestBasico.exe    

Gest.exe  

GestCon.exe  

Segur.exe  

GestBasicoSegur     

GestSegur    

GestConSegur    

Constructo.Conta  

Constructo.Profissional.exe  

 

◼ Ficheiros de configuração do programa: 

OPCCONSTRUCTO.INI  guarda a configuração das barras de ícones e as opções do separador 
Variáveis de ambiente da caixa de diálogo da função Opções. 

OPCLISTxx.INI  guarda as opções particulares das listagens standard. 

CONSTRUCTOxx.INI guarda as restantes opções do programa. 



◼ Ficheiros do dicionário ortográfico e autocorrecção: 

PORTUGAL.LEX  dicionário português standard 

PERSONAL.DIC  dicionário personalizado, onde se vão incluindo as palavras que cada 
utilizador vai agregando e que inicialmente inclui termos próprios da 
construção 

AUTOCONSTRUCTO.ACR  guarda a lista personalizada de palavras que se utilizam na autocorrecção 

AUTOCONSTRUCTO.INI  guarda as opções de autocorrecção 

◼ Ficheiros para a adaptação a distintos idiomas: 

LangGest 

GAMELxxx.DLL - Mexico.LIS 

GBRASxxx.DLL - Portu.LIS 

GCataxxx.dll - Catalan.lis 

GEnglxxx.dll - Ingles.lis 

GEspaxxx.dll - Espanol.lis 

GPortxxx.dll - Portu.lis 

◼ Programa para a transformação de ficheiros de versões anteriores: 

TRANSFO.EXE 

◼ Ficheiros contendo o tipo de letra utilizado no ecrã: 

ARKTEC.FON 

◼ Ficheiro de índices oficiais de preços utilizados nas fórmulas polinomiais: 

FORMPOLI.AG13 

◼ Ficheiro com informação sobre distintas unidades monetárias: 

MONEDAS.AG13 

◼ Ficheiro com lançãmentos contables pré-definidos: 

LANÇAMENTOS PRÉ-DEFINIDOS 12000.AG13 

Ficheiros de exemplo 

Também se incluem com o programa os seguintes ficheiros de exemplo: 

◼ Ficheiro de exemplo de um orçamento com imagens gráficas e condições técnicas: 

EXEMPLO.G13 

◼ Ficheiros de extensão DXF (imagens) 

◼ Ficheiros de exemplo de um orçamento em formato RTF: 

PREÇOS.RTF 

MEDIÇÃO.RTF 

ORÇAMENTO.RTF 

CADERNO.RTF 

COMPLETO.RTF 

◼ Ficheiros de exemplo de listagens programáveis: 

LISBASXX.PRG (de base de preços) 

LISPROXX.PRG (de projecto) 



 

 

◼ Cálculo das percentagens das análises de custos indirectos, custos de financiamento e encargos por 
utilidade: 

GEST INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO E UTILIDAD.XLS 

◼ Folhas para a geração de documentos em Segurança e Saúde: 

SEGURANÇA E SAÚDE - ESTUDO XXXX.G13 

SEGURANÇA E SAÚDE – ESTUDO BÁSICO XXXX.G13 

SEGURANÇA E SAÚDE - PLANO XXXX.G13 

Sendo xxxx a versão do programa. 

◼ Folhas para a geração de estudo de gestão de resíduos  

GESTÃO DE RESIDUOS XXXX.G13 

Exemplo.mdb 

É o orçamento EXEMPLO.G13, exportado para o formato MS-ACCESS, CRYSTAL REPORTS (MDB). É uma base de 
dados do Microsoft Access, na qual se inclui toda a informação que compõe o orçamento separado por 
distintas tabelas. 

 

A partir da informação completa que existe no orçamento, MS-Access permite gerar qualquer tipo de 
relatório personalizado, como o que se exibe na imagem. Deste modo, somam-se aos milhares de listagens 



disponíveis em  os 

praticamente ilimitados relatórios que podem criar-se no MS-Access. 

Os relatórios que se incluíram no arquivo EXEMPLO.MDB são os seguintes: 

Listagem de medição Mostra os mesmos dados que a listagem de medição do , ainda que com 

outro formato. 

Entidades comerciais Permite imprimir etiquetas para todas as entidades comerciais existentes no 
arquivo. 

Cada tipo de informação do orçamento exporta-se para uma tabela (por exemplo, existe uma para as 
linhas de medição, outra para as decomposições de preços, etc.). MS-Access permite criar relatórios com 
consultas de dados de várias tabelas. As consultas que se incluíram no arquivo Exemplo.mdb são as 
seguintes: 

◼ Artigo, preço e linhas de medição.- Inclui todos os dados necessários para imprimir uma listagem 
de medição, ou seja, os dados do artigo, os da unidade de obra associada e todas as suas linhas de 
medição. 

◼ Entidades comerciais.- É a união das tabelas que incluem os nomes de cada entidade comercial e 
de todas as fichas de cada uma. 

◼ MS-Access permite visualizar no ecrã a informação do orçamento em diferentes formatos, através de 
formulários. No arquivo Exemplo.mdb incluiu-se o seguinte: 

◼ Totais de medição.- Permite visualizar, para cada artigo, o seu total de medição, o seu preço unitário 

e o seu valor. 

 

Medicion.rpt e Etiqueta.rpt 

São dois relatórios elaborados com o programa Seagate Crystal Reports 4.5. permite gerar bases de 

dados que podem utilizar-se com este programa, a través da função Arquivo>Exportar…, onde se 
encontra o tipo de arquivo MS-ACCESS, CRYSTAL REPORTS (MDB). As possibilidades de geração de relatórios 
do programa Crystal Reports são semelhantes à das do MS-Access. 



 

 

Form1.wmf e Form2.wmf 

São exemplos de formulários criados com um programa de CAD. Através de qualquer programa de CAD 
que suporte o formato standard WMF (por exemplo, Autocad), podem gerar-se formulários que 

 pode utilizar mediante a função Arquivo>Formulários…. 

 



Ficheiros do programa Mideplan 

Os ficheiros necessários para o funcionamento de e que se instalam no disco rígido no momento 

da instalação ou se criam posteriormente são: 

◼ Ficheiro do programa: 

MidePlan.exe 

◼ Ficheiros de configuração do programa: 

MidePl.ini 

MidePlF.ini 

OpcMideplan.ini 

◼ Ficheiros de dicionário ortográfico e autocorrecção: 

Espanol.lex  (dicionário espanhol) 

Catalá.dic  (dicionário catalão) 

Personal.dic (dicionário personalizado, onde se vão incluindo as palavras que adicionem por 
cada utilizador e que inicialmente inclui palavras próprias da construção) 

AutoMideplan.ini (guarda as opções de autocorrecção) 

◼ Ficheiros para adaptação às várias linguagens: 

Linguagem 

MEspaXXXX.dll 

MCataXXXX.dll 

MPortXXXX.dll 

MAmelXXXX.dll 

MBrasXXXX.dll 

◼ Ficheiros contendo o tipo de letra utilizado no ecrã: 

Arktec.tnt 

MidePlan.tnt 

Ficheiros de exemplo 

Também se incluem com o programa os seguintes ficheiros de exemplo: 

◼ Ficheiro de exemplo de um orçamento: 

Exemplo.G13 

◼ Ficheiros de exemplo de desenhos vectoriais: 

Planta.dbu 

Pl_v26.dwg 

Pl_v26.dxf 

Al_v26.dxf 

◼ Ficheiros de exemplo de desenhos raster: 

Vivienda.bmp 

Pl_v26.bmp 



 

 

Ar100.bmp 

Armazenamento dos dados em Gest/Constructo 

  gere documentos 

de um único tipo, que se denomina Arquivo de 

  e tem por extensão G13. 

Um arquivo de  pode conter um ou vários destes tipos de dados: 

◼ Uma base de preços, constituída por preços (separador Projecto). 

◼ Um projecto, constituído por artigos com medição (separador Projecto). 

◼ Um caderno de encargos, constituído por vários artigos (separador Projecto). 

◼ Um ficheiro de entidades comerciais, constituído por entidades (separador Ferramentas). 

◼ Dados de controle de custos de obra (separador Custos). 

Armazenamento dos dados em MidePlan 

gere o mesmo tipo e ficheiros que os programas ,  ou , que se denomina 

Ficheiro de  e tem por extensão G13. 

Um ficheiro deste tipo pode conter um ou vários destes tipos de dados: 

◼ Uma base de preços, composta por preços (separador Projecto). 

◼ Um projecto, composto de artigos de medição (separador Projecto). 

◼ Um caderno de encargos, composto por artigos (separador Projecto). 

◼ Um ficheiro de entidades comerciais, composto por entidades (separador Ferramentas). 

◼ Dados de controlo de custos de obra (separador Custos). 

 apenas utiliza a informação de base de preços e de projecto. 



 

Capítulo 2  

Documentação 

Documentação de Gest/Constructo 

A documentação on-line que se fornece com o programa é formada pelos seguintes manuais, todos em 
formato pdf com permissão de impressão: 

 



 

 

Manual de Instruções de Gest, GestCon e Segur 

Este manual de instruções dos programas  de orçamentos, medições, cadernos 

de encargos, controlo de tempos e controlo de custos da obra, explica detalhadamente todas as funções 
do programa, tanto as básicas como as mais avançadas. O manual foi idealizado de forma a facilitar a 
utilização do programa. O nome do ficheiro que engloba o manual é MI_GCS120P.PDF dentro da pasta 
Ajuda. 

 

Ao longo do manual incluem-se imagens ilustrativas de cada explicação: 

 



 

Manual de Curso do Gest, GestCon e Segur 

Inclui uma descrição mais prática e aplicada das funções mais importantes do programa, com imagens 
comentadas e exemplos. O nome do ficheiro é MC_GCS120P.PDF dentro da pasta Ajuda. 

 

 

 

Um exemplo de uma página do manual de Curso: 

 

 



 

 

Manual de Instruções Constructo Conta 

O manual de instruções do programa , sistema de gestão económica e financeiro 

específico para empresas construtoras, explica detalhadamente todas as funções do programa. Foi 
idealizado para facilitar a utilização do programa. Este manual complementa-se com o manual dos 
programas , com os quais forma a configuração do . O 

nome do ficheiro é MI_CC120P.PDF dentro da pasta Ajuda. 

 

 

Um exemplo de uma página do manual: 

 



 

Manual de Curso do Constructo Conta 

Inclui uma descrição mais prática e aplicada das funções más importantes do programa, com imagens 
comentadas e exemplos. O nome do ficheiro é MC_CC120P.PDF dentro da pasta Ajuda. 

 

 

 

Um exemplo de uma página do Manual de Curso: 

 

 



 

 

Manual de Instruções Constructo Facturação 

Este manual de instruções do programa , sistema de facturação para empresas 

construtoras, explica detalhadamente todas as funções do programa. Este manual é complementado 
com os manuais dos programas  , que constituem 

a configuração de . Foi concebido para facilitar a utilização do programa aos 

seus utilizadores. O nome do ficheiro é MI_CF120P.PDF e encontra-se dentro da pasta Ajuda. 

 

Um exemplo de uma página do Manual de Facturação: 

 



 

Documentação de MidePlan 

 

A documentação on-line que se fornece com o programa é constituída pelo seguinte manual, em formato 
pdf, com possibilidade de impressão: 

 



 

 

Manual de Instruções de MidePlan 

Este manual de instruções do programa , de medição de desenhos, explica detalhadamente 

todas as funções do programa, tanto as básicas como as mais avançadas. Foi concebido para facilitar a 
utilização do programa aos seus utilizadores. O nome do ficheiro é MI_M120P.PDF, que se encontra dentro 
da pasta Ajuda. 

 

Uma página de exemplo deste manual de Curso: 

 



 

Tutoriais e Vídeos 

Contém vídeos demonstrativos das diferentes partes do programa. É recomendada a sua visualização. 
Encontram-se na pasta Vídeos, em formato EXE. 

 

 



 

 

Página Web do programa 

Toda a informação actualizada do programa está disponível em  

http://www.arktec.com/portugal/gest_port.htm. 

Aceda de forma periódica a esta página para consultar informação sobre as novidades, novas versões, 
novos módulos e cursos de aprendizagem. 

Soporte técnico 

Pode solicitar suporte telefónico, por fax e por email: 

 

Espanha 

Idioma castelhano 

Tel. 902.154.778 

soporte@arktec.com  

 

Madrid 

Idiomas castelhano e inglês 

Tel. +34-91.556.19.92 

Fax +34-91.556.57.68 

madrid@arktec.com 

 

Barcelona 

Idiomas castelhano e catalão 

Tel. +34-93.265.21.84 

Fax +34-93.265.28.69 

barna@arktec.com 

 

Valência 

Idiomas castelhano e inglês 

Tel. 902.154.778 

Fax +34-96.112.07.05 

valencia@arktec.com 

 

Lisboa 

Idioma português e inglês 

Tel. +351-21.793.27.55 

Fax +351-21.793.81.83 

lisboa@arktec.com 

 

http://www.arktec.com/portugal/gest_port.htm


 

México D.F  

Idioma castelhano e inglês 

Tel.  (+52) (55) 5254 1160 

Fax. (+52) (55) 5254 1190 

mexico@arktec.com 

Colocação em Marcha de Windows 

Se o computador tem instalado o sistema operativo Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 Server 
ou Windows Vista, ao arrancar o computador aparecerá automaticamente o ambiente Windows. 

O Ecrã e o Windows 

Para poder executar várias aplicações simultaneamente, o ambiente Windows atribui a cada processo uma 
área do ecrã ou janela, dentro da qual realiza-se a entrada e saída de dados e mensagens da aplicação. 
As janelas podem variar no seu tamanho e na sua posição dentro do ecrã, e podem situar-se à frente ou 
por detrás de outras janelas pertencentes a outros programas. 

O Windows utiliza vários programas para gerir os recursos do computador. Os programas do Windows 

mais utilizados são: 

◼ O Explorador do Windows. 

◼ O Painel de controlo. 

◼ O Administrador de impressão. 

Uma vez que os programas mencionados se encontram explicados no Manual de Utilização do Windows, 
é intenção deste manual referenciar os aspectos mais significativos do mesmo. 

O Explorador do Windows 

O Explorador do Windows é um programa com o qual é possível visualizar todas as pastas, subpastas e 
ficheiros de uma unidade, permitindo-se uma organização hierarquizada. É o programa que permite a 
modificação da estrutura de pastas e a cópia de ficheiros. Desde o Explorador do Windows podem 

igualmente executar-se aplicações. 

Para mais informação remete-se para o manual do Windows. 

O Painel de Controlo 

No Painel de controlo agrupa-se um conjunto de aplicações que permitem realizar alterações sobre a 
configuração do sistema. Existem várias opções hardware e software que podem modificar-se. Entre elas 
estão: 

◼ Definição ou modificação da cor do Ambiente de Trabalho e da maioria dos seus elementos. O Ambiente 
de Trabalho, como se refere no manual do Windows, é o conjunto de zonas ou elementos que compõem 
uma janela, como são: a barra de menus, a cor de fundo da janela, a barra de título da janela, as 
barras de deslocamento ou scroll, o tipo de textos... 

◼ Adicionar ou eliminar fontes para a impressora ou o monitor. 



 

 

◼ Definir os parâmetros para as portas de comunicação em série. 

◼ Personalizar de acordo com as preferências do utilizador a utilização do rato. Pode, por exemplo, definir-
se a velocidade de arrastamento do ponteiro, podem intercambiar-se as funções dos botões direito e 
esquerdo, pode definir-se a velocidade do duplo-clique... 

◼ Instalar e configurar impressoras ou plotters. Define-se a revoluciona gráfica a utilizar pela impressora, 
a orientação e tamanho do papel, as portas com que se comunica... 

◼ Alterar a data e hora do sistema. 

◼ Estabelecer formatos de números e horas dependentes do país e idioma que se queira utilizar. 

Para mais informação remete-se para o manual do Windows. 

O Administrador de Impressão 

Este programa realiza o controlo de todas as impressões que podem ser realizadas pelas diferentes 
aplicações em Windows.  

Quando o Administrador de Impressão está a enviar um ficheiro para a impressora, o seu ícone aparece 
na parte inferior da janela. 

Caso se continue a enviar documentos para a impressora, o Administrador de Impressão cria uma lista de 
trabalhos ou fila de impressão, que contém os trabalhos a imprimir por ordem de recepção. 

Os trabalhos na fila de impressão podem ser cancelados, suspender temporalmente a sua impressão, 

modificar a ordem da fila de impressão...etc. 

Para mais informação remete-se para o manual do Windows. 

Separador decimal e de elementos 

Utiliza-se como separador decimal e como separador de elementos numa lista os separadores definidos 
no sistema operativo (em Configuração>Painel de Controlo>Configuração Regional); tanto na 
entrada de dados como nas listagens geradas pelo programa. 



 

 

Figura 1.Configuracional Regional em Windows Vista com as opções de fabrica para Espanha 

Caso se defina como idioma (ficha) Espanhol (Espanha), o sistema operativo selecciona por defeito a 
virgula (",") como separador decimal e o ponto e virgula (";") como separador de listas. 

Para facilitar a introdução de números decimais, dentro do programa, sempre que se pressione a tecla do 
ponto decimal situado no teclado numérico, o programa entende que se pressionou o separador decimal 
que se tenha definido (a virgula, no exemplo anterior), como ocorre na maioria das aplicações Windows 
(MS-Excel, por exemplo). 

Caso se defina um mesmo separador como separador decimal, e/ou separador de milhares e/ou separador 
de listas (o que é permitido pelo Sistema Operativo), o programa dará uma mensagem de aviso e 
modificará os separadores para que sejam os três distintos entre sí. 

Icones dos programas  

O desenho do ícone dos programas é similar aos ícones dos programas  

Apresenta duas versões de diferente tamanho: o tamanho grande para o ambiente de trabalho, e o 
tamanho pequeno para a barra de tarefas. 

◼ 

    

◼ 

    



 

 

Fonte por defeito Arial  

A fonte por defeito do programa é a fonte Arial. Ao ser uma fonte True Type, visualiza-se com a máxima 
qualidade independentemente do dispositivo (monitor, impressora) ou o sistema operativo (Windows 9x, 
2000, XP…) utilizado. 

Actualizações pela Internet 

É possível a partir das funções existentes no programa conhecer as revisões disponíveis a cada momento, 
e decidir se quer actualizar ou não o programa. Quando se acede à função Actualização pela Internet 
o programa procura, no servidor facilitado pela , as revisões existentes para o programa, e mostra 

o quadro de diálogo da função onde aparece a listagem das revisões disponíveis. 

 

Opção Descrição 

Actualizações disponíveis Nesta janela exibe-se uma 
listagem com as revisões do programa disponíveis nesse 
momento 

Voltar a mostrar a mensagem em X dia(s) Permite definir 
cada de quantos de quantos dias procurará novas 
actualizações do programa. Passados os quais se mostrará 
de novo o quadro de diálogo com a listagem de 
actualizações disponíveis 

Atrasar o aviso em X minuto(s) Caso se encontre activada esta opção quando se 
pressionar o botão Sair o quadro de diálogo de 
Actualizações pela Internet aparecerá novamente no 
ecrã passado o tempo indicado 

Botão Actualizar Caso se pressione este botão executa-se de forma 
automática o programa Arktec Update através do qual, 
seguindo as indicações que aparecem no ecrã, pode 
descarregar e instalar a última actualização existente do 
programa. Se no equipamento não está instalado o 
programa Arktec Update ao pressionar este botão abre-se 

a página Web onde pode descarregar o mesmo, em:  

  http://www.arktec.com/update.htm para Espanha, ou  

  http://www.arktec.com/portugal/update.htm para 
Portugal. 

Botão Sair Permite sair da caixa de diálogo Actualizações por 
Internet.

http://www.arktec.com/%20uodate.html
http://www.arktec.com/portugal/update.htm


 

Capítulo 3  

Conceitos prévios 

Partes da janela do programa Gest/Constructo e MidePlan 

 

Partes da janela do programa comuns a Gest/Constructo e 
MidePlan 

A janela do programa consta das seguintes áreas: 

◼ Barra de título.- Situada na parte superior do ecrã, exibe como título o nome do programa e o do 
ficheiro seleccionado. À direita desta barra aparecem os ícones comuns a todos os programas 
desenvolvidos para Windows: 

   Minimizar o programa, para o retirar momentaneamente do ecrã. 

   Restaurar o tamanho do ecrã do programa. 

   Maximizar o tamanho da janela do programa. 

  Encerrar o programa. 

◼ À esquerda da barra de título situa-se a Barra de ferramentas de acesso rápido, esta barra de 
ferramentas está concebida de forma pré-determinada na parte superior da janela e proporciona acesso 
rápido às ferramentas que se utilizem com frequência. A barra de ferramentas de acesso rápido, pode 
personalizar-se a adicionando-lhe comandos através da opção “Adicionar à barra de ferramentas de 
acesso rápido” 

 

 

Barra de ferramentas de acesso rápido 



 

 

 

◼ Barra de estado.-Situa-se na parte inferior da janela do programa, onde vão aparecendo diferentes 
mensagens de ajuda, como o significado de cada uma das funções, o número da linha em que se 
encontra o cursor ao introduzir medições, etc. 

◼ Área de trabalho.- É o restante da janela do programa, onde aparecem os separadores ou janelas, 
onde se podem criar preços, artigos, etc.  

◼ Estilo.- É possível alterar o estilo visual com a opção Estilo, por defeito o estilo será Azul 

◼  .- Ao seleccionar este ícone, o programa mostra uma caixa da função como a da imagem, em que 
aparece o nome e autor do programa, a revisão e o nome e número da licença. Também se inclui uma 
hiperligação para a página Web da Arktec e outra para realizar consultas por e-mail ao departamento 
de suporte técnico. 

   

Partes da janela, particulares dos programas Gest/Constructo 

 

◼ Botão Constructo  - As funções de gestão de ficheiros, no menu Ficheiro, acedem-se 

carregando no Botão Constructo, situado no canto superior esquerdo da aplicação. As funções contidas 
neste menu permitem criar novos projectos, abrir projectos já criados, guardar, importar, imprimir, 
aceder à caixa de Opções e abandonar o programa através da função Fechar. 

Barra de ferramentas de acesso rápido 



 

 

◼ Friso de opções - Separadores.- Sob a barra de título, encontra-se a de frisos de opções com os 
diferentes separadores, os quais por sua vez contam com os seus correspondentes grupos e iniciadores 
de caixas de diálogo.  

 

Os separadores disponíveis são os seguintes: 

Projecto 

Neste menu encontram-se todas as funções necessárias para: 

◼ criar e modificar uma base de preços, é o mesmo que dizer, criar novos preços e modificar os 
existentes. 

◼ criar ou modificar um projecto ou orçamento. É o mesmo que dizer, criar novos artigos, modificar 
artigos, ajustar o custo do orçamento a um valor fixo, redigir a folha final do orçamento, etc. 

◼ criar autos de medição parciais e acumulados, partindo do orçamento inicial e afectando 
quantidades ou valores de artigos.  

◼ a criação e modificação dos cadernos de condições técnicas. 

Segurança e Saúde 

Este separador permite elaborar um Estudo ou Plano de Segurança e Saúde, incluindo memória, 
caderno de condições, orçamento e detalhes gráficos. 



 

 

Livro do edifício-FTH 

Este separador permite elaborar o Livro do Edifício ou o Livro da moradia, onde se incluem as 
descrições dos elementos comuns da ficha, as recomendações de utilização, conservação e 
manutenção. 

Custos 

Este menu  permite analisar os custos reais de execução de uma obra, através da gestão das 
facturas, guias de fornecimento de material, partes de mão-de-obra, pedidos, etc. 

Facturação  

Permite gerir a facturação da empresa, através da criação de facturas para emissão e a introdução 
opcional das facturas recebidas, para arquivar ou consulta posterior. 

Contabilidade  

Este menu  permite realizar a contabilidade financeira e analítica, a gestão de vencimentos, a 
gestão de inventário, de imobilizado com as suas amortizações e gestão de pessoal. 

Ferramentas:  

Neste menu agrupam-se funções úteis para a manutenção dos ficheiros (copiar, apagar e mudar o 
código de preços, artigos, etc.), assim como para definir as múltiplas opções do programa, como 
o idioma, os tipos de letra, o número de decimais a utilizar, a configuração da impressora, etc. 

Também inclui o grupo Comercial que permite criar e modificar ficheiros de entidades comerciais, 
como empresas e seus endereços, telefones, etc. 

Janela 

Neste separador encontram-se as funções habituais de Windows que permitem organizar as janelas 
de trabalho existentes dentro da janela do programa. Também neste separador podemos gerir a 
aparência das diferentes tabelas, assim como exporta-las ou imprimi-las. Também podemos 
seleccionar a aparência da janela de trabalho, com organização em separadores ou em janelas. 

Ajuda 

Este menu permite aceder a uma função de ajuda onde se disponibiliza o manual e vídeos para 
consulta através do ecrã. 



 

Partes da janela, particulares do programa MidePlan 

◼ Botão de MidePlan .-   Este botão está localizado no canto superior esquerdo da janela do 
programa e abre o menu do ficheiro que se mostra de seguida. Neste menu encontram-se todas as 
funções necessárias para geris os ficheiros de  (cria-los, abri-los, importa-los, etc.) e para 

imprimir. 

 

◼ Barra de opções - Separadores.- Sob a barra de título, encontra-se a barra de opções com os 
diferentes separadores, os quais por sua vez têm os seus correspondentes grupos e iniciadores de 
caixas de diálogo.  

 

Os separadores disponíveis são os seguintes:  



 

 

Medição Contém as funções que permitem medir vários elementos do desenho, assim como gerir 
a visualização dos desenhos com zooms, deslocamentos, visualização de uma malha, 
etc. 

Ferramentas Neste separador encontram-se as funções que permitem gerir os layers do desenho, o 
histórico das medições, as zonas do desenho, etc.; assim como realizar operações como 
copiar, eliminar, mudar o nome a artigos, etc. 

Janelas Contém as funções para configurar as posições das janelas, fecha-las, organiza-las em 

separadores, etc. 

Ajuda Contém a ajuda do programa, que se encontra disponível em texto e em vídeos tutoriais. 
Também permite actualizar as últimas revisões disponíveis na Internet. 

Operações mais usuais no programa Gest/Constructo 

Neste epígrafe expõem-se algumas operações que, pelo grau de frequência com que são utilizadas, 
justificam uma explicação à parte. 

Funções das caixas de diálogo Novo ficheiro e Abrir ficheiro 

As caixas de diálogo Novo ou Abrir contam com as seguintes funções: 

  

◼ Procurar em.- Esta lista permite seleccionar a unidade de disco e a pasta onde se pretende criar o 
novo ficheiro. Encontram-se disponíveis tanto as unidades locais, como todas as acessíveis através da 
rede a que se tenha acesso. 

◼ Ícones.- O significado de cada um dos ícones é o seguinte: 

 Ir para a última pasta visitada. 

 Subir um nível.- Este ícone permite seleccionar a pasta de um nível superior à que se encontre 
seleccionada. 

 Criar nova pasta - Permite criar uma nova pasta dentro da seleccionada. Uma vez criada é 

possível atribuir um novo nome. 



 

 Menu Ver.- Permite mostrar a lista de ficheiros em modo ícones grandes, ícones pequenos, lista, 
detalhes ou vistas em miniatura. 

◼ A lista de ficheiros e pastas.- Mostra todos os ficheiros de  ou  e as pastas 

existentes dentro da pasta seleccionada. Nesta lista é possível realizar as operações de ficheiros 
habituais tal como se permite no Explorador de Windows (copiar, eliminar, mudar o nome, etc.). Para 
isso, pode seleccionar-se um ficheiro com o botão direito do rato, aparecendo um menu contextual 
(consulte o manual de instruções de Windows para obter mais informação a este respeito). 

◼ Nome de ficheiro.- Permite introduzir o nome do ficheiro novo que se vai criar. A sua extensão (que 
pode ou não introduzir-se) é sempre G13, que identifica os ficheiros de  ou 10.x. 

◼ Tipo de ficheiros.- Mostra os formatos de ficheiro em que se podem guardar os dados de  

Normalmente, selecciona-se o tipo por defeito, que é FICHEIRO DE GEST /CONSTRUCTO (*.G13), apesar de 
em casos excepcionais, poder necessitar que os dados se guardem em formatos específicos de outros 
programas. Os formatos suportados são: 

Microsoft Access (MDB). 

Dbase III, IV e 5 (DBF). 

ASCII delimitado (TXT, CSV, TAB ou ASC). 

Microsoft Excel (XLS). 

◼ Últimos ficheiros.- Ao seleccionar esta lista, aparecem os últimos ficheiros abertos. Desta forma, 
agiliza-se a procura dos ficheiros. 

◼ Modo exclusivo.- A diferença entre activar ou desactivar esta opção é bastante importante, como 
explicado de seguida: 

Modo exclusivo activado Se o ficheiro for aberto com esta opção activada, apenas pode ser 
utilizado unicamente nesse computador, não podendo aceder-se a 
esse ficheiro simultaneamente de outro computador de rede. 

 Quando se abre um ficheiro em modo exclusivo, realiza-se uma cópia 
dele, com a extensão G13#. Conforme se trabalhe com o programa, 
todas as modificações são efectuadas sobre o ficheiro de extensão G13 
e se decidir fechar o ficheiro sem guardar as modificações, elimina-se 
o ficheiro de extensão G13 e altera-se a extensão do ficheiro G13# 
por G13. 

Modo exclusivo desactivado Se o ficheiro for aberto com esta opção desactivada, poderá ser 
utilizado em simultâneo por vários computadores da rede, 

actualizando-se os dados automaticamente em todos os 
computadores, quando se modifique em qualquer um deles. 

 Neste caso, todos os computadores acedem ao mesmo ficheiro de 
extensão G13 e alteram-no directamente, pelo que não é possível 
fecha-lo sem guardar as modificações. 

◼ Só de leitura.- Se activar esta opção, o ficheiro abre-se em esta opção só para leitura, o que significa 
que podem visualizar-se os seus dados, mas não modificar-se. Se desactivar a opção, este ficheiro 
poderá ser modificado livremente. 

◼ Criar em pasta com o mesmo nome.- Permite criar uma nova pasta com o nome que se indique 
no campo Nome e dentro dela, um ficheiro com o mesmo nome. Dentro desta pasta criada serão 
guardados automaticamente os ficheiros associados que se criem (orçamentos ajustados, autos, 
solicitações de propostas, exportações ou outros formatos, etc.).   



 

 

Esta pasta será representada com um dos seguintes ícones, dependendo do programa que tenhamos 
instalado: 

 

  

  

 

◼ O botão . Ao seleccionar este botão, apresenta-se a caixa de diálogo Dados gerais do 

ficheiro seleccionado. 

 

Cancelamento de um processo 

Algumas das operações que o programa realiza necessitam de um certo tempo de execução. Nestes casos, 
aparece na zona inferior do écran uma barra de progresso com a figura a indicar a percentagem de 
trabalho realizado. É possível cancelar o processo a qualquer momento bastando pressionar a tecla Esc. 

 

 



 

Operações mais usuais no programa MidePlan 

Nesta epígrafe expõem-se algumas operações que, pela grande frequência com que são utilizadas, 
merecem ser explicadas à parte. 

Utilização do rato 

O rato tem dois botões úteis para , o botão esquerdo e o direito. Nos ratos com três botões, o 

central não tem nenhuma utilidade para o programa. 

O botão esquerdo permite: 

◼ Executar as funções, tanto através dos menus, como através dos ícones. 

◼ Seleccionar graficamente os elementos a medir no desenho (linhas, blocos, etc.). 

◼ Seleccionar pontos definidos no desenho (vértices de polígonos, pontos finais de linhas, etc.). 

O botão direito permite: 

◼ Realizar zooms com janela sobre o desenho. 

◼ Seleccionar vários elementos do desenho simultaneamente. 

◼ Seleccionar pontos do desenho que não estejam definidos como vértices de polígonos, pontos 
finais de linhas, etc. 

◼ Seleccionar pontos da malha quando esta se encontra bloqueada. 

A roda do rato permite: 

◼ Realizar zooms de ampliação e redução quando se roda. 

◼ Mover a imagem quando se pressiona e se move o rato com a roda pressionada. 

Quando se executa alguma função que permite seleccionar um dos elementos do desenho, o cursor do 

rato toma o aspecto de um quadrado com dois eixos , de modo que para seleccionar um elemento é 
necessário que algum dos seus pontos esteja incluído no quadrado. 

Selecção de elementos coincidentes 

Em qualquer função do programa, se seleccionar um elemento e este coincida em posição com outro ou 
outros, na zona inferior direita da janela de trabalho mostram-se vários botões que permitem seleccionar 
o elemento se desejar seleccionar entre os vários seleccionados. 

 

O significado destes botões é o seguinte: 

Os 4 primeiros Permitem alternar para o elemento anterior, primeiro, último e seguinte, 
respectivamente, entre os seleccionados na operação. 

Cancelar Permite cancelar a função sem seleccionar nenhum elemento. 

Sim Permite seleccionar o elemento representado e continuar com a função em curso. 



 

 

Cancelamento de um processo 

Algumas das operações realizadas pelo programa necessitam de um certo tempo de execução. Nestes 
casos, aparece na zona inferior do ecrã uma barra de progresso como a da figura, que indica a 
percentagem de trabalho realizado. É possível cancelar o processo em qualquer momento seleccionando 
a tecla Esc.  

 

A tecla Esc também permite abandonar qualquer função que permita realizar medições (tal como 
comprimentos, áreas, etc.) 

Procura de artigos e preços 

 Junto dos campos de código de artigo ou de preço, encontra-se este ícone, que permite aceder a uma 
janela de procura de artigos ou preços. 

Se o campo se encontrar vazio, na janela mostram-se todos os elementos contidos no ficheiro, mas se o 
campo contiver algum código com asterisco (também chamado máscara), a janela apenas inclui os 
elementos cujo código seja coincidente (consulte a epígrafe Os asteriscos). 

Ao seleccionar o ícone, aparece uma caixa de diálogo como a da figura, que permite seleccionar um 
elemento: 

 

Figura 2. Janela de preços cujos códigos começam por EE. 



 

Conceitos prévios de Gest, GestCon e Segur 

Introdução 

Ao longo deste capítulo vai encontrar um resumo dos conceitos utilizados no programa. Aqui são referidos 

e explicados todos os conceitos utilizados: teóricos e práticos. Aconselha-se a sua leitura para uma melhor 
compreensão, adaptação e melhor aproveitamento do mesmo.  

Todos os aspectos resumidos neste capítulo serão desenvolvidos posteriormente, sendo este capítulo um 
guia de consulta rápida de conceitos. 

Campo de aplicação do programa 

O programa para Windows permite efectuar as seguintes operações: 

◼ Gerir bases de preços para a construção (textos descritivos, preços unitários, etc.). 

◼ Elaborar orçamentos e autos de medição. 

◼ Realizar listagens comparativas. 

◼ Criar um caderno de condições técnicas específico para um orçamento. 

◼ Elaborar um ficheiro com dados de entidades comerciais. 

◼ Controlar os custos reais da obra. 

Definições e conceitos 

Neste epígrafe, explicam-se diversas definições e conceitos utilizados frequentemente no resto do manual. 

Bases de preços 

As bases de preços são bibliotecas de preços e de unidades de obra. Existem bases que se podem adquirir 
no mercado (Espanha) ou serem criadas pelo próprio utilizador. Cada base de preços tem o seu próprio 
nome e a extensão G13. O programa pode trabalhar com um número ilimitado de bases de preços 

simultaneamente instaladas no disco rígido. 

Uma base de preços é composta por preços, dos quais existem dois tipos fundamentais: 

Preços simples 

São os que se definem através de um código, um texto resumo, um texto descritivo e um preço unitário.  

 

Figura 3. Preço simples. 
 



 

 

Preços compostos 

Os preços compostos também têm um código, um texto resumo, um texto descritivo e um preço unitário. 
A diferença reside no facto do preço unitário ser o resultado da soma dos preços que o compõem 
(normalmente preços simples). 

O exemplo da Figura 4 é um preço composto: uma parede c/rev 12cm LP 24x12x5. Pode observar-se que 
o preço unitário (11,39 €) é a soma das suas três linhas de decomposição. 

 

  Figura 4. Preço composto. 

Um tipo especial de preços compostos é preço auxiliar, que são preços já por si compostos e que são 
utilizados na composição de outros. 

Tanto um preço composto como um preço simples, podem ser ou não uma unidade de obra, que é 

qualquer preço utilizado directamente como um artigo do orçamento (linha do orçamento). 

Preços paramétricos 

Os preços paramétricos são um tipo especial de preços, onde todos os seus dados (texto, preço unitário 
ou decomposição, etc.) são criados automaticamente pelo programa, em função dos parâmetros 
escolhidos pelo utilizador. Assim um só preço paramétrico (por exemplo de betão) representa uma família 
de preços similares (no exemplo, o betão com diferentes resistências características, consistência, etc.). 

Preço paramétrico: m3 Betão (32 combinações possíveis) 

 
RESISTÊNCIA CONSISTÊNCIA 

TAMANHO  
MÁXIMO 

ELABORAÇÃO 

a 

b 

c 

d 

e 

B10.0 

B15.0 

B17.5 

B20.0 

··· 

Plástica 

Fluida 

20 

40 

Em central 

Em obra 

Desta forma conseguem-se bases de preços mais completas; já que ficam reflectidas todas as combinações 
possíveis e compatíveis entre os diferentes parâmetros. Além disso, com este tipo de preço conseguem-
se bases mais reduzidas no seu tamanho. 

Actualmente, as bases de preços que incluem preços paramétricos são: BDAG, BDCG, BPCCL, CAM, COA 
Baleares, ITEC, e IVE (todas de Espanha). 

Multi-preços 

Cada preço simples pode armazenar até um total de 256 preços unitários alternativos. Estes diferentes 
valores podem representar diferentes zonas geográficas, unidades monetárias, volumes de obra, etc. 



 

Actualmente, as bases de preços que possuem na sua composição vários preços unitários para as 
diferentes zonas geográficas são: Aragão, BDAG, BDCG, BPCCL e IVE (todas de Espanha). 

A cada momento, o programa trabalha com os preços unitários correspondentes ao multi-preço 
seleccionado. Esse multi-preço selecciona-se através da função Opções... que se encontra dentro do 
menu Ficheiro que se acede através do Botão Constructo. 

Bases mestras e bases de projecto 

Denominam-se bases mestras as bases de preços com as quais se podem realizar vários projectos, quer 
sejam adquiridas no mercado ou criadas pelo próprio utilizador. 

 As bases de projecto são subconjuntos da base mestra, contendo unicamente os preços que foram 
utilizados no projecto. Ao criar-se uma base de projecto (segundo o método descrito no capítulo 5), pode-
se manter intacta a base mestra e realizar as modificações necessárias só na base de projecto. 

A base de projecto inclui-se no arquivo criado inicialmente (de extensão .G9) e ao qual pertence igualmente 
o projecto. 

Em , o conceito projecto aplica-se  tanto a orçamentos, como a autos de medição. O orçamento 

pode ter uma base de projecto, assim como um auto de medição também pode ter a sua própria base de 
projecto, com preços diferentes (ver capítulo 5). 

Projectos 

Um projecto (orçamento ou auto de medição) é um conjunto de artigos com medição associada. 
Basicamente trata-se de um conjunto de linhas ou artigos do orçamento ou auto de medição organizados 
hierarquicamente e que têm associados as respectivas medições.  

Cada projecto tem o seu próprio nome e a extensão G13. O programa pode trabalhar com um número 
ilimitado de projectos armazenados simultaneamente no disco rígido. 

Um projecto é composto por artigos e cada um deles contêm a seguinte informação: o código do artigo, 
o código de um preço associado (de uma base de preços) e as respectivas medições. O resultado do artigo 
obtém-se da multiplicação do valor da sua medição pelo preço unitário do preço associado. 

 
Figura 5. Artigo – neste exemplo temos o artigo 010101 do projecto Exemplo que tem como preço associado o preço 

da base Exemplo com o código EADF.2cab. 

O código que identifica cada artigo pode ser seleccionado livremente, com um máximo de 16 caracteres. 
A selecção de um bom critério de codificação facilitará imenso o trabalho com o programa uma vez que 
os artigos são ordenados com base em critérios alfanuméricos. Uma codificação extremamente simples é 



 

 

a utilização de dois caracteres numéricos para identificar os capítulos e subcapítulos (0101 será 1.1 e 
020302 será 2.3.2). 

É muito importante ter em conta que os dados incluídos no artigo são unicamente as medições e os 
códigos (do preço associado e do artigo). Os dados do preço (texto, preço unitário, etc.) estão unicamente 
na base e não no projecto. Portanto, em algumas funções do programa é necessário seleccionar um 
projecto e uma base, para combinar ambos os tipos de dados (Figura 6 e Figura 7). 

 

Figura 6. Dados contidos num preço (na base de preços). 

 

Figura 7. Os dados contidos no artigo (do projecto) são só os que se encontram sobre fundo branco 
nesta imagem. 

Orçamento 

Denomina-se orçamento ao conjunto formado por um projecto e pela base de preços utilizada. Utilizam-
se as medições do projecto e os textos e preços unitários da base, com o que se gera o orçamento da 
obra. 

Auto de medição 

Denomina-se auto de medição ao projecto realizado em um determinado momento da execução da obra.  

Ainda que seja possível criar os autos do mesmo modo que se cria ou modifica um orçamento, o programa 
tem funções especificas que facilitam a sua elaboração a partir de um orçamento previamente realizado. 
É possível, por exemplo, a partir do orçamento inicial alterar os valores de quantidades e obter um auto 
de medição. Essa alteração pode ser realizada através da introdução de valores de medição de forma 
directa, através da aplicação de percentagens aos totais de medição dos artigos e através da alteração 
linha a linha, das medições existentes em cada artigo do orçamento. 



 

Uma vez elaborado um auto de medição, o programa entende-o como mais um projecto, podendo realizar-
se todas as operações comuns a estes. Poder-se-á assim imprimir, criar a uma nova base de projecto com 
os preços revistos, etc. 

No  existem dois tipos de autos de medição: 

Autos de medição parciais  São os autos que incluem as medições realizadas entre dois 
determinados momentos de execução da obra, normalmente autos 
mensais. 

Autos de medição à origem São os autos que incluem as medições realizadas desde o início da obra 
até um determinado momento da sua execução. É o acumulado dos 
autos parciais de cada mês. 

No programa ambos os tipos de autos são gerados da mesma forma e, uma vez criados, é possível obter 
autos de medição à origem a partir da soma de autos parciais e de autos acumulados. 

Cadernos de condições técnicas 

Um caderno de condições técnicas é um conjunto de condições técnicas onde se descrevem as condições 
de execução do projecto. 

Com o programa fornecem-se vários cadernos de condições técnicas (só para Espanha),  onde se incluem 
textos relativos à maioria das fases de realização de um projecto de edificação. São os denominados 
cadernos mestres, e estão preparados para serem utilizados em conjunto com as principais bases de 

preços de Espanha. 

 Uma vez elaborado um orçamento com uma destas bases, o programa gera automaticamente o caderno 
de condições técnicas específicas para esse orçamento. Nele estão incluídos os seguintes conteúdos: 

◼ Condições gerais, facultativas e económicas. 

◼ Condições  técnicas relativas aos materiais utilizados no orçamento. 

◼ Condições  técnicas relativas à execução das unidades de obra do orçamento. 

Além dos cadernos mestres elaborados pela  também se pode utilizar qualquer caderno de 

condições técnicas editado em formato FIEBDC-3/95, FIEBDC-3/98 ou FIEBDC-3/2002, assim como o 
editado pelo  ITEC (Instituto de Tecnologia de  Construção da Catalunha). 

Nomes de arquivos 

 o gere ficheiros de um único tipo, que se denominam Ficheiro de 

Constructo e tem por extensão G13. 

Um ficheiro  pode conter um ou vários destes tipos de dados: 

◼ Uma base de preços, que se compõe de preços (separador Projecto, grupo Base). 

◼ Um projecto, que se compõe de artigos de medição (separador Projecto, grupo Projecto). 

◼ Um caderno de condições técnicas, que se compõe de condições técnicas (separador Projecto, grupo 
Doc.). 

◼ Um ficheiro de entidades comerciais, que se compõe de contactos comerciais (separador 
Ferramentas, grupo Comercial). 

◼ Dados de controlo de custos da obra (separador Custos). 

Os nomes dos ficheiros de regem-se pelo standard do Windows, podendo-se utilizar até 255 

caracteres. Os nomes de ficheiro podem conter espaços em branco e não podem conter nenhum dos 



 

 

seguintes caracteres: barra (/), barra inversa (\), sinal maior que (>), sinal menor que (<), asterisco (*), 
ponto (.), interrogação (?), aspas ("), barra vertical (|), dois pontos (:), o ponto e ponto e vírgula (;). 

Por exemplo, são nomes de ficheiro válidos EDIFÍCIO, CHALET 1, PRAÇA DO COMÉRCIO, 6, PROJECTO DE RESTAURO 

DEFINITIVO OU JOSÉ HENRIQUE. 

Códigos de preços, artigos, condições técnicas e entidades 

Os códigos de preços, artigos, condições técnicas e entidades comerciais podem ser constituídos por uma 
série de 1 a 16 caracteres, sem espaços. Estes caracteres podem ser números, letras maiúsculas ou 
minúsculas e os caracteres _ (sublinhado), . (ponto) e # (cardinal). 

Os códigos de preços, também podem conter os caracteres e & e % que identificam, respectivamente, 
os meios auxiliares acumuláveis e não acumuláveis; e os caracteres ¿ ou !, utilizados com o significado 
anteriormente definido nos códigos de meios auxiliares. 

Ainda que não seja imprescindível, é muito recomendável que os organismos que desenvolvam bases de 
preços utilizem para os preços paramétricos um código de sete caracteres sendo o sétimo o carácter $. 

Se a opção Permitir minúsculas em códigos (da função Ficheiro>Opções...) estiver activada, poderá 
utilizar-se nos códigos letras minúsculas (não acentuadas), considerando-se como sendo diferente a 
mesma letra em maiúscula e minúscula. 

Nas directorias e listagens, o programa ordena automaticamente todos os preços, artigos, condições 
técnicas ou entidades pelo seu código, tendo em conta a ordem estabelecida na tabela de caracteres 
ASCII; isto é, do primeiro ao último, o ponto (.), os dígitos (0 a 9), as maiúsculas (A a Z), o  caracter 
sublinhado (_), e as minúsculas (a a z). 

Por exemplo, serão válidos os seguintes códigos (e que se escreveram segundo a ordem do programa): 

007001 

07.01 

07.01A 

07.01a 

1234567890123456 

ABCD012 

Os caracteres * e ? 

Em muitas partes deste manual, na altura de se indicarem os códigos de preços, registos, artigos e 
entidades que se podem introduzir, cria-se a possibilidade de utilizar os caracteres * e ?. Estes têm o 

mesmo significado que no Windows ou MS-DOS: 

Quando se utiliza um código com vários caracteres seguidos por * (asterisco), está-se a fazer referência 
simultaneamente a todos os códigos que comecem por esses caracteres. Por exemplo, indica-se como 
código de preço EFFC* e seleccionam-se todos os preços cujos códigos comecem por EFFC (incluindo o 
próprio preço EFFC se existir). 

Quando se utiliza um código com vários caracteres, mas um deles é ? (interrogação fechada), faz-se 
referência simultaneamente a todos os códigos em que coincidam os outros caracteres, ignorando-se o 
que havia na posição de ?. Por exemplo, indica-se como código de preço EF?C01 e seleccionam-se todos 
os preços cujos códigos comecem por EF e tenham, a partir dele quatro caracteres sendo os três últimos 
C01. 



 

Podem-se combinar num mesmo código, vários caracteres ? mais um caractere *. Por exemplo, indicando-
se ??C*, seleccionam-se todos os códigos que tenham um C como terceiro caractere. 

Alguns exemplos da utilização de caracteres especiais: 

Este código EFFC* EF?C01 ??C* AB?D* ?02??Z12 

Engloba estes EFFC01 

EFFC.1$ 

EFFCA12 

EFFC32ab 

EFFC01 

EFXC01 

EFAC01 

EF7C01 

UFCR.2aa 

PACB007 

_ACO32 

A.C2# 

ABCD012 

ABXD.32$ 

ABYD# 

ABNDL-54 

P02FAZ12 

E02HBZ12 

E02GMZ12 

O02MOZ12 

Meios auxiliares, custos indirectos e gastos gerais 

A percentagem de meios auxiliares é um instrumento que só existe em preços compostos e permite 
valorizar (atribuir um custo) aos pequenos materiais e recursos de mão-de-obra que se utilizam nesses 
preços, mas que não estão claramente definidos na sua decomposição (por exemplo, as ferramentas 
utilizadas). Cada preço composto tem a sua própria percentagem de meios auxiliares, que em certas 
ocasiões denominam-se também como custo directos complementares. 

Os custos indirectos são os gastos existentes durante a execução da obra não imputáveis a nenhum 
registo concreto (tais como a grua, o vigilante, etc.). Define-se como uma percentagem global, que se 
aplica a todos os artigos de um projecto de forma igual. 

Os gastos gerais definem-se como os gastos que tem a empresa construtora no desenrolar da sua 
actividade, mas que não são imputáveis a uma obra concreta (por exemplo, o aluguer da sua sede, o 
pessoal administrativo, etc.). Estes gastos só se aplicam em percentagem ou valor na folha final de 
orçamento. 

Pastas de preços, artigos, condições e entidades 

 Junto a todos os campos de nome Código preço, Artigo, Cond. Técnica, Entidade ou 

simplesmente Código, encontra-se este ícone, que permite chegar a uma directoria (listagem) de 
preços, artigos, condições técnicas ou entidades. 

Se o campo estiver vazio, na directoria mostram-se todos os elementos contidos no ficheiro, mas se o 
campo contiver algum código com * (também chamado filtro), a directoria só incluirá aqueles elementos 
cujo código coincida. 

Ao pressionar o dito ícone, aparece uma caixa de diálogo como a da Figura 8, que contém os seguintes 
elementos: 



 

 

 

Figura 8. Directoria (listagem) de preços. 

Este campo , permite pesquisar por qualquer das colunas 
da Base de preços. Para o modificar o texto da caixa de pesquisa, basta pressionar no cabeçalho da coluna 
do campo que desejamos pesquisar e o texto ser substituído pelo da coluna seleccionada, podendo 
aparecer os seguintes textos: 

 

 

 

 

Este campo , permite introduzir um filtro para seleccionar que 
grupo de preços pretendemos mostrar na Base de Preços. Por exemplo, se queremos pesquisar 
unicamente os preços de mão-de-obra no ficheiro EXEMPLO.G13 fornecido com o programa, introduzimos 
no filtro MOO e pressionamos no botão . 



 

 

A zona Coincidir, permite indicar em que zona do campo seleccionado na pesquisa, se deve encontrar o 
texto indicado no campo Pesquisar por ..., podendo ser no Início do campo ou em Qualquer parte 
do campo. 

 

Na margem esquerda das pastas de preços, exibe-se o ícone  nos preços que incluam uma ou várias 
imagens associadas. 

Na zona inferior da janela, mostra-se o texto de descrição do preço seleccionado. 

 

Para seleccionar o preço desejado, deve fazer duplo clique sobre o preço com o botão esquerdo do rato. 

Pesquisa de preços através de palavra-chave 

permite a pesquisa de preços através de palavras incluídas no texto resumo, no texto de descrição 

ou no campo palavras-chave. Este método de pesquisa permite localizar preços pertencentes a uma base 
sem conhecer os seus códigos, recorrendo unicamente a palavras relacionadas. Por exemplo, seria possível 
localizar o preço M² PAREDE TIJOLO SIMPLES introduzindo a palavra TIJOLO. 



 

 

As opções que permitem activar ou desactivar estes sistemas de pesquisa alternativos encontram-se no 
separador Geral da caixa de diálogo da função Ficheiro>Opções.... Quando se encontra activada 
Palavras-chave, Texto resumo ou Texto descrição, de cada vez que se solicita uma directoria de 
preços ou se executa uma função de actualização, modificação, listagem, cópia ou eliminação de preços, 
aparece uma caixa de diálogo com a da figura, onde é possível introduzir um texto de pesquisa. 

 

A operação solicitada realizar-se-á obtendo-se só os preços relacionados com o texto introduzido. Os 
elementos desta caixa de diálogo são: 

Listagem desdobrável Texto de pesquisa.- Permite introduzir o texto a pesquisar. Desdobrando a 
listagem, pode-se seleccionar um dos últimos 10 textos utilizados. 

  Permite realizar a pesquisa. 

  Cancela a operação solicitada. 

  Continua com a operação solicitada sem ter em conta o novo texto de pesquisa. 

Operações e caracteres especiais em palavras-chave 

Com o Texto de pesquisa pode-se introduzir um texto normal ou palavras com operações lógicas e 
caracteres especiais. 

As operações admitidas SÃO E, OU E NÃO, que podem ampliar-se de forma literal, com os seguintes 
sinónimos: 

Y = I = AND = E = ET = & = , = " " (espaço em branco) 

O = OR = OU = @ = ¦ (ASCII-124) 

NO = NOT = NÃO = NON = ! 

Os restantes sinais de pontuação são ignorados e as letras minúsculas são sinónimas das respectivas 
maiúsculas. 

Também podem utilizar-se os caracteres especiais * e ? com o mesmo significado que na pesquisa através 

de códigos. 

Por exemplo, se introduzir no texto ARGAMASSA OU PASTA, obterá a seguinte directoria de preços: 

◼ PASTA DE GESSO NEGRO 

◼ PASTA GESSO BRANCO AMASSADO MANUAL 

◼ PASTA GESSO NEGRO AMASSADO MANUAL 

◼ ARGAMASSA CIMENTO PA-350 1/6 M-40 

◼ ARGAMASSA CIMENTO PA-350 1/8 M-20 

◼ ARGAMASSA CIMENTO 1/8 M-20 

◼ ARGAMASSA CIMENTO ¼ c/ A.MIGA 

◼ ARGAMASSA CIMENTO 1/6 c/ A.MIGA 

◼ PASTA de colagem p. placa gesso 



 

◼ PASTA para juntas p. placa gesso 

Se introduzir no texto ARG* 1/6 OU PASTA, obterá a seguinte directoria de preços: 

◼ PASTA DE GESSO NEGRO 

◼ PASTA GESSO BRANCO AMASSADO MANUAL 

◼ PASTA GESSO NEGRO AMASSADA MANUAL 

◼ ARGAMASSA CIMENTO PA-350 1/6 M-40 

◼ CIMENTO 1/6 c/ A.MIGA 

◼ PASTA de colagem p. placa gesso 

◼ PASTA para juntas p. placa gesso 

Pesquisa de preços através de árvore 

Quando se activa a opção Árvore no separador Geral da caixa de diálogo da função Ficheiro>Opções..., 
ao solicitar-se uma directoria de preços aparecerá uma janela com a organização em capítulos da base. 
Esta janela é muito semelhante à utilizada na função Árvore  e conta com dos ícones: 

 Sair. Este ícone permite abandonar a procura sem seleccionar nenhum preço. 

 Seleccionar. Além de desdobrar os capítulos, fazendo duplo clique, selecciona-se o preço 

escolhido e pressiona-se este ícone. 

Capítulos de bases e projectos 

Como já se referiu, dois dos tipos de dados fundamentais que o programa utiliza são as bases de preços 
(que são compostas de preços) e os projectos (que são compostos de artigos). 

Os capítulos das bases são considerados como mais um preço, com a salvaguarda do seu código terminar 
com o caractere # (cardinal). O mesmo ocorre com os capítulos dos projectos: são como mais um artigo, 
mas com um código terminado com o caractere #. 

Capítulos e sub-capítulos de uma base de preços 

As bases de preços costumam organizar-se em capítulos e subcapítulos. Esta organização realiza-se 

através de vários níveis de decomposição. 

Como se de preços compostos se tratasse, os capítulos também tem linhas de decomposição, que podem 
ser preços normais ou subcapítulos com sua própria decomposição, não existindo nenhum limite em 
número de níveis. 

 



 

 

 

Figura 9. Árvore de capítulos de uma base de preços. 

Este tipo de organização hierárquica da base de preços é facultativo. Se a desejar utilizar, é necessário 
que exista um preço cujo código termine com os caracteres ##, que é denominado preço raiz e a sua 
decomposição são os capítulos da base. 

Veja o capítulo 4 para obter mais informação relativamente a este tema. 

Capítulos e sub-capítulos de um projecto 

No caso dos projectos, não é necessário realizar as mesmas decomposições que nas bases, sendo 
suficiente que os códigos dos registos de medição que se criam sejam coerentes. 

Por exemplo, se atribuir a um artigo o código 0201, indica-se que pertence ao capítulo 02 se na função 
Ficheiro>Opções..., se introduzir o valor 2 no campo Caracteres código capítulo, que se encontra 
no separador Formato página; o artigo 007001 pertenceria ao capítulo 007 se na função 
Ficheiro>Opções..., se introduzir o valor 3 no campo Caracteres código capítulo, que se encontra 
no separador Formato página; e assim sucessivamente. 

Para definir o título de um capítulo, é necessário criar um novo artigo, cujo código seja o número do 
capítulo, seguido do caractere # (por exemplo, o artigo 02#, 007#, etc.). 

É muito importante indicar o número de caracteres seleccionados para assinalarem os capítulos dos 
orçamentos. Para esse efeito deve-se executar a função Ficheiro> Opções... e introduzir o dito valor no 
campo Caracteres código capítulo, que se encontra no separador Formato página. 

Observe os seguintes exemplos: 



 

Códigos de artigos utilizados 01# 

0101 

0102 

... 

 

07# 

0701 

... 

001# 

001001 

001002 

... 

 

007# 

007001 

... 

1# 

11 

12 

... 

 

7# 

71 

... 

01# 

0101# 

010101 

010102 

... 

07# 

0705# 

070501 

... 

Caracteres código capítulo 2 1 2 4 

Como se vê nestes quatro exemplos, é possível ter capítulos e subcapítulos (até 16 níveis), em função dos 
códigos dos artigos que se utilizem. 

Como regra geral, podemos aconselhar que se criem os orçamentos com os seguintes códigos para os 
artigos: 

Códigos introduzidos Listagem obtida 

01# 1. Capítulo 

0101# 1.1 Capítulo 

010101 1.1.1 Artigo 

010102 1.1.2 Artigo 

010103 1.1.3 Artigo 

… … 

02# 2. Capítulo 

0201# 2.1 Capítulo 

020101 2.1.1 Artigo 

020102 2.1.2 Artigo 

0202# 2.2 Capítulo 

020201 2.2.1 Artigo 

… … 

Esta codificação permite até 99 subcapítulos (porque utiliza 2 caracteres como identificação do capítulo – 
caso utilizasse 3 caracteres -001001- permitiria até 999 subcapítulos).Na função Ficheiro>Opções..., 

deve introduzir o valor 4 no campo Caracteres código capítulo, que se encontra no separador Formato 
página. Ao fornecer esta informação está a indicar que todos os códigos de artigos com até 4 caracteres 
mais o cardinal (por exemplo o 01# e o 0101#) são capítulos e subcapítulos. 

Na elaboração do orçamento para os artigos do tipo capítulo (código seguido de cardinal–01#) tem de se 
associar um preço da base que também seja do tipo capítulo (EA# por exemplo).Caso associe um preço 
que não seja capítulo estará a atribuir esse valor ao capítulo do orçamento, o que não é o pretendido. 
Pode criar preços do tipo capítulo na sua base só para serem associados aos capítulos do orçamento. Na 
descrição desses preços do tipo capítulo poderá introduzir textos que lhe sejam úteis como título de 
capítulo do orçamento. 



 

 

Conceitos prévios de Gest Resíduos 

Introdução 

O Decreto-Lei 46/2008 de 12 de Março estabelece, no artigo 10º e 11º, a obrigatoriedade de incluir, no 
projecto de execução de todas as obras, o estudo de gestão de resíduos de construção e demolição, com 
os seguintes conteúdos: 

◼ A caracterização sumária da obra a efectuar, com descrição dos métodos construtivos a utilizar. 

◼ Uma estimativa da quantidade expressa em toneladas e em metros cúbicos, dos resíduos de construção 
e demolição que se geram na obra, codificados e relação com a lista europeia de resíduos publicada 
na Portaria 209/2004, de 3 de Março. 

◼ As medidas para a prevenção de resíduos na obra objecto do projecto. 

◼ As operações de reutilização, valorização ou eliminação a que se destinarão os resíduos que se geram 
na obra. 

◼ A referência aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em local afecto à mesma, 
devendo, caso a triagem não esteja prevista, ser apresentada fundamentação da sua impossibilidade 

ou encaminhamento para operador de gestão licenciado. 

◼ Os projectos das instalações previstas para o armazenamento, processamento, separação e outras 
operações de gestão dos resíduos de construção e demolição dentro da obra. 

◼ As prescrições do caderno de prescrições técnicas particulares do projecto, em relação com o 
armazenamento, processamento, separação e outras operações de gestão dos resíduos de construção 
e demolição dentro da obra. 

◼ Uma estimativa do custo previsto da gestão dos resíduos de construção e demolição que formará parte 
do orçamento do projecto, num capítulo independente. 

O separador Resíduos contém as funções que servem de ajuda para a criação do estudo e gestão de 
resíduos. 

 

O modo habitual de trabalho com estas funções consiste em ir executando-as por ordem, desde Dados 
gerais, até Relatórios e gráficos, revendo os dados que se incluem neles e se necessário, modificando 
algum deles. As duas últimas funções (Definição de textos e Tipos de obra), não é necessário utiliza-
las habitualmente, já que servem para modificar textos e valores provenientes das normativas, portanto, 
quase sempre inamovíveis. 

 



 

Campo de aplicação do programa 

O programa  permite realizar as seguintes operações: 

◼ Estimar  a quantidade, expressada em toneladas e em metros cúbicos, dos residuos de de construção 
e demolição que se geram na obra 

◼ Permite indicar o destino de cada um dos tipos de resíduos (central de reciclagem, aterro separado, 

etc.), assim como o tipo de recipiente que se utilizará (contentor, camião, etc.) e a sua capacidade. 

◼ Definir o valor que estima na gestão dos resíduos, tendo em conta o custo do transporte destes, 
segundo os vários tipos e capacidades dos recipientes e o custo das tubagens de descarga que se 
aplicam, os aterros e as centrais de reciclagem. 

◼ Permite gerar o documento Estudo de Gestão de Resíduos 

Criação de um estudo de gestão de resíduos 

Cada estudo de gestão de resíduos guarda-se dentro de um ficheiro de Gest, de extensão G13. É possível 
guardar dentro de um ficheiro de Gest que tenha já outro tipo de dados (por exemplo, um orçamento da 
execução da obra) ou num ficheiro novo. 

Em qualquer dos dois casos anteriores, quando se executa pela primeira vez alguma das funções do 
separador Resíduos, apresenta-se uma caixa de diálogo como a seguinte, que permite recuperar os 
dados da gestão de resíduos de um modelo que se inclui com o programa ou de outro modelo ou estudo 
que se tenha criado anteriormente. 

 

O mais habitual é seleccionar o botão Continuar, que cria o novo estudo de gestão de resíduos a partir 
do modelo standard. O botão Novo permite criar um estudo novo, totalmente vazio, pelo que, 
normalmente, não se utiliza. O botão Modificar permite seleccionar o modelo a utilizar, caso deseje 
utilizar um diferente do standard, denominado “Estudo de gestão de resíduos nnnnn.G13”, que 
normalmente se encontra na pasta C:\ARKTEC\CONSTRUCTO 14.0\PLANILHAS\PORTUGUES. 

Ao seleccionar o botão Modificar, apresenta-se uma caixa de diálogo como a seguinte, que permite 
alterar a modelo a utilizar. 



 

 

 

O mais habitual é utilizar o modelo fornecido com o programa C:\ARKTEC\CONSTRUCTO 

14.0\PLANILHAS\PORTUGUES\GESTÃO DE RESÍDUOS NNNNN.G13, mas podem utilizar-se cópias deste modelo, 
criadas com outros nomes ou estudos de gestão de resíduos previamente realizados. 

Definições utilizadas 

 

Na janela Dados gerais 

◼ Superfície total construída.- Valor resultante da soma da área de zonas acessíveis, como das não 
acessíveis, como a espessura das paredes, os pátios, etc. No caso de se tratar de um edifício de vários 
pisos, há que somar-se a superfície construída de todos eles. 

◼ Volume de escavação.- Volume total da zona a escavar, incluindo o das terras que se vão aproveitar 
noutras zonas da própria obra.   

◼ Factor de empolamento de terras.- O terreno, no estado natural, encontra-se compactado, devido 
à passagem do tempo, da humidade, etc. No momento em que se extraem as terras da escavação, 
estas sofrem um aumento do volume, denominado empolamento. O factor de empolamento é a relação 
existente entre o volume de empolamento e o volume compactado ou original. É um factor diferente 
para cada tipo de terra, mas normalmente encontra-se em torno de 1,15. Este valor implicaria que 
seria necessário transportar mais 15% de volume de terras do que o volume teórico escavado. 

◼ Factor de empolamento de resíduos.- Os resíduos que será necessário extrair da obra 
normalmente armazenam-se e transportam-se de um modo desordenado, o que significa que sofrem 
também um empolamento, por exemplo, se demolir um muro de 10 m de largura, 3 m de altura e 0,3 
m de espessura, o volume de resíduo gerado não será 10 x 3 x 0,3, mas cerca de mais 25%, resultante 
dos espaços gerados ao demolir o muro. O factor de empolamento de resíduos normalmente é um 
valor cerca de 1,25. 



 

◼ Factor de estimativa total de resíduos.- Valor para estimar o volume de resíduos que se gerarão, 
em função da superfície total construída da obra.  

Na janela Estimativa de recursos 

Relativo às TERRAS DE ESCAVAÇÃO: 

◼ Volume aparente de resíduos.- O volume teórico das terras que se escavam.  

◼ Densidade média.- A densidade das terras de escavação. Este dado, que não deve confundir-se com 
o empolamento, depende do tipo de terreno escavado e deve ser cerca de 1,25 t/m³. 

◼ Previsão de reciclagem.- Percentagem das terras escavadas se utiliza dentro da própria obra. 

◼ Toneladas estimadas.-:  
Toneladas estimadas = Vol.aparente x (1-Prev.reciclagem/100) x Factor empolam.terras x Densidade 

Relativo aos RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO OU DEMOLIÇÃO: 

◼ Superfície construída.- A superfície total construída da obra. 

◼ Volume aparente de resíduos.- O volume total teórico de resíduos que se geram, sem ter em conta 
o empolamento.  

◼ Densidade média.- A densidade média dos resíduos. Apesar de os resíduos poderem ser de muitos 
tipos, estima-se que a sua densidade média é cerca de 1,25 t/m³. A densidade não deve confundir-se 
com o empolamento: o empolamento utiliza-se para conseguir um incremento de volume, enquanto a 

densidade utiliza-se para converter o volume em peso. 

◼ Estimativa de reciclagem.- Permite indicar a percentagem dos resíduos de construção ou demolição 
que se reutilizarão dentro da própria obra. 

◼ Toneladas estimadas.-:  
Toneladas estimadas = Vol.aparente x (1-Prev.reciclagem/100) x Factor empolam.resíduos x 
Densidade 

Relativo as AVALIAÇÃO  ESTIMADA DE PESOS E VOLUMES DE CADA TIPO DE RESIDUO: 

◼ Coeficiente de presença.- Percentagem estimada para cada um dos tipos de resíduos da obra.  

◼ % do peso total.- Nesta coluna indica-se a percentagem do peso total estimada para cada um dos 
tipos de resíduos.  

◼ Peso de cada tipo.- Peso (em toneladas) de cada um dos tipos de resíduos, resultante de multiplicar 
as Toneladas estimadas de resíduos da construção o demolição, pela % do peso total de cada 
tipo. 

◼ Densidade média.- Permite indicar a densidade de cada um dos tipos de resíduos, que se utilizam 
para calcular o volume de cada um, já que o Decreto-Lei 46/2008 de 12 de Março, pede que se inclua, 
no estudo de gestão de resíduos, as quantidades estimadas, tanto em peso, como em volume. 

◼ Estimativa de reciclagem.- Permite indicar que percentagem de cada um dos tipos de resíduos se 
reutilizam dentro da própria obra, que não se terá em conta no cálculo dos valores correspondentes 
ao seu transporte, nem às suas tubagens de despejo para aterros ou centrais de reciclagem. 

◼ Volume de cada tipo.- O volume que supõe cada um dos tipos de resíduos, resultante de dividir o 
Peso de cada tipo entre a Densidade média de cada um e subtrair-lhe a percentagem 
correspondente à Estimativa de reciclagem. 



 

 

Na janela Gestão de residuos 

◼ Aterro misto.- O destino final de resíduos será um aterro, misturado com outros tipos de resíduos 
diferentes. Este é o destino menos ecológico, pelo que muitas normativas locais proíbem-no.  

◼ Aterro separado.- O destino final de resíduos será um aterro específico para esse tipo de resíduos, 
o que facilitará enormemente o seu tratamento posterior. 

◼ Central de reciclagem.- Odestino final de resíduos será uma central de reciclagem que o incluirá de 

novo no ciclo produtivo.  

 



 

Conceitos prévios de Constructo Conta 

Campo de aplicação do programa 

O programa  permite realizar as seguintes operações: 

◼ Definir um plano de contas financeiras e analíticas. 

◼ Definir orçamentos anuais ou mensais para cada conta ou subconta. 

◼ Gerir o diário contabilístico  os vencimentos pagos e a cobrança. 

◼ Gerir os livros do I.V.A. 

◼ Gerir o inventário com as suas correspondentes amortizações parciais. 

Definições 

Neste epígrafe, explicam-se diversas definições utilizadas frequentemente no resto do manual. Trata-se 
de conceitos contabilísticos bem conhecidos pela maioria das pessoas encarregues de gerir a contabilidade. 

Plano Oficial Contabilístico 

O Decreto-Lei nº410/89, de 21 de Novembro, aprovou o Plano Oficial de Contabilidade e determinou a 
sua aplicação obrigatória para todas as empresas, qualquer que seja a sua forma jurídica, individual ou 
societária. 

O Plano Oficial de Contabilidade foi elaborado pela Comissão de Normalização Contabilística, organismo 
que tem a seu cargo a normalização contabilística em Portugal. 

Trata de um conjunto de contas numeradas e estruturadas hierarquicamente que representam os 
diferentes lugares entre os quais se produzem movimentos económicos dentro de uma empresa. 

 permite consultar ou modificar o Plano Oficial de Contabilidade através da função 

Contabilidade>Plano Oficial  Contabilidade e inclui-o no ficheiro PLANO OFICIAL CONTABILIDADE.G13. 
É possível criar qualquer outro Plano Contabilístico, adaptado a áreas específicas, com o programa 

 

Subcontas 

A estrutura de contas que se descreve no Plano Oficial de Contabilidade é, geralmente, igual para todas 
as empresas. No entanto, é necessário personalizá-lo em função das actividades concretas que desenvolva 
cada empresa. Por esse motivo, cada conta divide-se em subcontas específicas, que serão diferentes para 
cada caso. 

Exemplificando, a conta "22.- Fornecedores" é comum para todas as empresas, porém cada uma deve 
criar as suas próprias subcontas com o nome de cada um dos seus fornecedores. Por exemplo, "2210001.- 
Tijolos do Tâmega Lda", "2210002.- Inertes do Centro, S.A.", etc. 

O número de dígitos a utilizar para as subcontas é livre e podem-se utilizar associações de códigos para 
agrupar subcontas similares. Por exemplo, caso se pretendam utilizar os códigos postais, os fornecedores 



 

 

de Lisboa poderiam ser 2211000001, 2211000002 e 2211000003; e os do Porto, 22140000001, 
22140000002 e 22140000003. 

 permite criar ou modificar subcontas através da função Plano Oficial  Contabilidade, onde 

as subcontas são exibidas dentro de cada conta do plano, ou através da função Subcontas, onde são 
todas apresentadas em forma de tabela. O programa permite utilizar até 16 caracteres nos códigos de 
subconta e não é necessário que todas as subcontas tenham o mesmo número de caracteres. 

Diário 

O diário ou livro diário é a relação de todos os movimentos económicos que se vão produzindo na empresa, 
sempre entre umas subcontas e outras. Cada um destes movimentos denomina-se "lançamento" ou 
"lançamento contabilístico". 

Cada lançamento é composto por duas ou mais linhas nas quais se indicam as subcontas de onde sai o 
valor e as subcontas que o recebem. 

Por exemplo, um lançamento habitual é o que se produz quando se envia a um cliente uma factura (ou 
auto de medição), com I.V.A. incluído. Neste caso, anota-se na subconta do cliente o valor total (I.V.A. 
incluído) na coluna "Débito", com o que o cliente fica endividado para com a empresa. Esse valor reparte-
se entre duas subcontas: a base imponível introduz-se na subconta que possui todos os valores 
procedentes de obras em curso e a parte do I.V.A. introduz-se na subconta de I.V.A. repercutido a 19%, 
na qual se vão acumulando todas as quantias recebidas de I.V.A. a 19% para creditar periodicamente o 
total ao Ministério das Finanças. O lançamento fica, portanto, deste modo: 

 

Número de 
lançamento 

Data Subconta Nome Débito Crédito 

3 6-feb-04 2210001 Dr. Lopes (cliente) 11.600,00  

7140001 Autos de medição de obras em 
curso 

 10.000,00 

2436019 I.V.A. a pagar repercutido 19%  1.900,00 
 

De igual forma, introduz-se no diário todos os movimentos que se produzam. Seguindo com o exemplo, 
no momento em que o cliente paga a sua dívida através de uma transferência bancária, introduz-se um 
lançamento com duas linhas: numa encontra-se a subconta do cliente com o valor que está a pagar e na 
outra, a subconta do banco onde se produz o depósito. 
 

Número de 

lançamento 
Data Subconta Nome Débito Crédito 

4 10-feb-04 2210001 Dr. Lopes (cliente)  11.600,00 

 1210001 Banco X 11.600,00  

 permite gerir o diário através da função Contabilidade>Diário. 

Exercício 

Um exercício é o período de tempo, normalmente um ano, em que a empresa divide a sua actividade 
económica. 



 

 permite definir vários exercícios e seleccionar o actual através da função  Exercícios. No 

final do exercício, o programa permite realizar automaticamente o processo de fecho do exercício actual 
e a abertura do novo através da função Fecho de exercício. 

Vencimentos 

No caso em que o pagamento de uma factura se realiza a prazo, a data de pagamento denomina-se 
"vencimento". Também é possível fraccionar o pagamento em várias vezes, por exemplo, a 30, 60 e 90 
dias e ter assim várias datas de vencimento com os valores parciais. Os vencimentos são aplicáveis tanto 
para as facturas emitidas, como para as facturas recebidas. 

 permite gerir os vencimentos através da função Vencimentos, informando dos pagamentos 

ou cobranças que vão vencendo em cada data e gerando os lançamentos correspondentes no momento 
em que se produza o pagamento ou cobrança real. 

Contabilidade analítica 

Como se referiu anteriormente, a estrutura de contas do Plano Oficial de Contabilidade é a definida pela 
Comissão de Normalização Contabilística que está encarregada da 'standerização' da contabilidade de 
todas as empresas. No entanto, a cada empresa pode interessar analisar os débitos e créditos e, em geral, 
qualquer movimento económico, de acordo com uma organização própria, dependente das obras, 
produtos ou serviços que vende ou compra. A contabilidade analítica baseia-se, portanto, numa estrutura 
de contas opcional, denominadas "centros de custo", que é personalizada para cada empresa, diferente 
da organização do Plano Oficial de Contabilidade e que se utiliza de um modo paralelo a esta. 

Por exemplo, para uma empresa construtora pode interessar analisar os valores que gasta em obras numa 
determinada província; dentro dessa conta, numa determinada localidade; dentro dela, numa determinada 
obra; e inclusive dentro dela, numa determinada parte da obra. São os diferentes centros de custo. 

 permite criar a estrutura de centros de custo da contabilidade analítica através da função 

Analítica. Uma vez criada esta estrutura, cada vez que se realize um lançamento no diário, pode-se 
imputar opcionalmente cada movimento a um determinado centro de custo, de modo a que posteriormente 
se possam analisar todos os movimentos existentes em cada um deles. 

Inventário de bens imobilizados 

Os "bens imobilizados" de uma empresa são os bens que lhe pertencem e que não produzem benefício 

directo através da sua venda como produtos terminados bem como parte deles, mas através da sua 
utilização dentro do processo produtivo. Por exemplo, um tijolo utilizado na construção de um edifício não 
é um bem imobilizado, porém uma betoneira de obra sim. 

Os bens imobilizados podem ser de dois tipos: corpóreos ou incorpóreos. Um exemplo de imobilizado 
corpóreo pode ser a betoneira de obra e um exemplo de imobilizado incorpóreo pode ser uma marca 
registada propriedade da empresa. 

O "inventário" de bens incorpóreos é a relação deste tipo de bens. 

 permite gerir o inventário de imobilizados através da função Inventário/ Amortização. 

Amortização 

Os investimentos que uma empresa realiza em bens imobilizados não se contabilizam como realizadas 
num determinado momento, sendo distribuídos no tempo para considerar a sua futura utilização no 



 

 

processo produtivo e para ir corrigindo o valor dos bens ao longo do tempo, em função da sua depreciação. 
Portanto, além de se introduzir o lançamento contabilístico de aquisição do bem, é necessário ir fazendo 
periodicamente os lançamentos de amortização. A lei estabelece para cada tipo de bem, um prazo de 
amortização diferente. 

Por exemplo, uma maquinaria que a empresa adquira poder-se-ia amortizar semestralmente durante dez 
anos, o que significa que terão que existir vinte lançamentos de amortização nos quais se irá utilizando 
um vinteavos do valor total. 

 realiza automaticamente as amortizações de bens imobilizados através da função 

Inventário/Amortização, criando os lançamentos correspondentes. 

Pastas de subcontas 

  Junto a todos os campos do programa destinados a introduzir um número de subconta encontra-
se um destes dois ícones, que permitem aceder a uma Pasta de subcontas. Também é possível 
consegui-lo pressionando a tecla F1 enquanto o cursor se encontra nestes campo. 

Se o campo se encontra vazio, na lista mostrar-se-ão todas as subcontas existentes, enquanto que se no 
campo se introduz um código que termine em *, na lista mostrar-se-ão só as subcontas que comecem por 
esse código. Por exemplo, o código 211* mostrará uma lista com todas as subcontas que comecem por 
211. 

Ao pressionar o ícone, aparece uma caixa de diálogo como a da figura, que contém os seguintes 

elementos: 

  

Figura 10. Pasta de subcontas cujos códigos começam por 221. 

O campo , permite pesquisar por qualquer das 
colunas da pasta de subcontas. Para esse efeito, basta pressionar o cabeçalho da coluna pela qual 



 

pretendemos procurar e o texto de campo de pesquisa modifica-se de acordo com a coluna seleccionada, 
podendo aparecer os seguintes textos: 

 ;  ;  

O campo , permite introduzir um filtro, para seleccionar 
o grupo de subcontas a apresentar na caixa. Por exemplo, se queremos mostrar somente as subcontas 
dos fornecedores no ficheiro EXEMPLO.G13, fornecido junto com o programa, escrevemos o filtro 221 e 
pressionamos o botão . 

O botão  permite definir uma nova subconta, que não esteja definida dentro do ficheiro 

seleccionado. Caso se filtre por subconta, por exemplo as que comecem por 221, quando se pressiona 
neste botão o programa apresenta a seguinte mensagem: 

 

A mensagem indica  que a subconta 2210022, não está definida e pergunta se a pretende definir. A 
numeração desta subconta, vai ser sempre a seguinte à última que esteja definida, no exemplo, a última 
subconta definida é a 2210021, por esse motivo a numeração correlativa que lhe corresponde é a que 

acaba em 22. 

Caso se pressione no botão , o programa mostra a janela seguinte na qual se introduzirão 

todos os parâmetros que definem a nova subconta.  

 



 

 

Uma vez definida a subconta pressionar no botão , criando-se assim uma nova subconta no 

ramo indicado, da janela de Informação Comercial. 

Caso se pressione no botão , o programa exibe a janela com os dados da subconta que esteja 

seleccionada, permitindo-nos modificá-la. 

 

Uma vez realizada a modificação pretendida, pressiona-se no botão   e na janela de 

Informação Comercial, aplicar-se-ão as alterações realizadas. 

 

 



 

Conceitos prévios de ConstructoFacturação 

Introdução 

O menu Facturação permite gerir a facturação da empresa, através da criação de facturas para emissão 

e a introdução opcional das facturas recebidas, para arquivar ou consulta posterior. A função 
Facturação>Gestão de facturas permite criar as facturas, introduzindo os seus conceitos e valores, 

enquanto a função >Imprimir>Relatórios permite definir livremente a aparência com a qual se irá 

imprimir a factura. 

 

As funções do menu Facturação são as seguintes: 

GRUPO CRIAR E MODIFICAR 

Exercicios Permite ver solo as facturas incluidas num ejercicio concreto do ficheiro 
seleccionado. 

Gestão de facturas Permite introduzir e modificar todos os dados que compõem as facturas a 
emitir, as facturas pró- forma, as facturas recebidas e as facturas 
rectificativas. 

Base de referências Permite gerir uma base de dados que inclua as distintas referências 
(produtos ou serviços) que se costumam facturar habitualmente, com os 
seus códigos, conceitos, preços unitários, descontos, etc. Deste modo, 
quando se cria uma factura, é possível criar conceitos novos ou utilizar os 
já existentes na base de referências. 

Bloqueio de períodos Permite bloquear as facturas correspondentes a um determinado período 
de tempo, de modo a que não se possam realizar modificações. 

GRUPO VERIFICAR 

Verificar Permite verificar a coerência dos dados introduzidos na facturação, como 
facturas não contabilizadas ou facturas sem fornecedor ou cliente. 

Exercicios 

A função Exercícios permite ver só as facturas incluidas num exercício concreto do ficheiro seleccionado. 

Ao executar esta função o programa apresenta a seguinte janela: 

 

As colunas existentes nesta janela são: 



 

 

Estado A coluna esquerda, que se mostra sobre fundo cinza, apresenta uma relação de 

números correlativos e um ícone que indica se o exercício se encontra  aberto ou  

fechado. 

Seleccionado Esta coluna permite seleccionar um dos exercícios para trabalhar sobre ele. Só pode 
existir um exercício seleccionado. 

Código  O código do exercício. Ainda que normalmente se trate o ano com quatro dígitos, pode 
utilizar-se qualquer código alfanumérico de até 16 caracteres, por exemplo, 2004B. 

Descrição  A descrição do exercício. 

Início  A data de início do exercício. 

Gestão de facturas 

A função Gestão  de facturas permite introduzir e modificar todos os dados que compõem as facturas a 
emitir, as facturas pró-forma, as facturas recebidas e as facturas rectificativas. Ao executar-se a função, 
surge um ecrã como o seguinte, que consta de três zonas: 

 

A Tabela de Facturas  

Encontra-se na zona superior do ecrã e inclui a lista de facturas. 

A Tabela de Conteúdo da factura  

Encontra-se na zona inferior esquerda do ecrã e inclui, para a factura seleccionada na tabela de 
facturas, a relação de todos os produtos e serviços aí incluídos. 

A Tabela de Vencimentos   

Encontra-se na zona inferior direita do ecrã e inclui, para a factura seleccionada na tabela de 
facturas, a relação das datas de vencimento e os valores que vencem em cada data. 

 



 

Base de referências 

A função Base de referências permite gerir uma base de dados na qual se podem incluir todas as 
referências de produtos ou serviços que se vão incluir habitualmente em facturas. Cada referência pode 
incluir código, unidade de medida, conceito curto, conceito extenso, preço unitário, percentagem de 
desconto e percentagem de impostos. 

 

Bloqueio de períodos 

A função Bloqueio de períodos permite indicar uma data de bloqueio, antes da qual não se poderão 
criar, modificar nem eliminar facturas. 

Verificar 

A função Verificar permite realizar várias verificações relacionadas com a facturação: avisar sobre as 
facturas não contabilizadas e sobre as facturas em que não se definiram os dados do cliente ou fornecedor. 

 



 

 

Conexões entre Custos, Facturação e Contabilidade 

Dependendo da organização da empresa, os dados podem introduzir-se em uma área ou outra e podem 
ser automaticamente aproveitados pelas demais, sem necessidade de introduzi-los de novo. Um processo 
possível poderia ser introduzir as facturas recebidas na área de controlo de custos, para imputar os gastos 
a cada obra; daí, enviá-la para a facturação, para posteriormente, contabilizá-la. Também, poderiam 
contabilizar-se directamente, sem passar pela facturação, dependendo das preferências de cada empresa. 

Nesse caso, poderiam introduzir-se na tabela de facturação unicamente as facturas emitidas ou os autos. 

Noutros casos, as facturas são introduzidas no programa pelo departamento de contabilidade, no diário e 
podem enviar-se automaticamente para o controlo de custos e para a facturação. 

As conexões possíveis apresentam-se no seguinte gráfico: 

 

 

 
 

Custos 
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Conceitos prévios de MidePlan 

Introdução 

Neste capítulo faremos uma abordagem geral pelo programa, tanto na sua organização como nos 

conceitos gerais que utiliza. É recomendável a sua leitura para obter uma visão global do programa e um 
melhor aproveitamento do mesmo. 

Todos os aspectos descritos neste capítulo detalham-se mais pormenorizadamente nos sucessivos, 
podendo este servir como um guia de consulta rápida de conceitos. 

Campo de aplicação do programa 

O programa permite realizar a medição gráfica de desenhos em formatos DWG, DXF, WMF, 

EMF, BMP, DBU, JPG, GIF ou DIB, normalmente gerados através de programas CAD ou introduzidos 
através de um scanner. A medição destes desenhos se vá introduzindo num projecto, pode recuperar-se 
posteriormente com programas de orçamentos. 

 não é um programa de desenho, pelo que não permite criar desenhos para medir sobre eles. É 

necessário disponibilizar informação em formato standard de comunicação de gráficos. 

também não é um programa de criação de orçamentos, pelo que as medições realizadas com 

a aplicação devem ser enviadas para programas deste tipo para obter listagens de orçamento, realizar 
ajustes, etc. Se o programa de orçamentos que utiliza for  (também de ), as medições 

recuperam-se em tempo real, sem necessidade de exportar ficheiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definições e convénios 

Nesta epígrafe, apresentam-se diversas definições e convénios utilizados frequentemente no resto do 
manual. 

 

 

 
 

Programa 
de CAD 

(Arktecad 
ou outro) 

Desenhos DWG, 
DXF, WMF, EMF, 
BMP, DBU, JPG, GIF 
ou DIB 

 

 

 

 

Programa de 
orçamentos 

(Gest 

ou outro) 

Orçamento sem 
medições G13, 
G12, G11, G10, 
BC3, FIE-1, PRW 

Orçamento com 
medições G13, 
BC3, FIE-1 ou 

ASCII delimitado 

 



 

 

Tipos de desenhos 

 permite gerir os desenhos de tipo vectorial e raster. 

Ficheiros vectoriais DWG, DXF e DBU 

Os desenhos vectoriais contêm informação numérica de todos os elementos do desenho, como as suas 

coordenadas, os seus ângulos, seus comprimentos, etc. Portanto, a nitidez do documento final não 
depende da resolução dos periféricos com os que se trabalha, mas sim da exactidão dos seus dados. A 
maioria dos programas CAD utilizam estes formatos vectoriais de desenho. 

Os ficheiros DWG são desenhos gerados vectorialmente pelo programa Autocad® propriedade da empresa 
Autodesk©. 

Os ficheiros DXF também são desenhos vectoriais, em que os seus elementos se dispõem segundo estejam 
situadas as suas coordenadas. A maioria dos programas CAD, permitem obter desenhos neste formato 
standard. permite utilizar desenhos em formato DXF-2D (bidimensionais) e DXF-3D 

(tridimensionais). Neste último caso, o programa utiliza apenas as duas primeiras coordenadas, já que a 
sua utilidade estriba Na elaboração de medições sobre desenhos bidimensionais. 

Ao importar um ficheiro vectorial DXF,  transforma-o automaticamente para um formato próprio 

de funcionamento interno: o formato DBU, também é vectorial. 

Enquanto se utiliza , as medições que se fazem sobre os desenhos realizam-se neste formato 

interno DBU, que é gerido mais rapidamente por  

Ficheiros raster BMP, WMF, EMF, JPG, GIF e DIB. 

Um desenho raster é um ficheiro, normalmente proveniente de um scanner, em que a informação está 
configurada na base de um conjunto de pontos. Os pontos dão forma ao desenho e o seu maior ou menor 
tamanho dependendo da resolução do periférico que o género.  

Os ficheiros BMP (BitMaP = mapa de pontos), WMF (Windows MetaFile) e EMF (Enhanced MetaFile, JPG 
(JPEG), GIF (Formato de Intercambio de Gráficos) e DIB são de tipo raster, em que a informação está 
guardada como uma série de pontos que, segundo a sua posição e cor, definem o desenho. Há programas 
de desenho muito simples que operam com este sistema de raster, como o programa Paint de Windows, 
mas a maior utilidade da importação de ficheiros raster para  está na medição de desenhos em 

papel introduzidos através de um scanner. 

Os desenhos raster carecem de referências sobre as coordenadas e da escala, sendo preciso defini-la 
graficamente no próprio . Também não têm layers, pois o scanner que os gera lê toda a 

informação presente no desenho de papel sem distinção alguma. 

Bases de preços 

As bases de preços são bibliotecas de preços de unidades de obra, que podem ser adquiridas no mercado 
ou criadas pelo próprio utilizador através de programas de orçamentos.  não permite criar nem 

modificar bases de preços, processo que se pode realizar com o programa . As bases de preços de 

 têm por extensão G13. 

 



 

Preços paramétricos 

Os paramétricos são um tipo especial de preços, em que todos os seus dados (texto, preço unitário ou 
decomposto, etc.) são gerados automaticamente pelo programa, em função de uns parâmetros 
seleccionados pelo utilizador. Assim, um só preço paramétrico (por exemplo de um betão), representa 
uma família de preços similares (no exemplo, os betões de diferentes resistências e características, 
consistências, etc.). 

Preço paramétrico: m3 Betão (32 combinações possíveis) 

 
RESISTÊNCIA CONSISTÊNCIA 

TAMANHO 

MÁXIMO 
ELABORAÇÃO 

a 

b 

c 

d 

e 

H-100 

H-150 

H-175 

H-200 

··· 

Plástica 

Fluida 

20 

40 

Em central 

Em obra 

Deste modo conseguem-se bases de preços mais reduzidas de tamanho e mais completas, que prevêem 
todas as possibilidades, combinações compatíveis entre os diferentes parâmetros. 

Actualmente, as bases de preços que incluem preços paramétricos são: BDAG, BDCG, BPCCL, CAM, COA 
Baleares, ITEC, IVE e alguns da base Centro. 

Projectos 

Um projecto (orçamento ou auto de medição) é um conjunto de artigos de medição valorizadas, de tal 
modo que a soma delas supõe o valor total orçamentado do auto. 

Cada projecto tem o seu próprio nome e a extensão G13. O programa pode trabalhar com um número 
ilimitado de projectos simultaneamente no disco rígido. 

Um projecto compõe-se por artigos e cada um deles contém diversa informação: o código do artigo, o 
código de um preço associado (de alguma base de preços) e as medições. O valor do artigo obtém-se da 
multiplicação do total das suas medições pelo preço unitário do preço associado. 

O código que identifica cada artigo pode ser seleccionado livremente, com um máximo de 16 caracteres. 
A selecção de um bom critério de codificação facilitará o trabalho com o programa. 

Nomes de ficheiros 

Os nomes dos projectos criados com  regem-se pelo standard de Windows, podendo 

utilizar-se até 255 caracteres para nome dos ficheiros. Estes nomes podem conter espaços em branco, 
mas não podem conter nenhum dos seguintes caracteres: barra (/), barra inversa (\), sinal de maior que 
(>), sinal de menor que (<), asterisco (*), ponto (.), interrogação (?), aspas ("), barra vertical (|), dois 
pontos (:) ou ponto e vírgula (;). 

Por exemplo, são nomes de ficheiro válidos Edifício, Moradia 1, Praça Maior, 6, Projecto de remodelação 
definitivo do José Pereira. 

 



 

 

Códigos de artigos e preços 

Os códigos de artigos de medição e preços podem estar constituídos por até 16 caracteres, sem espaços. 
Estes caracteres podem ser números, letras maiúsculas ou minúsculas e os caracteres _ (underscore), . 
(ponto) e # (cardinal). 

Nas directorias e listagens, o programa ordena automaticamente todos os preços, artigos, capítulos ou 
entidades pelo seu código, tendo em conta as ordens estabelecidas na tabela de caracteres ASCII; sendo, 
do primeiro para o último, o ponto ( . ), os dígitos ( De 0 a 9 ), as maiúsculas ( De A a Z), o caractere 
underscore ( _ ), e as minúsculas ( De a a z). 

Por exemplo, serão válidos os códigos seguintes (ordenados segundo os critérios do programa): 

007001 

07.01 

07.01A 

07.01a 

1234567890123456 

ABCD012 

Os asteriscos 

Em algumas partes deste manual, na hora de indicar os códigos de preços, artigos, capítulos e entidades 
que se podem introduzir, alude-se à possibilidade de utilizar os asteriscos * e ?. Estes têm o mesmo 
significado para Windows: 

Quando se utiliza um código de vários caracteres seguidos por * (asterisco), está a fazer-se referência 
simultaneamente a todos os códigos que comecem por esses caracteres. Por exemplo, se indicar como 
código de preço EFFC*, seleccionam-se todos os preços cujos códigos comecem por EFFC (incluindo o 
próprio preço EFFC se existir). 

Quando se utiliza um código de vários caracteres, mas nenhum deles é ? (ponto de interrogação), está a 
fazer-se referência simultaneamente a todos os códigos em que as que coincidam os restantes caracteres, 
ignorando-se o que estaria na posição de ?. Por exemplo, se indicar como código de preço EF?C01, 
seleccionam-se todos os preços cujos códigos comecem por EF e tenham, depois do quarto carácter o 
texto C01. 

Se poder combinar num mesmo código, vários caracteres ? pode também precisar como caractere *. Por 

exemplo, se indicar ??C*, seleccionam-se todos os códigos que tenham uma C como terceiro carácter. 

Alguns exemplos de utilização de asteriscos: 

Este código: EFFC* EF?C01 ??C* AB?D* ?02??Z12 

Engloba estes: EFFC01 

EFFC.1$ 

EFFCA12 

EFFC32ab 

EFFC01 

EFXC01 

EFAC01 

EF7C01 

UFCR.2aa 

PACB007 

_ACO32 

A.C2# 

ABCD012 

ABXD.32$ 

ABYD# 

ABNDL-54 

P02FAZ12 

E02HBZ12 

E02GMZ12 

O02MOZ12 
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