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Prólogo 

Este Manual de Instrucções dos programas , para orçamentos, medições, 

cadernos de condições técnicas e controle de custos de obra, foi idealizado para facilitar a sua utilização 
a todos aqueles que podem converter-se em futuros utilizadores. Foi nossa intenção ciar um programa 
útil, tanto para pessoas pouco familiarizadas com a informática, como para quem tenha já bastante 
experiência e agilidade com programas informáticos. Pretendemos que o programa e, por tanto, este 
manual, sirva a todos aqueles que desejam utilizar em toda a sua extensão o programa, como a quem 

quer realizar orçamentos pouco complexos.  

Neste Manual de Instrucções explicam-se detalhadamente todas as funções do programa, tanto as básicas 

como as mais avançadas. Se este é o seu primeiro contacto com , no Manual de Curso que se 

fornece conjuntamente encontrará exemplos práticos de utilização das funções mais importantes do 
programa.  

Tanto o programa como os manuais foram feitos a pensar no utilizador, para tal propocionamos-lhe 
ferramentas de trabalho fáceis de utilizar. A melhor forma de o fazer é recolhendo todas as sugestões e 
correcções que nos transmitem, as quais agradecemos sinceramente. Com o nosso agradecimento 
antecipado e na esperança de que os nossos programas e manuais sejam de utilidade.  Atenciosamente, 
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Capítulo 1  

Instalação e colocação em funcionamento 

Equipamento necessário 

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

◼ Computador pessoal compatível com processador Pentium IV ou superior. 

◼ 1GB de memória RAM. 

◼ No computador deve estar instalado o sistema operativo Microsoft Windows, nas versões XP, Vista, 7, 
8 ou 10. 

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

Para a utilização de ,  ou , 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 ,  e  em 

monoposto. No Anexo 1, explica-se o funcionamento dos programas com chave de rede. 

Discos fornecidos 

Os programas , ,  ou 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 4. (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 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 

 

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

 ou , 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 ,  ou 

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 ,  ou 

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”. 

Periféricos suportados 

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 , ,  ou a impressora que pretende utilizar em cada 

momento. 

Écran e placa gráfica 

Processo de impressão 

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

Quando um programa executado pelo Windows solicita a impressão de um determinado documento, cria-
se automaticamente um ficheiro temporário onde se inclui toda a informação do documento a imprimir. 
Uma vez concluída a transmissão de todo este ficheiro, 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 

É possível utilizar o ,  ou 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 ,  ou 

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.  

 

Ficheiro do programa 

Os ficheiros necessários para o funcionamento do ,  ou , são instalados no disco rígido 

durante a instalação e podem-se descrever como: 

◼ Ficheiro do programa 

Constructo.Gest.exe  para  

Constructo.GestCon.exe  para  

Constructo.Segur.exe  para  

Constructo.GestSegur.exe  para    

Constructo.GestConSegur.exe para    



 

◼ 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 para a conexão interactiva com o programa Part:ITEC para MS-DOS: 

PLEC.BAT 

ELEMENT.BAT 

◼ Ficheiro para a exportação de dados para o MS-Project. 

CABECERA.MPX 

◼ Ficheiros contendo o tipo de letra utilizado no ecrã: 

ARKTEC.FON 

CONSTRUCTOxxx.FON 

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

FORMPOLI.AG13 

◼ Ficheiro com informação sobre distintas unidades monetárias: 

MONEDAS.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 Y UTILIDAD.XLS 

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

SEGURIDAD Y SALUD - ESTUDIO BASICO xxxx.G13 

SEGURIDAD Y SALUD - ESTUDIO xxxx.G13 

SEGURIDAD Y SALUD - PLAN xxxx.G13 

Sendo xxxx a versão do programa. 

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 ,  ou os praticamente ilimitados relatórios que podem criar-se no MS-

Access. 

Os relatórios que se incluíram no ficheiro 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 
ficheiro. 

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 ficheiro 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 
todos os separadores de cada uma. 

◼ MS-Access permite visualizar no ecrã a informação do orçamento em diferentes formatos, através de 
formulários. No ficheiro 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 Ficheiro>Exportar…, onde se 
encontra o tipo de ficheiro 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 Ficheiro>Formulários…. 

 

Guardar os dados 

gere documentos de um único tipo, que se denomina Ficheiro de  e tem por extensão G13. 

Um ficheiro de ,  ou 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). 

Os ficheiros de ,  ou situam-se normalmente na pasta C:\Arktec\Constructo-Gest 

14.1 do disco rígido, ainda que possam situar-se em qualquer outra pasta ou unidade de disco (por 

exemplo, em um disco flexível ou em uma unidade de disco à que se tenha acesso através da rede local). 

É possível utilizar bases de preços, projectos, cadernos de encargos ou ficheiros de entidades comerciais 
realizados por versões anteriores nos nossos programas . Para esse efeito, é necessário 

transformá-los previamente para o formato de armazenamento desta versão. 

Poderá utilizar directamente desde o próprio programa todos os ficheiros realizados pelas versões 12.x de 
 ou  sem necessidade de realizar nenhum tipo de transformação. 



 

Capítulo 2  

Conceitos prévios 

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 ,  ou 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. 

Áreas da Janela do 

 

 Friso de opções 

Os menus e as barras de ferramentas principais de ,  ou foram substituídas pelo 

Friso de opções, tendo este sido concebido para simplificar a exploração das funções e está composto por 
separadores organizados por temas ou objectos específicos. Os controlos de cada separador organizam-
se em vários grupos. O friso de opções pode incluir conteúdo mais completo que os menus e as barras de 
ferramentas, como botões, galerias e conter de caixas de diálogo. 



 

 

 

 

 

1 SEPARADORES Concebidos para orientar às tarefas a realizar 

2 GRUPOS Incluídos em cada separador, dividem as tarefas em subtarefas 

3 
INICIADORES DE 

CAIXAS DE 
DIÁLOGO 

Pequenos ícones que aparecem em determinados grupos. Ao fazer 
clique num Iniciador de caixas de diálogo abre-se uma caixa de diálogo 
ou um painel de tarefas relacionado, que proporciona mais opções 
relacionadas com esse grupo. 

 

Janela do programa  

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” 

 

 

◼ 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. 

1 
2 3 

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.  

 

Nesta imagem pode ver-se a colocação do friso de opções com os seus separadores.  

 

Nesta imagem pode ver-se como se organizam os separadores com o friso ocultado. Para ocultar o friso, 
basta com fazer duplo clique sobre a barra de separadores. Com o friso oculto, pode haver a 
possibilidade, de que este apareça sobrepondo-se à janela em que se esteja a trabalhar quando for 

seleccionado um separador da barra de separadores, desta forma pode ter mais espaço destinado às 
janelas de trabalho. 

 

 



 

 

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 (disponível no programa ) permite elaborar um Estudo ou Plano de Segurança 

e Saúde, incluindo memória, caderno de condições, orçamento e detalhes gráficos. 

Livro do edifício:  

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 (disponível no programa ) 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. 

Contabilidade:  

Este menu (disponível no programa ) 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 de ,  ,  ou . 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. 

Esta é a organização normal da barra de separadores pelo que se optou por organizar este manual de 
acordo com esta disposição.  

 

Figura 1. Ecrã do programa 



 

◼ 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. Quando executamos uma função, aparece um separador na 
parte superior com o nome da mesma e do ficheiro a que pertença, a qual está situada debaixo do 
friso ou dos separadores se este estiver ocultado. Deste modo, se estiverem vários separadores abertos 
pode alternar-se de um para outro de forma muito cómoda clicando sobre eles. Cada separador terá 

uma cor diferente segundo a ordem pela qual se vão abrindo as janelas (Azul, amarelo, verde, 
vermelho…). 

No menu Janela pode desmarcar Ver separadores caso não deseje este sistema de organização de 
janelas. 

 

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

 

 

 Figura 2. Janela da aplicação com a opção “Estilo “Azul” 

 

Figura 3 .Janela da aplicação com a opção “Estilo “Negro” 

◼  .- 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. 

 



 

Multi-Janelas 

,  ou para Windows permite aceder simultaneamente a vários ficheiros. Permite 

inclusive, para cada ficheiro, aceder simultaneamente a diferentes tipos de dados. Deste modo, cada vez 
que se acede a uma base de preços, projecto ou caderno de condições técnicas ou quando se solicita um 
ajustamento do orçamento ou se acede à redacção da folha final, aparece na área de trabalho uma nova 
janela para o efeito. Na totalidade, podem-se ter simultaneamente no ecrã até oito janelas, sendo no 
máximo seis do mesmo tipo. 

Definições e conceitos 

Nesta 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 4. 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 5 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 5. 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, pode-se manter intacta a base mestra e realizar 
as modificações necessárias só na base de projecto. 

A base de projecto inclui-se no ficheiro criado inicialmente (de extensão .G13) 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. 

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 6. 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 20 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 7 e Figura 8). 



 

 

Figura 7. Dados contidos num preço (na base de preços). 

 

Figura 8. 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 num 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 específicas 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, assim como o editado pelo ITEC (Instituto de Tecnologia 
de Construção da Catalunha). 

Nomes de ficheiros 

,  ou gere ficheiros de um único tipo, que se denominam Ficheiro de 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 ,  ou 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 20 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 caractere $. 

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 caractere 
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. 

Operações mais comuns 

Nesta 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 13.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  /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: 

  

  ou   

   

◼ 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 ecrã 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. 



 

 

Listas de preços, artigos, condições e entidades 

Lista de preços 

À direita de todas as casas em que se tem de introduzir um código de preço, existe um botão que dá 

acesso à lista de preços, que mostra todos os elementos existentes no ficheiro e permite selecionar um 
deles. 

 

É possível ordenar a lista por qualquer uma das colunas, pressionando sobre o seu título. Caso se pressione 

uma vez, ordena-se por ordem ascendente e à direita do título aparece o ícone . Caso se pressione 

uma segunda vez, a ordem é descendente e à direita do título aparece o ícone . 

Debaixo do título de cada coluna encontra-se a linha de filtros, que permite filtrar a lista para que se 
mostrem só os elementos que cumpram um determinado critério. Inicialmente aparece o ícone , que 

indica que se pode filtrar para ver só os elementos que comecem pelos caracteres que se teclam à direita 
deste ícone. Caso se pressione o ícone , mostram-se os demais tipos de filtros disponíveis, que são os 

seguintes: 



 

        

• Iguais.- Incluem-se na lista os elementos que coincidam exatamente com o que se escreve. Se 
não coincidem as maiúsculas e minúsculas, também se inclui no filtro. 

• Distintos.- Incluem-se na lista todos os elementos exceto os que coincidam com o que se escreva. 

• Menos que.- Os elementos cujos caracteres sejam mais baixos que os que se escrevem, segundo 
a ordem alfanumérica. 

• Inferior ou igual.- Os elementos cujos caracteres sejam mais baixos ou iguais que os que se 
escrevem, segundo a ordem alfanumérica. 

• Maior que.- Os elementos cujos caracteres sejam mais altos que os que se escrevem, segundo a 
ordem alfanumérica. 

• Maior ou igual.- Os elementos cujos caracteres sejam mais altos ou iguais que os que se 
escrevem, segundo a ordem alfanumérica. 

• Como.- Os elementos que coincidam com o que se escreve, utilizando asteriscos e pontos de 
interrogação do modo habitual. Por exemplo, o filtro “*nervurado” incluirá “Tubo nervurado” e 
“Aço nervurado”, porém não incluirá “Aço nervurado B-500S”. O filtro “*nervurado*” incluirá os 
três. Para não ter que escrever os asteriscos, torna-se mais cómodo o tipo de filtro “Contém”. 

• Coincidir com a expressão.- Podem utilizar-se as expressões dos seguintes tipos: 

o “^[a-h]”.- Começa com uma letra compreendida entre a e h. 

o “[a-h]$”.- Termina com uma letra compreendida entre a e h. 

• Começa com.- Os elementos que começam pelos caracteres que se escrevam. 

• Contém.- Os elementos que contêm os caracteres que se escrevam, independentemente de se 
encontrarem em maiúsculas ou minúsculas. 

• Termina com.- Os elementos que terminem nos caracteres que se escrevam. 

• Não começa com.- Os elementos que não começam com os caracteres que se escreveram. 

• Não contém.- Os elementos que não contêm os caracteres que se escrevem na mesmo ordem. 

• Não termina com.- Os elementos que não terminam nos caracteres que se escrevem. 

• Não emparelha.- Os elementos que não cumprem com expressões dos tipos utilizados em 
“Coincidir com a expressão”. 

• Não como.- Os elementos que não coincidam com o que se escreve, utilizando asteriscos e pontos 
de interrogação do modo habitual. 

À direita do texto escrito existem os dois seguintes ícones: 



 

 

 Permite mostrar uma lista desdobrável para incluir na Lista só os elementos que tenham esta coluna 

vazia ou não vazia, ou com algum dos valores existentes nela. 

 Permite descativar o filtro desta coluna. 

É possível filtrar por várias colunas de cada vez e ordenar a Lista a partir de outra coluna diferente. Para 

desactivar os filtros de todas as colunas, pressiona-se o ícone  do canto superior esquerda. 

A zona superior da Lista conta com os seguintes ícones: 

 Aceitar.- Permite selecionar o elemento escolhido na lista, e fechar a Lista. Pode conseguir-se o mesmo 

efeito fazendo duplo clique num elemento da lista. 

 Cancelar.- Permite fechar a Lista sem selecionar nenhum elemento. 

 Procurar.- Permite procurar um texto em todas as colunas de uma vez, através de uma caixa de 

diálogo como a seguinte.  

 

 Ver todos.- Permite mostrar todos os elementos na Lista quando previamente se utilizou algum filtro 

ou o ícone “Ver preços mãe”. 

 Ver os preços mãe.- Este ícone permite incluir na Lista só os preços compostos que tenham dentro 

da sua composição o preço que esteja selecionado nesse momento. Se existirem vários níveis de 
composição, mostrar-se-ão todos eles. Por exemplo, caso se selecione um tijolo e se pressione este ícone, 
a Lista mostrará todas as alvenarias que utilizem esse tijolo e todos os capítulos e subcapítulos que incluam 
o tijolo e as alvenarias citadas. 

 Voltar atrás.- Permite mostrar a Lista anterior à atual. 

 Pré-visualizar.- Gera uma visualização prévia que mostra o que se imprimiria caso se pressionasse o 

ícone “Imprimir”. 

 Imprimir.- Envia para a impressora pré-definida a Lista com a ordem e filtros atuais. 

 Exportar.- Exporta a Lista com a ordem e filtros atuais para os formatos XLS, PDF ou XPS. 

 Relatório.- Gera um relatório com a ordem e filtros atuais no formato PDF. 



 

Lista de artigos 

À direita de todas as caixas em que se deve inserir um código inicial de artigos do orçamento, existe um 
botão que dá acesso à lista de artigos, que mostra todos os artigos existentes no ficheiro e permite 
selecionar um deles.

 

O funcionamento da lista de artigos é igual ao explicado para a lista de preços. 

Lista de Condições Técnicas 

À direita de todas as caixas em que é preciso inserir um código de condição técnica, existe um botão que 
dá acesso à lista de condições técnicas, que mostra todas as existentes no ficheiro e permite selecionar 



 

uma delas.

 

O funcionamento da lista de condições técnicas é igual ao explicado para a lista de preços. 

Lista de entidades comerciais 

Á direita de todas as casas nas quais há que introduzir um código de entidade comercial ou subconta, 
existe um botão que dá acesso à lista de entidades comerciais, que mostra todas as entidades existentes 
no ficheiro e permite selecionar uma delas. 



 

 

O funcionamento da lista de entidades comerciais é o mesmo que o explicado para a lista de preços. 

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 Base>Árvore (capítulo 4) 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 subcapítulos 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 subcapítulos 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. 





 

Capítulo 3  

Assistentes 

Introdução 

O programa incluí 11 assistentes para a realização das funções mais habituais, facilitando a introdução de 
dados. Os assistentes incluídos, são os seguintes: 

Novo Orçamento 

 

Este assistente, mostra de forma sequencial as funções Novo, onde indicamos na janela o nome do novo 
Orçamento.  



 

 

Ao pressionar o botão , vai aceder à caixa de diálogo da função Dados gerais, onde se introduz 

os dados gerais da obra. 



 

 
 

Ao pressionar o botão , vai aceder a janela da função Orçamento Simplificado. 
 

 



 

Modificar Orçamento 

 

Este assistente, quando não temos aberto nenhum ficheiro, mostra a seguinte caixa de diálogo: 

 

Se pressionar no botão , vai aceder à caixa de diálogo Abrir, onde deveremos seleccionar o 

Projecto ou Orçamento, a partir do qual, queremos realizar o Auto de Medição. 

. 

Se pressionar o botão  cancela a operação. 

Ao pressionar o botão , vai aceder à janela da função Orçamento Simplificado. 



 

 

Árvore Base-Projecto 

 

Este assistente abre uma caixa de diálogo como a da figura onde nos é  permitido seleccionar um projecto 
e uma base de preços e definir qual disposição de janelas que se pretende. 

 



 

Ao pressionar o botão , exibe-se simultaneamente a janela da árvore do projecto e da árvore 

da base, em mosaico vertical ou horizontal e a ordem pela qual se vão exibir essas janelas. A opção Criar 

orçamento na pasta de igual nome permite criar uma nova pasta com o nome indicado na casa Nome e 
dentro dela, um ficheiro com o mesmo nome. Dentro da pasta criada guardam-se automaticamente os 
ficheiros associados que se vão criando (orçamentos ajustados, autos de medição, pedidos de propostas, 
exportações para outros formatos, etc.). 

 

Novo Auto de Medição 

 

Este assistente, quando não temos aberto nenhum ficheiro, mostra a seguinte caixa de diálogo: 

 

Se pressionar no botão , vai aceder à caixa de diálogo Abrir, onde deveremos seleccionar o 

Projecto ou Orçamento, a partir do qual, queremos realizar o Auto de Medição. 



 

. 

Se pressionar o botão  cancela a operação. 

Uma vez aberto o Orçamento, o assistente abre de forma automática a janela da função Autos de Medição 

e mostra a caixa de diálogo da função Abrir, onde deve indicar o nome do novo Auto de Medição. O 
programa propõem um nome de forma automática, que será composto pelo nome do Orçamento aberto  
adicionado de um texto: ORÇAMENTO XX, sendo XX um número sequencial. 

 



 

Ao pressionar o botão , vai aceder à janela da função Autos de medição, onde se mostram as 

colunas Medição e Valor, do Auto de Medição aberto no passo anterior. A partir deste momento, 
procedemos à realização do Auto de Medição. 

 

Modificar Auto de Medição 

 

Este assistente, quando não temos aberto nenhum ficheiro, mostra a seguinte caixa de diálogo: 

 

Se pressionar no botão , vai aceder à caixa de diálogo Abrir, onde deveremos seleccionar o 

Projecto ou Orçamento, a partir do qual, queremos realizar o Auto de Medição. 



 

. 

Se pressionar o botão  cancela a operação. 

Uma vez aberto o Orçamento, o assistente abre de forma automática a janela da função Autos de Medição. 

 

Seguidamente, deve pressionar o ícone  , onde devemos seleccionar o  Auto que 

desejamos modificar. 



 

 

Criar preços 

 

Este assistente, quando não temos aberto nenhum ficheiro, mostra a seguinte caixa de diálogo: 

 

Se pressionar no botão , vai aceder à caixa de diálogo Abrir, onde deveremos seleccionar o 

Projecto ou Orçamento, a partir do qual, queremos realizar o Auto de Medição. 



 

. 

Se pressionar o botão  cancela a operação. 

Uma vez aberta a Base de preços ou o Orçamento, o assistente abre de forma automática a janela da 
função Preços. A partir deste momento, poderá introduzir os modificar os preços. 

 

Actualizar Preços 

 

Este assistente, quando não temos aberto nenhum ficheiro, mostra a seguinte caixa de diálogo: 



 

 

Se pressionar no botão , vai aceder à caixa de diálogo Abrir, onde deveremos seleccionar o 

Projecto ou Orçamento, a partir do qual, queremos realizar o Auto de Medição. 

. 

Se pressionar o botão  cancela a operação. 

Uma vez aberta a Base de preços ou o Orçamento, o assistente abre de forma automática a janela da 
função Actualizar preços simples. A partir deste momento, poderá  actualizar os preços simples. 

 



 

Pedido de material 

 

Este assistente, quando não temos aberto nenhum ficheiro, mostra a seguinte caixa de diálogo: 

 

Se pressionar no botão , vai aceder à caixa de diálogo Abrir, onde deveremos seleccionar o 

Projecto ou Orçamento, a partir do qual, queremos realizar o Auto de Medição. 

. 

Se pressionar o botão  cancela a operação. 

Uma vez aberto o ficheiro, o assistente abre de forma automática a janela da função Entradas de material 
e a caixa de diálogo onde deve introduzir um novo pedido de material.  



 

 

Guia de recepção 

 

Este assistente, quando não temos aberto nenhum ficheiro, mostra a seguinte caixa de diálogo: 

 

Se pressionar no botão , vai aceder à caixa de diálogo Abrir, onde deveremos seleccionar o 

Projecto ou Orçamento, a partir do qual, queremos realizar o Auto de Medição. 



 

. 

Se pressionar o botão  cancela a operação. 

Uma vez aberto o ficheiro, o assistente abre de forma automática a janela da função Entradas de material  
e a caixa de diálogo onde deve introduzir uma nova Guia de recepção. 

 



 

Factura recebida 

 

Este assistente, quando não temos aberto nenhum ficheiro, mostra a seguinte caixa de diálogo: 

 

Se pressionar no botão , vai aceder à caixa de diálogo Abrir, onde deveremos seleccionar o 

Projecto ou Orçamento, a partir do qual, queremos realizar o Auto de Medição. 

. 

Se pressionar o botão  cancela a operação. 

Uma vez aberto o ficheiro, o assistente abre de forma automática a janela da função Entradas de material 
e a caixa de diálogo onde pretendemos introduzir uma nova factura. 



 

 

Gastos de material 

 

Este assistente, quando não temos aberto nenhum ficheiro, mostra a seguinte caixa de diálogo: 

 

Se pressionar no botão , vai aceder à caixa de diálogo Abrir, onde deveremos seleccionar o 

Projecto ou Orçamento, a partir do qual, queremos realizar o Auto de Medição. 



 

. 

Se pressionar o botão  cancela a operação. 

Uma vez aberto o ficheiro, assistente abre de forma automática a janela da função Gastos de material  

onde procedemos à introdução de novos gastos de material. 

 



 

Emitir Auto de Medição 

 

Este assistente, quando não temos aberto nenhum ficheiro, mostra a seguinte caixa de diálogo: 

 

Se pressionar no botão , vai aceder à caixa de diálogo Abrir, onde deveremos seleccionar o 

Projecto ou Orçamento, a partir do qual, queremos realizar o Auto de Medição. 

 

Se pressionar o botão  cancela a operação. 

Uma vez aberto o ficheiro, o assistente abre de forma automática a janela da função Entradas de material 

e a caixa de diálogo onde deve introduzir um novo Auto de Medição. 



 

 



 

Capítulo 4  

O menu Ficheiro 

Introdução 

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. Consta das seguintes funções: 

 

Novo  Permite criar um ficheiro de  novo, onde se podem introduzir dados de uma base de preços, 

projecto, caderno de condições e/ou entidades comerciais. 

Abrir Permite abrir um ficheiro de  existente, para visualização, alteração ou impressão. 



 

Guardar  

Permite guardar o ficheiro que se encontra seleccionado e mantêm-no aberto para se poder continuar a 
trabalhar nele. 



 

Guardar como  

Permite guardar o ficheiro que se encontra seleccionado com outro nome, conseguindo-se assim uma 
cópia do original. 

Importar  

Permite recuperar ficheiros que se encontrem em formatos diferentes de , para poder utilizá-

los com o programa. Especial importância adquire a importação através de ficheiros RTF do Word e 
Excel. 

Exportar  

Permite transformar o ficheiro seleccionando em formatos de outros programas. 

Imprimir  

Esta função conta com três sub-funções: 

Listagens:  Esta função permite criar listagens de bases de preços, orçamentos, autos de medição, 
listagens comparativas, cadernos de condições técnicas ou entidades comerciais. As listagens podem 
visualizar-se no ecrã, imprimir ou enviar para ficheiros de texto em formatos RTF ou TXT. 

Relatórios:  Esta função permite aceder ao editor visual de relatórios, que permite criar relatórios 

personalizados a partir dos dados dos ficheiros de  com a informação e o formato que se deseje. 

Formulários:  Esta função permite imprimir formulários definidos graficamente, podendo 

preencherem-se os campos que existentes com dados de qualquer ficheiro do . 

Propriedades  

Esta função conta com quatro sub-funções: 

Propriedades:  Permite mostrar a ficha de propriedades do ficheiro seleccionado, onde aparece diversa 
informação relacionada e onde se podem modificar os atributos do ficheiro. 

Dados gerais:  Mostra os dados gerais de um ficheiro. Permite introduzir dados no ficheiro seleccionado, 
como uma descrição, a localização da obra, observações, etc.  

Dados da empresa  Mostra os dados da empresa associada a um ficheiro. 

Ficheiros associados Mostra os ficheiros associados a um ficheiro. 

Relação de orçamentos 

Opções ficheiro 

Encerrar 

 Permite fechar o ficheiro de Gest que se encontre seleccionado, cujo nome é mostrado na barra 
de título do programa. 

Listagem de ficheiros recentes   

Esta função permite abrir de um modo rápido os 10 últimos ficheiros de utilizados. 



 

Opções  

Permite aceder à caixa de diálogo onde se encontram as opções do programa, como o idioma, a moeda, 
o formato de página, as opções de decimais, etc. 

Sair Permite encerrar todos os ficheiros abertos e encerrar o programa. 

Criar um ficheiro novo 

A função Novo permite criar um novo ficheiro de , onde podem incluir-se dados da base de preços, 

projecto, caderno de condições técnicas e/ou entidades comerciais. 

Ao executar-se a função, exibe-se uma caixa de diálogo que conta com os seguintes elementos: 

 

◼ A listagem desdobrável Procurar em.- Esta listagem permite seleccionar a unidade de disco e a pasta 
onde se pretende criar o novo ficheiro. Encontram-se disponíveis tanto as unidades locais, como 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 janela utilizada.  

 Subir um nível.- Este ícone permite seleccionar a pasta de um nível superior ao que se encontra 

seleccionado. 

 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 de ícones grandes, ícones pequenos, 

lista, detalhes ou vistas em miniatura. 

◼ A listagem de ficheiros e pastas.- Mostra todos os ficheiros de e pastas existentes dentro da 

pasta seleccionada. Nesta listagem, é possível realizar as operações de ficheiros habituais no Explorador 
do Windows (copiar, eliminar, alterar nomes, etc.). Para esse efeito, pode pressionar-se sobre um 
ficheiro com o botão direito do rato, com o que se mostra um menu contextual (ver o manual de 
instruções de Windows para obter mais informações sobre o tema) que as várias opções. 

◼ O campo Nome de ficheiro.- Permite introduzir o nome do novo ficheiro que se vai criar. A sua extensão 
(de introdução opcional) é sempre G13, característica que identifica os ficheiros de Gest 12.x. 

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

caracteres. Os nomes dos ficheiros podem conter espaços em branco e não podem conter nenhum dos 
caracteres seguintes: barra (/), barra inversa (\), sinal maior que (>), sinal menor que (<), asterisco (*), 
ponto (.), interrogação (?), aspas ("), barra vertical (|), dois pontos (:) ou ponto e ponto e virgula(;). 

Por exemplo, são nomes de ficheiros válidos EDIFÍCIO, CHALÉ 1, PRAÇA DO COMÉRCIO, 6, PROJECTO DE 

REFORMA DEFINITIVO ou JOSÉ HENRIQUE. 

◼ Listagem desdobrável Tipo de ficheiros.- Exibe o único tipo de ficheiros que pode criar-se, que é o 

ficheiro de Gest 12.x. Normalmente, selecciona-se o tipo por defeito, que é o Ficheiro de  10, 

ainda que, em casos excepcionais, possa necessitar-se que os dados do  sejam guardados 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). 

Qualquer outro formato de bases de dados acessível através de ODBC (Object DataBase Connectivity), 
como SQL Server e Oracle Server. Ao seleccionar a opção Base de dados ODBC, exibe-se a caixa de 
diálogo ‘standard’ de Windows para seleccionar a origem dos dados. Ver o manual do Windows para 
obter mais informação sobre a utilização desta caixa de diálogo. 

◼ A opção Modo exclusivo.- Ao activar-se esta opção, o ficheiro que se vai criar será aberto nesta ocasião 
em modo exclusivo, o que significa que não poderá ser acedido simultaneamente a partir de outro 
computador da rede. Quando se desactiva a opção, o ficheiro pode ser acedido simultaneamente a 
partir de vários computadores. 

Cada vez que abrir o ficheiro criado, será possível activar ou desactivar a opção Modo exclusivo. 

Uma vez introduzido o nome do novo ficheiro, pressiona-se o botão Abrir, com o que se cria e selecciona 
o ficheiro, ficando disponível para a introdução de dados. 

◼ A opção Criar orçamento numa pasta de 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 da pasta criada vai-
se guardando automaticamente os ficheiros associados que se vão criando (orçamentos ajustados, 
autos, pedidos de propostas, exportações para outros formatos, etc.). 

Abrir um ficheiro existente 

A função Abrir permite abrir um ficheiro de existente, que pode conter uma base de preços, um 

orçamento, um auto de medição, um caderno de condições técnicas e/ou um ficheiro de entidades 
comerciais. 

Ao executar-se a função, exibe-se uma caixa de diálogo que conta com os seguintes elementos: 



 

 

◼ A listagem desdobrável Procurar em.- Esta listagem permite seleccionar a unidade de disco e a pasta 
onde se encontra o ficheiro que se pretende abrir. Encontram-se disponíveis tanto as unidades locais, 
como todas as que estejam acessíveis através da rede a que se tenha acesso. 

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

 Ir para a última janela utilizada.  

 Subir um nível.- Este ícone permite seleccionar a pasta de um nível superior ao que se encontra 

seleccionado. 

 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 de ícones grandes, ícones pequenos, 

lista, detalhes ou vistas em miniatura. 

◼ A listagem de ficheiros e pastas.- Mostra todos os ficheiros de  as pastas existentes dentro de 

pasta seleccionada. Nesta listagem é possível realizar as operações de ficheiros habituais no Explorador 
do Windows (copiar, eliminar, modificar nomes, etc.) Para esse efeito, pode pressionar-se o botão 
direito do rato sobre o ficheiro, com o que se exibe um menu contextual (ver manual de instruções de 
Windows para obter mais informação) com as várias opções. 

◼ O campo Nome de ficheiro.- Permite introduzir, caso conheça, o nome do ficheiro que se deseja abrir, 
sendo possível introduzir o caminho completo, por exemplo: 

C:\MEUS ORÇAMENTOS\INSTALAÇÕES\PROJECTO 12 OU  

\\SERVIDOR\C\BASES DE PREÇOS\ORÇAMENTO1. 



 

Neste campo também aparece o ficheiro que seleccionar na listagem de ficheiros e pastas. 

◼ Exibe os formatos de ficheiro que podem ser abertos directamente com o (sem transformação). 

Normalmente, selecciona-se o tipo por defeito, que é o Ficheiro do Gest 12 (G13), mesmo que, ao 
utilizar a função Novo, se tenha criado a base de dados em algum formato especial, pode seleccionar-
se este para aceder aos seus dados. Os formatos suportados são: 

Microsoft Access (MDB). 

Dbase III, IV e 5 (DBF). 

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

Microsoft Excel (XLS). 

Qualquer outro formato de bases de dados acessível através de ODBC (Object DataBase Connectivity), 
como SQL Server e Oracle Server. Ao seleccionar a opção Base de dados ODBC, exibe-se a caixa de 
diálogo ‘standard’ do Windows para seleccionar a origem dos dados. Ver o manual do Windows para 
obter mais informação sobre a utilização desta caixa de diálogo. 

Para importar ficheiros de outros tipos, pode executar-se a função Importa. 

◼ A opção Modo exclusivo.- A diferença entre activar ou desactivar esta opção é bastante importante. 
Assim temos: 

Modo exclusivo activado   

Se o ficheiro é aberto em modo exclusivo, poderá ser utilizado unicamente pelo respectivo computador, 
não se podendo aceder ao ficheiro simultaneamente desde outro computador da rede. 

No momento em que se abre um ficheiro em modo exclusivo, realiza-se uma cópia, com a extensão 
G13#. Consoante se vai trabalhando com o programa, todas as modificações vão efectuar-se sobre o 
ficheiro de extensão G13 e, quando se decide encerrar o ficheiro sem guardar as modificações, elimina-
se o ficheiro de extensão G13 e altera-se a extensão G13# para G13. 

Modo exclusivo desactivado  

Se abrir o ficheiro modo exclusivo desactivado, este poderá ser utilizado simultaneamente a partir de 
vários computadores da rede, actualizando-se os dados automaticamente em todos os computadores, 
quando modificados em qualquer um deles. 

Neste caso, todos os computadores acedem ao mesmo ficheiro de extensão G13 e modificam-no 
directamente, mas não é possível encerrá-lo sem guardar as modificações. 

◼ A opção Só leitura.- Com esta opção activada, o ficheiro será aberto nesta ocasião só para leitura, o 
que significa que poderá visualizar os seus dados, mas não poderá modificá-los. Com a opção Só leitura 

desactivada, o ficheiro poderá ser modificado livremente. 

◼ O Botão . Ao pressionar este botão, visualizamos a caixa de diálogo Dados gerais do ficheiro 

seleccionado. 

A caixa de diálogo da função TDados gerais inclui os seguintes componentes: 

TVariáveisT  

Esta tabela permite definir até vinte variáveis para o ficheiro seleccionado, para utilizações diversas, 
como por exemplo o valor do orçamento antes de ajustamento, informação sobre licenças, etc. 

Estas variáveis podem utilizar-se nos relatórios, através dos nomes TVariável01T a TVariável20T. 



 

 

Uma vez seleccionado o ficheiro a abrir, pressiona-se o botão Abrir, com o que se abre o ficheiro, ficando 
pronto para utilização. 

Também é possível abrir um ficheiro de a partir do Explorador do Windows, fazendo duplo clique 

sobre o ficheiro (os ficheiros de  têm por extensão G13). Executa-se o  e abre-se o ficheiro. É 

igualmente possível arrastar um ficheiro de  desde o Explorador do Windows até à janela da aplicação 

 e soltá-lo aí, obtendo-se o mesmo resultado. 

A lista desdobrável dos Últimos ficheiros permite seleccionar um dos últimos dez ficheiros utilizados. 

Cópias de segurança automáticas 

Cada vez que se abre um ficheiro que não esteja já em utilização por outra pessoa, cria-se 
automaticamente uma cópia de segurança do mesmo, que fica localizada na pasta Backups, que se localiza 
dentro da pasta onde está instalado o programa, ou seja, normalmente, C:\CONSTRUCTO-GEST 

14.1\BACKUPS. 

Caso várias pessoas utilizem um mesmo ficheiro, a partir de vários postos de trabalho através de uma 
rede local, no computador de cada um ir-se-á criando as suas próprias cópias de segurança. 

A extensão das cópias de segurança criadas é BAK e, para utilizar alguma delas, bastará mudar a sua 
extensão para G13. 



 

Fechar o ficheiro seleccionado 

Em , é possível abrir simultaneamente vários ficheiros. Em qualquer altura pode-se seleccionar 

qualquer um dos ficheiros de qualquer janela. Estes são identificados pelo seu nome na barra de título da 
respectiva janela. 

A função Fechar permite encerrar o ficheiro seleccionado. Se está a utilizar o ficheiro em modo exclusivo, 
o programa pergunta se deseja guardar as modificações efectuadas (no caso de ter existido alguma). Caso 

esteja a utilizar um ficheiro em modo não exclusivo, encerra-se o ficheiro, guardando-se sempre as 
modificações efectuadas. 

Guardar o ficheiro seleccionado 

A função Guardar (que só se encontra disponível quando se está a utilizar um ficheiro em modo exclusivo) 
permite guardar o ficheiro que se encontra seleccionado. Após a gravação o ficheiro permanece aberto, 
permitindo continuar a trabalhar. 

Guardar o ficheiro seleccionado com outro nome 

A função Guardar como... (que só se encontra disponível quando se está a utilizar um ficheiro em modo 
exclusivo) permite guardar o ficheiro seleccionado com outro nome, conseguindo-se assim uma cópia do 

original. 

Ao executar-se a função, aparece uma caixa de diálogo como a da função Novo, onde é possível introduzir 
o novo nome e pressionar o botão Guardar. Automaticamente, encerra-se o ficheiro que se encontrava 
seleccionado e cria-se uma cópia do mesmo já com o novo nome e abre-se a cópia. 

Business Intelligence 

As funções do submenu “Business Intelligence” permitem analisar de um modo global o conjunto de 
obras que se estão a realizar, permitindo criar tabelas ou gráficos que totalizem os dados parciais 
existentes em cada uma das obras. Esta análise pode realizar-se tanto desde um ponto de vista geral, 
como através de subtotais por tipos de obras, clientes, cidades, etc., e/ou por períodos de tempo. 

Painel de controlo 

A função “Painel de controlo” permite criar um ou vários painéis de controlo que incluirá tabelas e/ou 
gráficos elaborados a partir dos dados de um conjunto de obras que se selecione. É possível incluir no 
painel de controlo todas as obras de uma pasta determinada ou obras soltas existentes em distintas 
pastas do disco rígido ou da rede. Existem vários níveis (básico, avançado, com datas ou sem elas) que 
permitem decidir se pretendemos utilizar os dados mais genéricos ou mais detalhados de cada obra. Por 
exemplo, o nível avançado permite utilizar os preços e medições A, B, C e D, enquanto o básico não o 
permite. Selecionar um nível ou outro permite poupar tempos de cálculo quando não se precisem de 
dados detalhados ou quando o fator tempo não é necessário para se utilizar nas tabelas ou gráficos. 



 

 

A primeira vez que se executa a função, ou quando se pressiona o ícone “Selecionar obras”, mostra-se 
uma caixa de diálogo como a da imagem, que permite selecionar as obras que se pretendem incluir no 
painel de controlo. 

 

A casa “Pasta” permite selecionar a pasta que se pretende, do disco rígido ou da rede. Na metade 

esquerda do ecrã, mostram-se todas as obras existentes nessa pasta. Os botões  e  permitem 



 

selecionar uma obra ou todas, enquanto os botões  e  permitem remover a seleção de uma ou de  

todas as obras. 

No bordo esquerdo da janela, mostram-se as variáveis disponíveis para adicionar ao painel de controlo. É 
possível adicionar as variáveis arrastando-as até à zona direita ou através de um duplo clique sobre o 
nome da variável ou do seu ícone. Deste modo, ir-se-á criando uma tabela com os campos selecionados. 
Caso se inclua o campo “Obra”, mostrar-se-ão os dados de cada uma das obras; Caso não se inclua o 
campo “Obra”, mostrar-se-á o somatório de todas elas. Para eliminar alguma coluna da tabela, arrasta-
se o título do seu cabeçalho até à zona esquerda na qual se encontram todas as variáveis. 

 

Também é possível ordenar os dados de acordo com uma coluna determinada, pressionando sobre o seu 
cabeçalho. A ordem será descendente caso se selecione uma vez ou descendente caso se selecione duas 
vezes. Um pequeno ícone de flecha de acima ou abaixo indicará a ordem. 

A barra de ferramentas 

A utilidade de cada ícone da barra de ferramentas é a seguinte: 

 
Selecionar obras.- Permite selecionar as obras cujos dados se incluem no painel de controlo, 
do modo descrito anteriormente. 

 
Gerar dados obras.- Permite atualizar os dados das obras selecionadas, para o que se mostra 
uma caixa de diálogo como a da imagem. A casa situada à esquerda do nome de cada obra 
permite ativar uma ou várias obras, de modo que o botão que se pressione na zona direita afete 
só as ativadas. Os botões “Selecionar tudo” e “Anular tudo” permitem ativar todas ou nenhuma 
obra. O botão “Atualizar” permite atualizar os dados existentes no painel de controlo a partir dos 
dados existentes nesse momento no ficheiro G13 da obra, mostrando-se na coluna “Atualizado” 
o momento em que se atualizaram estes dados pela última vez. Também é possível atualizar os 



 

dados de cada vez que se encerra um ficheiro G13, caso se ative a opção “Armazenar dados ao 
fechar o ficheiro” das opções gerais do programa. 

 

O botão “Eliminar” permite eliminar do painel de controlo da obra ou obras que tenham a sua 
casa ativada à esquerda do seu nome. Este procedimento NÃO elimina realmente o ficheiro G13 
do disco rígido, apenas remove a sua presença do painel de controlo. 

Se algum dos ficheiros desta lista já não se encontra no ‘path’ indicado, apresenta-se na zona 

esquerda o ícone  à esquerda do seu nome. Nesse caso, pode optar-se por eliminar do painel 

de controlo ou por localizá-lo de novo através do ícone  situado à direita do seu nome, para o 

caso em que o ficheiro tenha sido renomeado ou movido para outra localização. 

 
Agregar painel.- É possível ter vários painéis de controlo simultaneamente na janela, cada um 
dos quais com informação diferente. Este ícone permite adicionar um novo painel. Os distintos 
painéis apresentam-se na zona superior da janela, através de um sistema de fichas, que permite 
alternar a qualquer momento entre um painel ou outro. 

 
Agregar tabela.- Permite adicionar uma tabela nova ao painel que se encontre selecionado 
nesse momento. Caso se pretende adicionar um gráfico, agrega-se primeiro uma tabela com 
este ícone, arrastam-se as variáveis para ela e, seguidamente, pressiona-se o ícone “Converter 
em gráfico”. 

É possível mover as tabelas ou gráficos para reposicioná-los, sendo possível arrastrar o título da 
tabela ou gráfico. 

 
Converter em tabela.- Permite converter em tabela um gráfico que se selecione. 

 
Converter em gráfico.- Permite converter em gráfico uma tabela que se selecione. 

 
Propriedades painel.- Permite aceder à caixa de diálogo de propriedades do painel, na qual é 
possível definir o seu nome. 

 
Propriedades tabela ou gráfico.- Permite modificar as propriedades da tabela ou gráfico 
selecionado. Para as tabelas, mostra-se uma caixa de diálogo como a da imagem, que consta 
das seguintes opções: 



 

 

• Mostrar totais.- Mostra um somatório na zona inferior de cada coluna de dados 
numéricos. 

• Permitir agrupar por colunas.- Mostra sobre os cabeçalhos das colunas uma zona 
com o texto “Arraste uma coluna para agrupar aqui”, de modo a permitir arrastar um 

dos cabeçalhos das colunas para essa zona.  

• Permitir mover colunas.- Permite arrastrar os cabeçalhos das colunas para recoloca-
los na ordem que se pretenda. Também permite arrastar um dos cabeçalhos para a 
zona esquerda (na qual se mostram as variáveis disponíveis) para eliminá-la da tabela. 

• Permitir fixar colunas.- Mostra no cabeçalho de cada coluna um ícone  que 
permite fixá-la na esquerda, de modo que se manterá fixa quando se realizem 
deslocamentos horizontais da tabela. 

• Mostrar filtros.- Mostra na zona do cabeçalho uma linha na qual se podem filtrar os 
dados da tabela. 

• Ocultar colunas.- Mostra na zona superior esquerda da tabela um ícone que permite 
eliminar as colunas que se pretendam. É um método alternativo ao indicado 
anteriormente em “Permitir mover colunas”. 

Para os gráficos, mostra-se uma caixa de diálogo como a da imagem, que consta das seguintes 

opções: 



 

 

• Mostrar legendas.- Permite incluir junto com o gráfico as legendas que indicam o 
significado de cada uma das cores utilizadas. Caso se ative esta opção, as casas 
situadas à direita permitem selecionar a posição das legendas. 

• Mostrar valores no gráfico.- Permite incluir os valores numéricos no gráfico. 

• Sombreado em barras.- Adiciona a cada barra um sombreado. 

• Barras tridimensionais.- Permite alternar entre barras planas ou tridimensionais. 

• Alterar linhas por colunas.- Permite selecionar se os valores mostrados no eixo de 
ordenadas correspondem às linhas da tabela original ou às suas colunas. 

• Tipo de gráfico.- Permite selecionar entre gráficos de barras, colunas, setores, 
colunas ampliadas, cones, etc. 

• Títulos.- Estas opções permitem definir textos adicionais que se incluirão nas quatro 
margens do gráfico, bem como ativá-los ou desativá-los. 

• Scroll.- Permite ativar ou desativar barras de deslocamento horizontal ou vertical, que 
podem ser úteis para mostrar gráficos de grande tamanho em janelas pequenas, de 
modo a que se possa ir deslocando horizontal ou verticalmente. Os fatores de escala 
permitem modificar as escalas horizontal e vertical do gráfico, entre 0 e 1, sendo 1 
equivalente a 100% do gráfico, que se mostraria completo no ecrã. 0,5 mostra-se só 

metade do gráfico e poderá deslocar-se para ver o resto através das barras de 
deslocamento, e assim sucessivamente. 

 
Pré-visualizar.- Mostra uma vista preliminar da tabela ou gráfico selecionado. 

 
Imprimir.- Permite imprimir a tabela ou o gráfico selecionado. 

 
Exportar.- Permite exportar a tabela selecionada para formatos habituais de ofimática, como 
XLS, PDF, etc. ou os gráficos BMP, JPG, etc. 

 
Relatório.- Permite gerar um relatório com todas as tabelas ou gráficos do painel selecionado. 



 

Filtros de dados 

A zona superior de cada painel, que se mostra em cor amarela com o texto “Arraste um objeto do catálogo 
aqui para criar um filtro”, permite criar filtros, de modo que se incluam no painel só os dados que cumpram 
com o critério selecionado. Para utilizar os filtros, arrasta-se qualquer das variáveis pelas quais 
pretendamos consultar, da zona esquerda para essa zona superior. É possível arrastrar várias variáveis. 
Por baixo do nome de cada uma delas pode escrever-se o valor pelo que se queira filtrar ou selecionar da 
lista que se mostra “Iguais”, distintos”, “Maior que”, “Menor que”, Começa com”, etc. 

Centros de custo 

Na função “Ficheiro>Business Intelligence>Centros de custo”, o ícone “Gestão obras” permite rever a 
localização de todas as obras existentes, para rever se a sua localização está correta ou mudar as que se 
tenham movido ou renomeado. Dois ícones permitem imprimir a lista de obras ou exportá-la para os 
formatos HTM, XLS, TXT ou CSV. 

Gestão documental 

A função "Ficheiro>Gestão Documental" permite-lhe armazenar todos os documentos do projeto de forma 
estruturada; não só os correspondentes à informação económica gerida pelo Constructo-Gest, mas 
também de outros tipos, tais como desenhos, memórias, contratos, faturas, fotografias, etc. 

 

A área esquerda do ecrã permite definir uma estrutura hierárquica de grupos e subgrupos. A área central 
mostra a relação dos documentos associados. A área direita apresenta os detalhes do documento que é 
selecionado na área central. 



 

Esta estrutura de dados é armazenada num ficheiro em formato G13, para que possa escolher entre dois 
métodos organizacionais: 

• Por obras. - Se pretender, a relação de todos os documentos relacionados com uma obra pode 
ser armazenada no ficheiro G13 de cada obra específica. 

• Ficheiro geral único. - É também possível criar um ficheiro G13 específico para a gestão 
documental, com um nome geral, como "Gestão de Documentos.g13", no qual é possível criar 
um grupa na árvore com documentos gerais da empresa, os documentos de cada área de 
atividade e os documentos de cada uma das obras. 

Árvore de grupos 

A área esquerda da janela de gestão de documentos permite-lhe gerir a árvore de grupos, na qual os 
documentos podem ser organizados. Pode criar vários níveis de grupos e subgrupos. Os grupos de primeiro 
nível são apresentados na zona inferior. 

 

Os ícones que lhe permitem gerir grupos e subgrupos são os seguintes: 

 

Adicionar. - Permite-lhe adicionar um subgrupo dentro do grupo selecionado. Se quiser 
adicionar um grupo de alto nível, tem de selecionar o nível principal "Documentos" e clicar 
neste ícone. 

 

Eliminar. - Eliminar um grupo ou subgrupo. Também elimina todos os subgrupos e ficheiros 
que foram incluídos no mesmo. Para ficheiros ligados, apenas o seu link é eliminado. 

 

Modificar. - Permite modificar o nome resumido e a descrição do grupo selecionado.  

 

Subir. - Permite-lhe colocar o grupo selecionado à frente do grupo anterior, mantendo-o 
sempre ao mesmo nível. 

 

Descer. - Permite-lhe colocar o grupo selecionado atrás do grupo posterior, mantendo-o 
sempre ao mesmo nível. 



 

Copiar e colar ramos da árvore 

Na função “Ficheiro>Gestão documental”, na árvore de grupos da zona esquerda, os ícones “Copiar” e 
“Colar” permitem copiar e colar ramos da árvore, juntamente com todos os ramos de nível inferior incluídos 
dentro deles. 

 

Relação dos documentos associados 

A área central da janela mostra a relação de documentos associados ao grupo que se seleciona na árvore 
da zona esquerda. Os documentos apresentados na lista são os do grupo selecionado e os de todos os 

seus subgrupos. Portanto, se o nível principal "Documentos" for selecionado na árvore, a lista incluirá 
documentos de todos os grupos. 

 

As colunas na tabela são as seguintes: 

• Grupo. - Indica a que grupo cada documento pertence (dos grupos mostrados na árvore do lado 
esquerdo da janela). Nesta coluna, pode alterar um documento de um grupo para outro. 

• Data. - Indica uma data de referência do documento. Por exemplo, a data em que um 
determinado contrato é assinado, a data em que uma foto é tirada, e assim por diante. 



 

• Tipo. - Indica o tipo de documento em questão (documento, desenho, fotografia, etiqueta de 
embalagem, etc.). A lista de tipos de documentos é completamente livre e pode ser personalizada 

usando o ícone "Tipo de Documentos". 

• Descrição. - Uma breve descrição do conteúdo do documento. 

• Documento. - O caminho (path) para o documento. Este pode ser uma pasta local (como 
"C:\Documentos\Ficheiro.ext"), um caminho de rede 
(como"\\Servidor\Documentos\Ficheiro.ext") ou um caminho de internet (como 
"https://www.dominio.com/documentos/File.ext").   

• Incorporado. - Esta opção permite-lhe escolher se o ficheiro deve ser incorporado no ficheiro 
G13 no qual a gestão de documentos está a ser executada. Isto só pode ser feito com pequenos 
ficheiros, menos de 2 Mb e permite que, se mover o ficheiro G13 para outro lugar, o ficheiro 
incorporado entrará no mesmo.   
Os ficheiros ligados podem ser modificados livremente de fora do programa, os ficheiros 
incorporados não podem ser modificados, embora seja possível desativar a opção "Incorporado” 
quando pretendido para passar novamente a ligado.   
Quando um ficheiro é incorporado, além de ser exibido com essa opção ativada, o seu nome 
também é exibido num fundo amarelo, com um ícone com um cadeado. 

• Notas. - Permite-lhe incluir texto multilinear com comentários relacionados com o documento. 

Os ícones que lhe permitem gerir a lista de documentos são os seguintes: 

 

Novo. - Permite-lhe adicionar um novo documento à lista. Também pode fazê-lo arrastando-
o do Explorador do Windows para esta lista. 

 

Excluir. - Elimina um documento. Se for um documento incorporado, será completamente 
eliminado. Se for um documento ligado, apenas o link é eliminado, mas o ficheiro permanece 
no local onde está armazenado, e pode ser acedido de fora do programa; por exemplo, com 
o Explorador do Windows. 

 

Colunas. - Ativa ou desativa as colunas desejadas nesta tabela de ficheiros. 

 

Filtros. - Permite ativar ou desativar a área do filtro de pesquisa, que tem o funcionamento 
habitual de outras tabelas do programa. Em cada coluna, o ícone permite-lhe procurar texto 

utilizando os primeiros caracteres. Pode ser alterado para procurar textos existentes 

em qualquer lugar dessa coluna; não necessariamente nos seus primeiros caracteres. 

 

 

Pré-visualização. - Permite-lhe visualizar e imprimir a listagem de documentos a partir daí. 



 

 

 

Exportar. - Permite exportar a lista de documentos para o formato Excel ou PDF. 

 

Pesquisar. - Permite-lhe pesquisar a lista de documentos, numa coluna ou em todas. 

 

 

Mostrar DOC.- Permite-lhe abrir o ficheiro selecionado, com o seu programa associado. 
Clicar neste ícone obtém o mesmo efeito que clicar duas vezes nesse ficheiro a partir do 
Explorador Windows. 

 

Tipo de Documento. - Permite-lhe personalizar livremente a lista de tipos de documentos 
que podem ser escolhidos na coluna "Tipo". Os ícones da caixa de diálogo visualizados 
permitem-lhe adicionar um novo tipo, eliminar um tipo e guardar. 

 

 

Agrupar. - Permite-lhe mostrar ou esconder uma área superior com o texto "Arraste uma 
coluna aqui para agrupar...". 



 

 

Se arrastar um dos cabeçalhos da coluna para aquela zona, a tabela é apresentada agrupada 
por essa coluna. Na imagem a seguir, por exemplo, a tabela é apresentada agrupada pela 
coluna "Tipo". 

 



 

 

Documentos. - Permite-lhe alterar os caminhos para os ficheiros ligados. Por exemplo, se 
guardar todos os ficheiros da pasta "\\Servidor\Documentos" e pretender pesquisar a partir 
de agora em "\\Novo Servidor\Gestão Documental", pode utilizar esta funcionalidade para 
evitar alterar manualmente todos os links. 

 

Detalhes do documento 

Na parte direita da janela de gestão do documento, são apresentados os detalhes do documento 
selecionado. 



 

 

Na metade superior, é exibida uma visualização rápida do conteúdo do ficheiro, desde que seja um dos 
formatos de ficheiros mais comuns (PDF, JPG, IFC, etc.). 

Na metade inferior, os mesmos dados são apresentados nas colunas da tabela central, onde também 
podem ser modificados (grupo, data, tipo, notas, etc.). 

Alertas 

Na zona inferior direita, junto ao separador "Propriedades" do documento, encontra-se o separador 
"Alerta", que permite definir alertas para receber um aviso automático a qualquer momento, relacionado 
com esse documento em particular. 



 

O ícone "Ativar" no separador permite-lhe definir uma data e hora para o alerta, que pode ser 

automaticamente lembrado alguns minutos, horas ou dias antes. A área inferior permite-lhe introduzir um 
texto de explicação sobre o alerta ou tarefa a realizar quando chegar a hora. 

 

Uma vez definido o alerta, a margem esquerda da tabela apresenta dois ícones mostrando, 
respectivamente, que existe um lembrete e alerta associados a esse documento em particular. 

 

O segundo ícone pode ter as seguintes cores: 

• Vermelho - Alertas do passado. 

• Azul - Alertas lidos. 

• Verde - Alertas futuros. 

Quando a hora chegar, se o programa estiver aberto (mesmo que minimizado) no canto inferior direito do 
ecrã, o alerta é automaticamente apresentado. 

 

Pode selecionar o texto para ir a esse documento ou clicar num dos ícones abaixo: 



 

 

Marcar como lido. 

 

Não voltar a aparecer em 5 minutos. 

Para receber alertas, é importante executar a função "Ficheiro>Opções" e ativar a opção "Ativar Alerta de 
Gestão Documental". 

 



 

 

Os alertas não são apresentados na hora exata em que estão definidos. Quando esta opção está ativada, 
o programa verifica automaticamente a cada 5 minutos quaisquer alertas pendentes. 

 

 

Os filtros de alerta são apresentados na área superior da tabela de documentos, o que lhe permite exibir 
apenas documentos com alertas futuros, lidos e/ou passados. 

 

Relatório documental 

Na zona superior da área central, o separador "Relatório" permite-lhe aceder ao relatório dos documentos. 
É uma lista indicando todos os documentos incluídos na gestão documental. Este relatório é gerado em 
formato PDF. Para que seja visualizado, tem de ter o programa Adobe Acrobat Reader gratuito instalado. 



 

 

Os ícones nessa área central permitem-lhe guardar o ficheiro PDF, imprimi-lo ou ampliar. 

 

Importar ficheiros 

A função Importar permite abrir ficheiros que se encontrem em formatos diferentes do , para 

poder utilizá-los com o programa. 

Os formatos de ficheiros que se podem importar com esta função são os seguintes: 

◼ Ficheiros no formato FIEBDC-3/2012.- Ficheiros nos Formatos de ‘Intercambio Estándar de Bases de 
Dados da Construcción’ FIEBDC-3/95, FIEBDC-3/98, FIEBDC-3/2002, FIEBDC-3/2004 ou FIEBDC-
3/2004, utilizados pela maioria dos programas de orçamentos e de desenvolvimento de bases de preços 
(capítulo Ficheiros no formato FIEBDC-3/2012). 

◼ Ficheiros em formato FIE-1.- Ficheiros em Formato de Intercâmbio Standard FIE-1, utilizado pela 
maioria dos antigos programas de orçamentos e de desenvolvimento de bases de preços -só Espanha-
. 

◼ Ficheiros em formato RTF.- Ficheiros em formato Rich Text Format (RTF), próprio de processadores 

de textos, folhas de cálculo e bases de dados como o MS-Word e MS-Excel. 

◼ Ficheiros de  8.x.- Ficheiros criados pelas versões 8.x dos programas  ou . 

◼ Ficheiros de 7.x.- Ficheiros criados pelas versões 7.x dos programas ou  

◼ Ficheiros de 6.x.- Ficheiros criados pelas versões 6.x dos programas  ou  

◼ Base Bimsa.- Base de preços Bimsa, de México. 

◼ Base Ondac.- Base de preços Ondac, de Chile. 

◼ Base Prisma (completa) (Megains.dbf).- Base de preços Prisma, de México. 

◼ Base Prisma (actual. Mensal) (Mega_act.dat).- Actualização de preços da base Prisma. 

◼ ContaPlus subcontas DBF (*.dbf).- Subcontas do programa Contaplus em formato DBF. 

◼ ContaPlus subcontas ASCII (.txt).- Subcontas do programa Contaplus em formato texto. 



 

◼ ContaPlus subcontas México DBF (*.dbf).- Subcontas do programa Contaplus do México em formato 
DBF. 

◼ ContaPlus subcontas México ASCII (.txt).- Subcontas do programa Contaplus do México em formato 
texto. 

◼ Orçamento AllPlan (*.xca).- Importa um orçamento gerado pelo AllPlan. 

◼ Livro do Microsoft Excel (*.xls).- Importa dados de uma folha de cálculo gerada com Microsoft Excel. 

◼ Base Opus (Cityplp.dbf).- Importa a base de preços Opus do México. 

◼ Dimoni subcontas ASCII.- Importação de subcontas do programa de contabilidade da empresa Dimoni. 

◼ ContaPlus.- Importação das subcontas, do diário e dos vencimentos do programa ContaPlus da 
empresa SP – Grupo Sage. 

Também é possível importar ficheiros de versões anteriores à 6.0 de qualquer programa de orçamentos 

da , sendo necessário para esse efeito utilizar o programa TRANSFO.EXE, que se encontra na mesma 

pasta do programa. 

Para transformar qualquer outro tipo de ficheiro, deve contactar o Departamento de Suporte Técnico da 

 já que podemos fornecer programas que transformem ficheiros de outros programas de 

orçamentos de utilização comum e que não utilizem as formas de intercâmbio standard. 

Ficheiros em formato FIEBDC-3 /2012 -só Espanha-. 

O Formato de Intercâmbio Standard de Bases de Dados da Construção FIEBDC-3/95 foi desenhado em 

1995 pelas principais empresas espanholas de informática aplicada a arquitectura, entre elas 

as principais firmas de desenvolvimento de bases de preços, com o objectivo de evitar a proliferação de 
formatos de ficheiros de bases de preços e medições e facilitar assim o intercâmbio entre utilizadores de 
diferentes programas e a elaboração de bases de preços por parte dos organismos, corporações e 
empresas interessadas. Este formato caracteriza-se por ter para uma base de preços, orçamento, caderno 
de condições técnicas ou ficheiro de entidades comerciais, em um ou vários ficheiros com a extensão BC3. 

Em 1998 entrou em vigor o formato FIEBDC-3/98, que alterou substancialmente o tratamento das 
definições paramétricas, além de outros elementos. Este formato caracteriza-se por ter para uma base de 
preços, orçamento, caderno de condições técnicas ou ficheiro de entidades comerciais, um ou mais 
ficheiros com a extensão BC3 e um ficheiro de opção com a extensão DLL. 

As bases de preços editadas por diferentes organismos podem fornecer-se em ficheiros comprimidos. 
Seguindo-se as instruções da firma que elaborou a base, descomprimem-se para o disco rígido, com o que 
se obtêm um ou vários ficheiros com a extensão BC3 e, opcionalmente, um ficheiro com a extensão DLL. 

A exportação e importação de ficheiros do formato FIEBDC-3, inclui agora a revisão 2007, que implementa 
maior consistência e intercomunicação de bases e orçamentos entre diferentes programas.  
Nesta versão 2007, testou-se em diferentes programas o intercâmbio de um orçamento tipo, com a 
finalidade de verificar se os valores obtidos com cada um dos programas eram idênticos. 

Outras novas funcionalidades incluídas no formato FIEBDC-3/2007 são: 

◼ Definem-se os caracteres que são válidos para ser utilizados no código dos preços e artigos. 

◼ Inclui-se um dado geral para o ficheiro, que indica o seu conteúdo. 

◼ Adicionam-se duas casas decimais para evitar ambiguidades entre programas. 

◼ Limita-se o tamanho do código a 20 caracteres. 

◼ Indica-se a forma de utilizar o rendimento e o factor de um capítulo numa decomposição. 



 

Em 2012, entra em vigor a nova versão do formato, FIEBDC-3/2012, que permite às bases de preços e 
aos orçamentos incluir a seguinte informação: 

◼ Armazenamento na Internet das imagens e de outros ficheiros associados (características técnicas, 
certificados de qualidade, etc.). 

◼ Informação sobre as quantidades exactas de cada tipo de resíduo que gera a construcção de cada 
unidade de obra. 

◼ Custo energético e emissão de CO2 que supõe a construcção do edifício, em função dos seus preços 
compostos. 

 

O procedimento de importação de ficheiros em formato FIEBDC-3 /2012 é o seguinte: 

◼ Executa-se a função Importar. 

 

Na lista desdobrável Ficheiros de tipo, selecciona-se FIEBDC-3/2012 (*.bc3), com o que se mostram os 
ficheiros de extensão BC3. 

Se desejar importar uma base de preços, activa-se a opção Base de preços. Se deseja importar só linhas 
de medição sem preços, activa-se a opção Projecto. Se desejar importar um orçamento completo 
(projecto e base de projecto), activar ambas as opções. 

◼ Selecciona-se o ficheiro a importar e pressiona-se o botão Abrir, onde aparece uma caixa de diálogo 
como a da figura, onde constam os seguintes elementos: 



 

 

O campo FIEBDC-3/2012 (*.bc3).- Aqui se exibe o ficheiro de extensão BC3 que se vai importar. 

O campo Ficheiro de destino.- Nela aparece o nome do ficheiro de de destino, onde se incluirá a 

informação que se importou. É possível seleccionar outro nome (novo ou existente) através dos ícones 
situados à sua direita. 

O botão Gráficos....- Permite seleccionar a pasta onde se encontram os ficheiros gráficos que 
acompanham algumas bases de preços ou alguns orçamentos. É possível seleccionar unidades de 
disquete, disco duro ou CD-ROM, assim como unidades de rede. 

O botão DLL (Paramétricos)....- Algumas bases de preços em formato FIEBDC-3/98 incluem, além de 
ficheiros de extensão BC3, um ficheiro de extensão DLL (consulta de enlace dinâmica). Este botão 
permite seleccionar o dito ficheiro. 

◼ A opção Seleccionar erros.- Se esta opção estiver activada, no caso de o ficheiro a importar ter erros 
de sintaxe, gerar-se-á uma listagem com os respectivos erros. Para a verificação de erros são tidas em 
conta as especificações do Formato de Intercâmbio Standard FIEBDC-3/2012, expostas no Anexo 2. A 
criação do relatório de erros requer um certo tempo, pelo que só deve solicitar-se quando realmente 
for necessário. Existem três níveis diferentes de verificação: 

Nível 1.- É o nível mais rápido. Informa se existe algum dos seguintes problemas: 

Registo tipo ~V inexistente. 

Se existe mais de um registo tipo~V. 

No caso da base do orçamento ser composta por vários ficheiros, verifica-se se o registo tipo ~V 
se encontra no primeiro ficheiro, ordenados alfanumericamente. 

Registo tipo ~K sem algum dos campos necessários. 

Valores de registo tipo ~K superiores aos limites de  

Conceito raiz inexistente. 

Existência de mais de um conceito raiz. 

Registos duplicados. 

Registos que comecem por uma letra não válida. 

Conceitos sem registo tipo ~C. 

Códigos de conceitos com caracteres diferentes dos permitidos (que são de A a Z, de a a z, de 0 a 
9, %, &, !, $, _, ., ¿, Ñ e ñ). 

Códigos formados por mais de 20 caracteres, que é o máximo permitido em  

Nível 2.- Se activar esta opção, realizam-se as seguintes verificações: 



 

Todas as do nível 1. 

Verifica-se que todos os conceitos que se encontrem na decomposição de algum preço existem na 
base. 

Nível 3.- É o nível mais lento. Informa se existe algum dos seguintes problemas: 

Todos os de nível 2. 

Verifica-se que todos os preços paramétricos tenham pelo menos uma combinação de parâmetros 
válida. 

Se o ficheiro importado tiver algum destes erros cria-se um ficheiro de nome Err_bc3.txt onde se 
enumeram os erros encontrados. 

◼ Pressiona-se o botão Transformar, realizando-se assim a operação solicitada. 

Gest é capaz de importar ficheiros em formato BC3, inclusive se tiverem defeitos estruturais. O formato 
de intercâmbio Standard FIEBDC (www.fiebdc.org) obriga a que os saltos de linha dos ficheiross BC3 
sejam realizados com dois caracteres ASCII: os caracteres ASCII-13 e ASCII-10. Alguns programas não 
respeitam esta obrigação e só incluem um dos dois. Nestes casos, Gest detecta essa situação e adiciona 
automaticamente os caracteres que faltam, para que o ficheiro possa importar-se completo. 

Por outro lado, alguns programas utilizam códigos de preços raiz muito longos (como por exemplo 
“BASE_DE_PREÇOS_REFORMADA_DO_ORÇAMENTO##”). Para que o ficheiro possa importar-se 
correctamente, Gest detecta este esta situação e soluciona-a automaticamente, utilizando os últimos 20 
caracteres (no exemplo proposto, “RMADA_DO_ORÇAMENTO##”). 

Ficheiros em formato FIE-1 -só Espanha-. 

O formato de intercâmbio "standard" FIE-1.01 é um formato que permite actualizar bases de preços e 
medições realizadas com programas de orçamentos antigos. Foi desenhado pelas principais empresas de 

informática aplicada à arquitectura, entre elas  em 1989 com o objectivo de evitar a proliferação 

de formatos de ficheiros de bases de preços e medições e facilitar assim o intercâmbio entre utilizadores 
de diferentes programas e a elaboração de bases de preços por parte dos organismos, corporações e 
empresas interessadas. 

O procedimento de importação de ficheiros em formato FIE-1 é o seguinte: 

◼ Executa-se a função Importar 

◼ Na listagem desdobrável Ficheiros de tipo, selecciona-se FICHEIROS FIE-1, com o que se mostram os 
ficheiros cujos nomes comecem por MDO, MAT, MAQ, DES, AUX ou CAP. 

◼ Se deseja importar uma base de preços, activa-se a opção BASE DE PREÇOS. Se deseja importar só linhas 
de medição sem preços, activa-se a opção PROJECTO. Se deseja importar um orçamento completo 

(projecto e base de projecto), activam-se ambas as opções. 

◼ Selecciona-se o ficheiro a importar e pressiona-se o botão Abrir, aparecendo uma caixa de diálogo  
onde constam os seguintes elementos: 

Ficheiros FIE-1.- Nela aparece a extensão de ficheiro que seleccionou. Importam-se todos os ficheiros 
que tenham a mesma extensão. 

Número de ordem.- Algumas bases de preços fornecidas neste formato incluem vários preços alternativos 
para diferentes regiões. Este campo permite indicar o número da região que se deseja importar. 

Ficheiro de destino.- Nela aparece o nome do ficheiro de de destino, onde se incluirá a informação 

que se importa. É possível seleccionar outro nome (novo ou existente) através dos ícones situados a sua 
direita. 

http://www.fiebdc.org/


 

◼ Pressiona-se o botão Transformar, com o que se realiza a operação solicitada. 

Ficheiros em formato Excel de Microsoft 

É possível importar ficheiros Microsoft Excel®, tanto no formato XLS (de versões de Excel até à 2003), 
como no formato XLSX (de versões de Excel desde a 2007). 

O programa permite recuperar do formato Excel dois tipos de ficheiros: 

◼ Os gerados pelo programa Microsoft Excel® (Ficheiros livres). 

◼ Os ficheiros XLS que se importam do programa Constructo (Ficheiros com formato de Constructo). 

Os primeiros passos do processo de importação são comuns a ambos os tipos de ficheiros: 

◼ Executa-se a função Ficheiro>Importar....aparecendo a seguinte caixa de diálogo: 

 

◼ Na lista desdobrável Ficheiros do tipo, selecciona-se Livro de Microsoft Excel e de seguida selecciona-
se o ficheiro a importar. 

◼ No campo Nome do ficheiro, introduz-se o nome do novo ficheiro. De seguida carregamos no botão 

. 

◼ Mostra-se a seguinte caixa de diálogo: 



 

 

◼ Neste momento deve indicar ao programa se o ficheiro a importar, é um ficheiro Livre ou de 
Constructo.  

◼ FICHEIRO LIVRE 

Uma vez marcada a opção de Livre, carrega-se no botão . Mostrando-se a seguinte 

caixa de diálogo: 

 

Nesta caixa deve indicar que folha do ficheiro se pretende importar, seleccionar que campos ou 
colunas se desejam importar e quais não, de forma que se já existir essa informação no ficheiro 
de destino, não a modifique. 

Na zona Dados a recuperar deve activar a selecção dos campos que desejemos importar e 

desactivar os que não desejamos importar. Ao carregar no botão , mostra-se a 

seguinte janela com a informação que se passará a importar. Nesta janela, também se pode 
seleccionar as linhas que deseje importar. 



 

 

Uma vez seleccionados os campos a importar, carrega-se de novo no botão  e o 

programa gera o ficheiro em formato G13. 

 

Figura 10. Orçamento obtido a partir de um formato livre de Excel. 

◼ FICHEIRO DE CONSTRUCTO 

 

Uma vez marcada a opção de Constructo, carrega-se no botão . O programa mostra 

a seguinte caixa de diálogo: 



 

 

Nesta caixa pode indicar que folha do ficheiro que se quer importar, o nome do ficheiro destino e 
a primeira linha da folha de Excel que contém dados. Uma vez definidas as opções de importação 

carrega-se no botão  e o programa gera o ficheiro em formato G13. 

 

Figura 11. Orçamento obtido a partir de um ficheiro de Excel com formato Constructo. 

Ao importar-se uma base de preços em formato livre, é possível importar simultaneamente os preços 

unitários do tipo A, B e C, que podem estar distribuídos por diferentes colunas da folha de Excel. Estas 
colunas podem servir para importar, por exemplo, simultaneamente o preço de compra, o preço de 
venda e o preço com desconto, etc. 



 

 

Ficheiros em formato RTF 

 permite importar bases de preços, orçamentos e caderno de condições técnicas em formato RTF 

(Rich Text Format), próprio de processadores de texto, folhas de cálculo, bases de dados, etc. 

Desta forma, poder-se-á utilizar em os orçamentos e caderno de condições técnicas que se 

introduzam nesses programas, assim como os cadernos de encargos que se publicam através de diferentes 
organismos em formatos de processadores de texto como o MS-Word. 

O ficheiro em formato RTF a importar pode ter: 

◼ Uma base de preços. 

◼ Um projecto com medições e sem preços. 

◼ Um orçamento completo. 

◼ Um caderno de condições técnicas. 

Base de preços em formato RTF 

Para importar uma base de preços em formato RTF, é necessário que no programa de origem os preços 
estejam ordenados numa tabela, de modo que em cada linha ou artigo se encontre um preço e que 
algumas das colunas ou campos sejam o código, unidade, texto e preço. 



 

Caso se trate de um processador de textos, a informação pode ser organizada em tabela com as funções 
do processador tais como Inserir tabela, Converter texto em tabela, etc. para obter algo semelhante a 
este exemplo: 

Código Un. Descrição 
Preço  
unitário 

PRSR12bk m² Pedra de mármore branco Macael de 30x30 cm. e 2 cm. de 
espessura em bruto. 

2.346 

EADE.3a m² Demolição de laje de vigotas e abobadilhas pré-fabricadas de 
betão ou cerâmicas, com martelo pneumático e compressor, 
incluindo a retirada de escombros e carga. Sem transporte a 
vazadouro. 

1.481 

MOOA11a h Operário especializado da construção. 2.792 

Além das quatro colunas anteriores, a tabela poderia ter outras. A ordem delas não tem de ser 
necessariamente a exposta e poderia faltar qualquer coluna. 

Uma vez obtido o ficheiro em formato RTF (cuja extensão deverá ser RTF), realiza-se em  o seguinte 

procedimento: 

◼ Executa-se a função Importar 

◼ Na listagem desdobrável Ficheiros de tipo, selecciona-se Formato RTF, com o que se mostram os 
ficheiros de extensão RTF. 

◼ Para importar uma base de preços, activa-se só a opção Base de preços. 

◼ Selecciona-se o ficheiro a importar e pressiona-se o botão Abrir, aparecendo uma caixa de diálogo 
como a da figura, onde constam os seguintes elementos: 

 

Formato RTF (*.rtf)  

Mostra o ficheiro de extensão RTF a importar. 

Ficheiro de destino  

Nela aparece o nome do ficheiro de de destino, onde se incluirá a informação que se está a 

importar. É possível seleccionar outro nome (novo ou existente) através dos ícones situados à sua 
direita. 

Código, Unidade, Texto e Preço  

Nestes campos indica-se a posição que ocupa cada coluna na tabela de ficheiro de origem, contando 
da esquerda para a direita. 



 

Se no ficheiro de origem não existe alguma das colunas, deve-se deixar vazio o campo Código, 

numerará correlativamente os preços importados. 

Por exemplo, se tem uma tabela com as colunas Fornecedor, Código, Descrição e Preço unitário, 
deverá seleccionar Código=2, Unidade=(vazio), Texto=3 e Preço=4. 

Separador decimal  

Se os preços unitários que se importam tem números decimais, neste campo deve indicar o carácter 
utilizado no ficheiro de origem como separador decimal. 

 

 

Uma vez definidos os campos anteriores, ao pressionar o botão Aceitar aparecerá uma caixa de diálogo 
na qual se poderão seleccionar quais os preços existentes no ficheiro de origem que se querem importar 
ou não. 

 

A opção por defeito é importar todos os preços, mas pode-se seleccionar só alguns e pressionar o botão 
Eliminar, de modo a ficar marcado para não ser importado (o seu texto aparece atenuado). 

Se deseja recuperar algum dos preços marcados para eliminar, pode faze-lo seleccionando-o e 
pressionando o botão Recuperar. 

Se as colunas que aparecem na janela não são as esperadas, pode pressionar-se o botão Cancelar para 
voltar à janela anterior. Uma vez que esteja tudo em conformidade com as colunas e as linhas 
seleccionadas para importar, pressiona-se o botão Aceitar e começará o procedimento de importação. 
 

Projecto com medições sem total em formato RTF 

Para importar um projecto com medições sem total em formato RTF, no programa de origem os artigos 
deverão estar ordenados numa tabela, de modo que em cada linha se encontre um artigo e que algumas 
das colunas ou campos sejam o código e o total da medição. 



 

Caso se trate de um processador de textos, a informação deverá organizar-se numa tabela com as funções 
do processador tais como Inserir tabela, Converter texto numa tabela, etc. para obter uma tabela 
semelhante a esta: 

Código Medição 

01.01 12,23 

01.02 17,00 

02.01 135,25 

Além das colunas anteriores, a tabela poderia ter outras. A ordem das colunas não tem que ser 
necessariamente a exposta e poderia faltar uma delas. 

Uma vez obtido o ficheiro em formato RTF (cuja extensão deverá ser RTF), realiza-se em  o seguinte 

procedimento: 

◼ Executa-se a função Importar 

◼ Na listagem desdobrável Ficheiros de tipo, selecciona-se Formato RTF, com o que se mostram os 
ficheiros de extensão RTF. 

◼ Para importar um projecto com medições sem total , activa-se só a opção Projecto. 

◼ Selecciona-se o ficheiro a importar e pressiona-se o botão Abrir, aparecendo uma caixa de diálogo 
como a da figura , que conta com os seguintes elementos: 

 

Formato RTF (*.rtf)  

Mostra o ficheiro de extensão RTF a importar. 

Ficheiro de destino  

Nela aparece o nome do ficheiro de  de destino, onde se incluirá a informação que se importa. 

É possível seleccionar outro nome (novo ou existente) através dos ícones situados à sua direita. 



 

Código e Total Medição   

Nestes campos indica-se a posição que ocupa cada coluna na tabela do ficheiro de origem, contando 
da esquerda para a direita. 

Se o ficheiro de origem carece de alguma das colunas, deverá deixar o campo vazio. No caso de 

deixar vazio o campo Código, numerará correlativamente os artigos importados. 

Separador decimal  

Se as medições que se importam tem números decimais, neste campo deve indicar o caractere 
utilizado no ficheiro de origem como separador decimal. 

Uma vez definidos os campos anteriores, ao pressionar o botão Aceitar aparecerá uma caixa de diálogo 
na qual se poderá seleccionar quais dos artigos existentes no ficheiro de origem se querem ou não 
importar. 

A opção por defeito é importar todos os artigos, mas podem-se seleccionar só alguns deles e pressionar 
o botão Eliminar, ficando assinalados para não serem importados (o texto aparece atenuado). 

Se deseja recuperar algum dos artigos assinalados para eliminar, pode faze-lo seleccionando-o e 
pressionando o botão Recuperar. 

Pode-se pressionar o botão Cancelar para voltar à janela anterior. Uma vez seleccionados os artigos a 
importar pressiona-se o botão Aceitar e começará o procedimento de importação. 

Orçamento completo em formato RTF 

Para importar um orçamento em formato RTF, no programa de origem os registos de medição deverão 

estar ordenados numa tabela, de modo que em cada linha do orçamento se encontre um artigo e que 
algumas das colunas ou campos sejam o código do artigo, o código do preço associado, a unidade de 
medida, o texto, o preço unitário e o total de medição. 

Caso se trate de um processador de textos, a informação deve-se organizar numa tabela com as funções 
de tabelas do processador como Inserir tabela, Converter texto em tabela, etc. para obter uma 
semelhante a esta: 

Artigo Preço associado Un Descrição €/Un Uns. Total 

1.01 EEHP12abbe m3 Betão armado, B20 em pilares de 
40x40 cm. e altura<3.5m., com 
uma quantia média de 130 kg. de 
aço A-400N, incluindo cura, 
cofragem metálica e descofragem. 

185,74 5,94 1.103.30 

1.02 EEHV.3acea m3 Betão armado B20 em vigas planas 
com uma quantia média de 160 kg. 
de aço A-400N, incluindo vibrado, 
cura, cofragem e descofragem. 

210,35 6,92 1.455,62 

1.03 EEEX.2.bce m Colocação e retirada de prumos, 
considerando 6 utilizações. 

20,40 86,44 1.763,38 

1.04 EEHX.9.bc m3 Aço nervurado A-400NR, de 
diâmetro 6-25 mm, fornecimento, 
corte e elaboração, para estruturas 
de betão. 

0,75 38,73 29,05 

Além das sete colunas anteriores, a tabela poderia ter outras. A ordem delas não tem que ser 
necessariamente a exposta e poderia faltar alguma delas. 



 

Uma vez obtido o ficheiro em formato RTF (cuja extensão deverá ser RTF), realiza-se em  o seguinte 

procedimento: 

◼ Executa-se a função Importar 

◼ Na listagem desdobrável Ficheiros de tipo, selecciona-se Formato RTF, com o que se mostram os 
ficheiros de extensão RTF. 

◼ Para importar um orçamento completo, activam-se as opções Projecto e Base de preços. 

◼ Selecciona-se o ficheiro a importar e pressiona-se o botão Abrir, aparecendo uma caixa de diálogo 
como a da figura, que consta dos seguintes elementos: 

 

Formato RTF (*.rtf)  

Mostra o ficheiro de extensão RTF a importar. 

Ficheiro de destino  

Nela aparecem o nome do ficheiro de destino do  onde se incluirá a informação importada. 

É possível seleccionar outro nome (novo ou existente) através dos ícones situados à sua direita. 

Código, Código preço associado, Unidade, Texto, Unitário e Total medição 

Nestes campos indica-se a posição que ocupa cada coluna na tabela do ficheiro de origem, contando 
da esquerda para a direita. 

Se no ficheiro de origem falta alguma das colunas, deve-se deixar o campo vazio. No caso de deixar 

vazio o campo Código, numerará correlativamente os artigos importados. 

Separador decimal  

Caso as medições que se importam tenham casas decimais, deve-se indicar o caractere utilizado 
no ficheiro de origem como separador decimal. 

Uma vez definidos os campos anteriores, ao pressionar o botão Aceitar aparecerá uma caixa de diálogo 
na qual se poderão seleccionar quais os artigos existentes no ficheiro de origem que se querem importar 
ou não. 

A opção por defeito é importar todos os artigos, mas pode-se seleccionar alguns deles e pressionar o 
botão Eliminar, com o que ficará assinalado para não ser importado (o texto aparece atenuado). 

Se deseja recuperar algum dos registos marcados para eliminar, pode fazê-lo seleccionando-o e 
pressionando o botão Recuperar. 

Se as colunas que aparecem nas janelas não são as solicitadas, pode-se pressionar o botão Cancelar para 
voltar à janela anterior. Uma vez seleccionadas as colunas e as linhas a importar, pressiona-se o botão 
Aceitar começando assim o procedimento de importação. 



 

Caderno de condições em formato RTF 

 permite importar Cadernos de condições técnicas em formato RTF, recuperando-se unicamente o 

texto de cada artigo e atribuindo-se-lhes códigos correlativos automáticos. 

No programa de origem não será necessário criar uma tabela. Os artigos deverão estar separados por 
saltos de página forçados (normalmente, Ctrl+Enter). 

Uma vez obtido o ficheiro em formato RTF (cuja extensão deverá ser RTF), realiza-se em  o seguinte 

procedimento: 

◼ Executa-se a função Importar. 

◼ Na listagem desdobrável Ficheiros de tipo, selecciona-se Formato RTF, com o que se mostram os 
ficheiros de extensão RTF. 

◼ Para importar um caderno de condições técnicas, activa-se a opção Caderno. 

◼ Selecciona-se o ficheiro a importar e pressiona-se o botão Abrir, aparecendo uma caixa de diálogo 
como a da figura, que consta dos seguintes elementos: 

 

Formato RTF (*.rtf) Mostra o ficheiro de extensão RTF a importar. 

Ficheiro de destino Nela aparece o nome de destino do ficheiro de  onde se incluirá a 

informação que se importa. É possível seleccionar outro nome (novo ou 
existente) através dos ícones situados à sua direita. 

Uma vez definidos os campos anteriores, ao pressionar o botão Aceitar aparecerá uma caixa de diálogo 
na qual se poderão seleccionar quais os artigos existentes no ficheiro de origem que se querem ou não 
importar. 

A opção por defeito é importar todos os artigos, mas pode-se seleccionar alguns deles e pressionar o 
botão Eliminar, ficando assinalados para não serem importados (o texto aparece atenuado). 

Se deseja recuperar algum dos artigos assinalados para eliminar, pode faze-lo seleccionando e 
pressionando o botão Recuperar. 

Pode pressionar o botão Cancelar para voltar à janela anterior. Uma vez seleccionados os artigos a 

importar, basta pressionar o botão Aceitar para começar o procedimento de importação. 

Ficheiros em formato ContaPlus 

É possível importar dados de subcontas existentes em qualquer programa de contabilidade que suporte o 

formato DBF ou TXT do programa ContaPlus. A informação de subcontas que se recupera em  é, 

para cada empresa, a seguinte: o código, o nome e o NIF da empresa, o seu domicílio, código postal, 
localidade e distrito. 

O procedimento de importação de um ficheiro de subcontas no formato do programa ContaPlus é o 
seguinte: 



 

◼ Executa-se a função Importar 

◼ Na listagem desdobrável Ficheiros do tipo, selecciona-se ContaPlus subcontas DBF ou ContaPlus 

subcontas TXT (consoante a extensão do ficheiro que se pretende importar). 

◼ Selecciona-se o ficheiro a importar e pressiona-se o botão Abrir, com o que se exibirá uma caixa de 
diálogo como a da figura, que consta dos seguintes elementos: 

 

ContaPlus subcontas Nela exibe-se o ficheiro a importar. 

Ficheiro de destino Nela exibe-se o nome do ficheiro de de destino, onde se incluirá a 

informação que se importa. É possível seleccionar outro nome (novo ou 
existente) através dos ícones situados à sua direita. 

◼ Pressiona-se o botão Importar, com o que se realiza a operação solicitada. 
 

Formato do ficheiro de subcontas de ContaPlus 

O formato de ficheiros de subcontas que pode importar-se é o do programa ContaPlus, que é compatível 
com muitos outros programas de contabilidade. O ficheiro pode ter formato DBF (Dbase) ou TXT (texto), 
indistintamente, tendo em ambos os casos os seguintes campos: 

Nome campo Tipo Comp. Conteúdo 

COD Caractere 12 Código da entidade comercial 

TITULO Caractere 40 Texto resumo da entidade comercial 

NIF Caractere 15 Campo NIF da entidade comercial 

DOMICILIO Caractere 35 Direcção 

POBLACION Caractere 25 Localidade 

PROVINCIA Caractere 20 Distrito 

CODPOSTAL Caractere 5 Código postal 

DIVISA Lógico  (Falso) 

CODDIVISA Caractere 5 (Vazio) 

DOCUMENTO Lógico  (Falso) 

Ficheiros de  9.x 

É possível importar ficheiros realizados com versões 9.x dos programas  ou . 

O procedimento de importação é o seguinte: 



 

◼ Executa-se a função Importar 

◼ Na lista desdobrável Ficheiros do tipo, selecciona-se Ficheiros de Gest 9 (*.G9), apresentando-se de 
seguida os ficheiros no formato  9. 

 

◼ Seleccione o ficheiro a importar e seleccione o botão Abrir, apresentando-se uma caixa de diálogo 
como a da figura, que consta dos seguintes elementos: 

 

Ficheiros de Gest 9 (*.g9) Mostra o ficheiro a importar. 

Ficheiro de destino   Mostra-se o nome do ficheiro de  de destino, onde se 

incluirá a informação que se pretenda. É possível seleccionar outro 
nome (novo ou existente) através dos ícones situados à sua direita. 

◼ Se seleccionar o botão Transformar, realiza-se a operação solicitada. 

Ficheiros de  8.x 

É possível importar ficheiros realizados com versões 8.x dos programas . 

O procedimento de importação é o seguinte: 



 

◼ Executa-se a função Importar.... 

◼ Na listagem desdobrável Ficheiros de tipo, selecciona-se Ficheiros de  8 (*.G8), exibindo-se os 

ficheiros de formato  8. 

 

◼ Selecciona-se o ficheiro a importar e pressiona-se o botão Abrir, aparecendo uma caixa de diálogo 
como a da figura, que contém os seguintes elementos: 

 

Ficheiros de Gest 8 (*.g8)   Exibe o ficheiro a importar. 

Ficheiro de destino   Nela se exibe o nome do ficheiro de 10 de destino, onde 

se incluirá a informação que se importe. É possível seleccionar outro 
nome (novo ou existente) através dos dois ícones situados à sua 
direita. 

◼ Pressiona-se o botão Transformar, com o que se realiza a operação solicitada. 



 

Ficheiros de  7.x 

É possível importar ficheiros realizados com versões 7.x dos programas  para Windows ou , 

todos eles da através da simples selecção do ficheiro de extensão *.G7. 

O procedimento de importação é o seguinte: 

◼ Executa-se a função Importar.... 

◼ Na listagem desdobrável Ficheiros de tipo, selecciona-se Ficheiros de  7 (*.G7), exibindo-se os 

ficheiros de formato  7. 

 

◼ Selecciona-se o ficheiro a importar e pressiona-se o botão Abrir, aparecendo uma caixa de diálogo 
como a da figura, que contém os seguintes elementos: 

 

Ficheiros de Gest 7 (*.g7)   Exibe o ficheiro a importar. 

Ficheiro de destino   Nela se exibe o nome do ficheiro de 10 de destino, onde 

se incluirá a informação que se importe. É possível seleccionar outro 
nome (novo ou existente) através dos dois ícones situados à sua 
direita. 



 

◼ Pressiona-se o botão Transformar, com o que se realiza a operação solicitada. 

Ficheiros de  ou  6.x 

É possível importar ficheiros realizados com versões 6.x dos programas para Windows, ou 

 todos eles da  

As extensões destes ficheiros podem ser: BP6, IP6, BM6, IM6, BR6, IE6, IA6, BL6, IL6, BK6 OU IK6. 

O procedimento de importação é o seguinte: 

◼ Executa-se a função Importar 

◼ Na listagem desdobrável Ficheiros de tipo, selecciona-se Ficheiros de Gest 6 e aparecem os ficheiros 
cuja extensão tenha três cifras e termine em 6. 

◼ As opções Base de preços, Projecto, Caderno e Entidade comercial permitem seleccionar o tipo de 
informação a importar, de entre a disponível. 

◼ Selecciona-se o ficheiro a importar e pressiona-se o botão Abrir, aparecendo uma caixa de diálogo, 
que contém os seguintes elementos : 

Ficheiros de 6 (*.??6)   Mostra o ficheiro a importar. 

Ficheiro de destino  Nela aparece o nome do ficheiro onde se incluirá a informação que se 
importa. É possível seleccionar outro nome (novo ou existente) através 
dos ícones situados à sua direita. 

◼ Pressiona-se o botão Transformar e realiza-se assim a operação solicitada. 

Ficheiros de versões anteriores à 5.0 dos programas da  

Para poder utilizar ficheiros de bases de preços, projectos e cadernos de condições técnicas realizados 

com versões anteriores à 6.0 dos programas para Windows, ,  ou , é 

necessário transformá-los previamente. Para tal, executa-se o programa Transfo.exe, que se encontra na 

pasta do  

O programa TRANSFO.EXE permite transformar os ditos ficheiros no formato de  Os ficheiros a 

transformar deverão estar na mesma pasta. Ao executar-se o dito programa, pergunta-se se o que deseja 
transformar: uma base de preços, um projecto ou um caderno de condições técnicas. Seguidamente 
pergunta-se de que versão provêem os ficheiros. Uma vez realizada a transformação e comprovada a 
correcção dos dados, eliminam-se os ficheiros antigos. 

Conexão com AllPlan® 

Podem-se importar ficheiros em formato XCA. Estes ficheiros são orçamentos gerados pelo programa 
AllPlan® da empresa Nemetschek AG.  

No final de este capítulo expõem-se outros modos de ligação com este programa. 



 

Base Opus.  

Possibilita-se a importação de um novo tipo de ficheiro denominado BASE OPUS (CITYPLP.DBF) do México. O 
programa perguntará pela pasta onde se encontra a base de preços. Importar-se-á o ficheiro denominado 
CITYPLP.DBF. Caso não exista na pasta seleccionada, o programa perguntará que ficheiro com extensão 
DBF é que se deseja importar. 

Importar-se-ão, os dados dos seguintes campos: 

Código 
16 primeiros caracteres do campo NOME (se existirem espaços em branco, 
substituir-se-ão por caracteres "_") 

Unidade 3 primeiros caracteres do campo UNIDADE 

Texto resumo Campo DESCCORTA 

Preço unitário Campo PREÇO 

 



 

Actualização de preços da base Prisma 

Possibilita-se a importação de um novo tipo de ficheiro denominado MEGA_ACT.DAT Com a actualização de 
preços para a base Prisma de México. O programa perguntará qual a pasta onde se encontra o ficheiro.  

 



 

ContaPlus 

A partir desta versão, é permitida a importação das subcontas, do diário e dos vencimentos do programa 
ContaPlus da empresa SP – Grupo Sage. O procedimento de importação é o seguinte: 

◼ Executar a função Importar. 

◼ Na lista de Ficheiros do tipo, seleccionar a opção ContaPlus DBF (*.dbf). 

 

◼ Seleccionar a pasta da empresa, onde deseja importar as subcontas, o diário e os vencimentos. 

◼ Ao pressionar o botão  vai aceder à seguinte caixa de diálogo, onde poderá ver os ficheiros 
de ContaPlus que se vão importar e onde deveremos indicar qual o ficheiro de destino para guardar a 

importação. Seguidamente, pressionamos o botão . 

 

Depois, o programa perguntará a partir de que ficheiro pretende gerar o Plano Oficial de Contabilidade. 



 

 

Uma vez seleccionado, pressione o botão  e proceder-se-á à importação. 

Dimoni 

A partir desta versão é permitida a importação de subcontas do programa de contabilidade da empresa 
Dimoni. 

Exportar ficheiros 

A função Ficheiro>Exportar... permite guardar o ficheiro seleccionado num formato diferente do de 

, para poder utilizá-lo em outros programas. 

Os formatos para os quais se pode exportar um ficheiro são os seguintes:  

◼ Ficheiros em formato -3/95, FIEBDC-3/98, FIEBDC-3/2002, FIEBDC-3/2004 o FIEBDC-3/2012.- 
Ficheiros nos Formatos de Intercâmbio standard de Bases de Dados da Construção FIEBDC-3/95 ou 
FIEBDC-3/95 o FIEBDC-3/98 o FIEBDC-3/2002 o FIEBDC-3/2004 o FIEBDC-3/2012, utilizados pela 
maioria dos programas de orçamentos e das empresas que desenvolvem bases de preços. 

◼ Ficheiros em formato FIE-1.- Ficheiros em Formato de Intercâmbio Standard FIE-1, utilizado pela 
maioria dos programas de orçamentos e dos programadores de bases de preços -só Espanha-. 

◼ Ficheiros em formato ASCII delimitado.- Ficheiros em formato ASCII delimitado (também conhecido 
como CSV), que podem ser importados pela maioria das folhas de cálculo e bases de dados. 

◼ Ficheiros em formato MDB para Crystal Reports.- Ficheiros em formato Microsoft DataBase (MDB), 
que podem ser recuperados por programas de geração de relatórios, como Seagate Crystal Reports ou 
outros programas de gestão de bases de dados. 

◼ Ficheiros em formato MS-Project.- Ficheiros em formato Microsoft Project eXchange (MPX) o Microsoft 

Project Database, para programas de planificação de obra, como MS-Project, Primavera Project Planner 
ou CA-SuperProjecto. 

◼ Ficheiros de  9.x.- Ficheiros para as versões 9.x do programa  

◼ Contaplus DBF (*.dbf). Exportação para o programa Contaplus em formato DBF. 

◼ Contaplus ASCII (*.txt). Exportação para o programa Contaplus em formato TXT. 

◼ Contaplus México DBF (*.dbf). Exportação para o programa ContaPlus do México em formato DBF. 

◼ Contaplus México ASCII (*.txt). Exportação para o programa ContaPlus do México em formato TXT. 

◼ Vencimentos ContaPlus (venci.dbf).- Exportação de vencimentos para o programa ContaPlus. 

◼ Contabilidade Primavera (*.txt).- Exportação para o programa de contabilidade "Primavera" de 
Portugal. 



 

◼ Architectural Desktop – EI Design 3.0 (Gest.dat).- Exportação de preços para o programa Architectural 
Desktop. 

◼ Obralia - Carga de unidades (*.txt).- Permite exportar dados do orçamento para o portal Obralia. 

◼ Dimoni.- É permitida a exportação de subcontas e facturas do programa de contabilidade da empresa 
Dimoni. 

◼ Modelo 347 segundo formato BOE.– Permite exportar uma declaração informativa que tem de ser 
apresentada por empresários, profissionais e entidades públicas que realizem actividades económicas 

◼ Modelo 347 segundo formato BOE-Contabilidad (*.txt).- Permite gerar o modelo 347 que tem de ser 

apresentado pelos empresários, profissionais e entidades públicas que realizem actividades 
económicas. 

◼ Depósito digital de contas anuais.- Permite exportar uma lista dos valores totais de cada uma das 
subcontas do exercício no qual se está trabalhando que tenham associados valores e movimentos 
durante o exercício actual e no imediatamente anterior. 

Também é possível exportar qualquer das listagens que se cria em para os formatos RTF ou TXT, 

através do botão Para ficheiro... da caixa diálogo da função Ficheiro>Imprimir... 

Ficheiros em formato FIEBDC-3 /2007-só Espanha-. 

Os ficheiros de podem ser exportados para o Formato de Intercâmbio Standard de Bases de Dados 

da Construção FIEBDC-3/2012, com o que se obtêm ficheiros com a extensão standard BC3, que podem 
ser utilizados com outros programas relacionados com o sector da construção. 

O procedimento de exportação de um ficheiro de  para o formato FIEBDC-3 /2007 é o seguinte: 

◼ Abre-se o ficheiro de  a exportar e selecciona-se (o nome aparece na barra de título do programa). 

◼ Executa-se a função Ficheiro>Exportar 

◼ Na lista desdobrável Ficheiros de tipo, selecciona-se FIEBDC-3/2012. 

 

◼ Selecciona-se o campo Base de preços e/ou Projecto em função do tipo de informação que se deseja 
exportar. 



 

◼ No campo Nome de ficheiro, introduz-se o nome do novo ficheiro a criar. A sua extensão (opcional) é 
BC3. 

◼ Pressiona-se o botão Guardar, com o que aparece uma caixa de diálogo como a da figura, onde 
constam os seguintes elementos: 

 

Ficheiro de origem .- Nela aparece o ficheiro de  que se vai exportar. 

Código .- Permite seleccionar os preços ou artigos que se desejam exportar. É possível utilizar os 
caracteres * e ?, no modo descrito em epígrafe 2.4.6. O ícone situado à direita deste campo permite 

solicitar uma directoria de artigos. Se deixar este campo vazio, exporta-se a base ou projecto completo. 

FIEBDC-3/2002 .- Neste campo exibe-se o nome seleccionado para o ficheiro exportado para o formato 
FIEBDC-3. 

◼ Pressiona-se o botão , realiza-se a operação solicitada. 

Exportam-se ficheiros no Formato de Intercâmbio Standard da Bases de Dados da Construção FIEBDC-
3/2007, em vigor desde 1 de Julho de 2007. 

Uma nova opção permite selecionar, quando se exporta um orçamento para o Microsoft Excel® ou para 
FIEBDC-3 (BC3), se pretendemos incluir no ficheiro os preços unitários ou não. Esta opção é especialmente 
útil quando o ficheiro é enviado para solicitar preços a um fornecedor ou empreiteiro. Será o fornecedor 
quem irá preencher os preços unitários, para que posteriormente sejam importados no programa. 

Ficheiros em formato FIE-1 -só Espanha-. 

Os ficheiros de podem ser exportados para o Formato de Intercâmbio Standard FIE-1, obtendo-se 

ficheiros que podem ser utilizados com programas antigos relacionados com o sector da construção. 

O procedimento de exportação de um ficheiro de com formato FIE-1 é o seguinte: 

◼ Abre-se o ficheiro de a exportar e selecciona-se (o seu nome mostra-se na barra de título de 

programa). 

◼ Executa-se a função Ficheiro>Exportar 

◼ Na listagem desdobrável Ficheiros de tipo, selecciona-se Ficheiros FIE-1. 

◼ Selecciona-se o campo Base de preços e/ou Projecto em função do tipo de informação que se deseja 
exportar. 

◼ No campo Nome de ficheiro, introduz-se a extensão dos ficheiros a exportar (máximo 3 caracteres). 



 

◼ Pressiona-se o botão Guardar, com o que se mostra uma caixa de diálogo como a da figura, que consta 
dos seguintes elementos: 

 

Ficheiro de origem   Nela mostra-se o ficheiro de que se vai exportar. 

Código  Permite seleccionar os preços ou registos que se desejam exportar. É possível 
utilizar os caracteres * e ?, no modo descrito no capítulo 2. O ícone situado à 
direita deste campo pode solicitar uma directoria de artigos (capítulo 2). Se 
deixar o campo vazio, exporta-se a base ou o projecto completo. 

Ficheiros FIE-1  Neste campo aparece a pasta e a extensão escolhida para os ficheiros que se 
exportam para o formato FIE-1. 

◼ Pressiona-se o botão  e realiza-se a exportação solicitada. 

Ficheiros em formato Excel de Microsoft 

Constructo permite exportar ficheiros para o Microsoft Excel®, tanto no formato XLS (de versões de Excel 
até à 2003), como no formato XLSX (de versões do Excel desde a versão 2007). 

O programa permite exportar para o formato de Excel: 

◼ Linhas de medição. 

◼ Valores de medição obtidos a partir de fórmulas definidas na janela de medições. 

◼ Valor total de capítulos, assim como fórmulas que somam cada artigo 

O processo de exportação de um ficheiro de  para o formato de Excel é o seguinte: 

◼ Abre-se o ficheiro de  a exportar e selecciona-se (o seu nome mostra-se na barra de título do 

programa). 

◼ Executa-se a função Ficheiro>Exportar.... 

◼ Na lista desdobrável Ficheiros do tipo, selecciona-se Livro de Microsoft Excel. 

◼ Selecciona-se o campo Base de preços e/ou Projecto em função do tipo de informação que se deseje 
exportar. 

◼ No campo Nome do ficheiro, introduz-se o nome do novo ficheiro a criar. A sua extensão (que pode no 
introduzir-se) é XLS ou XLSX. 



 

 

◼ Carrega-se no botão , que se mostra na caixa de diálogo da figura, que consta dos seguintes 

elementos: 

 

Projecto  Mostra-se o ficheiro de  que se vai exportar. 

Código  Permite seleccionar os artigos que se desejam exportar. É possível utilizar as condições 
* e ?. O ícone situado à direita deste campo permite pesquisar na listagem de artigos. Se deixar o campo 
vazio, exporta-se o projecto completo. 

Livro de Microsoft Neste campo mostra-se o nome seleccionado para o ficheiro exportado em 
formato XLS. 



 

Tipo de listagem  Permite seleccionar que tipo de listagem, das que obtemos na função imprimir, 
é a que queremos exportar para formato de Excel; as opções que o programa nos oferece são: 

• Medição e orçamento. 

• Medição 

• Orçamento 

• Desvios por artigos, permitindo seleccionar com que projecto se 
pretende comparar, no seguinte campo 

 

• Livro diario 

• Sumas e saldos 

Exportar como Permite que as medições a exportar se exportem como fórmulas ou como valores. 

Se seleccionar a opção Fórmulas, a exportação apresenta como valor da medição, o valor resultante obtido de 
aplicar a fórmula ou fórmulas definidas na janela de medições. 

Se seleccionar a opção Valores, a exportação apresenta como valor da medição, o que se apresenta no campo 
Totais de cada uma das linhas de medição. 

◼ Se carregar no botão , realiza-se a operação solicitada. 

Os ficheiros de Excel que se obtêm em função das opções que se definam na janela de exportar são as 
seguintes: 

◼ MEDIÇÃO E ORÇAMENTO. 

 

 

No ficheiro que se gera, a primeira folha do livro de Excel (denominada Orçamento) inclui a medição e o 
orçamento: 



 

 

Figura 12. Exportação da listagem de Medição e orçamento. 

A segunda folha, denominada “Resumo” inclui o resumo do orçamento: 

 

As fórmulas das células desta folha geram-se automaticamente com vínculos entre elas, para que se 
recalculem todos os valores automaticamente no caso de pretendermos modificar algum. 

 

 



 

 

 

 

◼ MEDIÇÃO 

 

 

Figura 13. Exportação da listagem de Medição e orçamento. 



 

◼ ORÇAMENTO 

 

 

Figura 14. Exportação da listagem de Orçamento, recuperando os valores 



 

◼ DESVIOS POR ARTIGOS 

 

 

 

Figura 15. Exportação da listagem de Desvios por artigos. 

Uma nova opção permite selecionar, quando se exporta um orçamento para o Microsoft Excel® ou para 
FIEBDC-3 (BC3), se pretendemos incluir no ficheiro os preços unitários ou não. Esta opção é especialmente 



 

útil quando o ficheiro é enviado para solicitar preços a um fornecedor ou empreiteiro. Será o fornecedor 
quem irá preencher os preços unitários, para que posteriormente sejam importados no programa. 

Exportação para o formato DOCX 

Inclui-se a exportação para o formato DOCX, utilizado pelas últimas versões do Microsoft Word®. Esta 
opção pressupõe uma melhoria considerável relativamente ao formato RTF, uma vez que inclui a 
possibilidade de exportar a informação mediante tabelas, o que facilita enormemente as modificações 
posteriores no processador de textos. 

 

Para gerar ficheiros em formato DOCX, executa-se a função “Exportar” do menu de gestão de ficheiros e, 
na lista “Tipo”, seleciona-se “Documento de Microsoft Office Word (*.docx)”. 



 

 

Ficheiros em formato ASCII delimitado 

Os orçamentos de podem ser exportados para a forma ASCII delimitado (CSV), que pode ser 

utilizada com folhas de cálculo ou base de dados. 

Para tal efeito, o programa cria um ficheiro com extensão TXT, em cada artigo, preço simples ou unidade 
de mão-de-obra (segundo o tipo de ordem seleccionado na ficha Listagem projecto: Opções da caixa de 
diálogo de opções) e constituí um registo com os mesmos campos que uma listagem de medição e 
orçamento. Os dados que se exportam são os seguintes: 

◼ Código do artigo, preço simples ou unidade de obra, do tipo texto até 20 caracteres. 

◼ Unidade de medida, do tipo texto. 

◼ Texto resumo, do tipo texto. 

◼ Texto de descrição da unidade de obra associada, do tipo texto. 

◼ Texto de descrição de cada linha de medição, do tipo texto. 

◼ Número, largura, comprimento e altura de cada linha de medição, do tipo numérico. 

◼ Subtotal de cada linha de medição, do tipo numérico ou fórmula. 

◼ Preço unitário do artigo, de tipo numérico. 

◼ Total de medição do artigo, do tipo numérico ou fórmula. 

◼ Importância total do artigo, do tipo numérico ou fórmula. 

O procedimento de exportação de um ficheiro de ao formato ASCII delimitado é o seguinte: 

◼ Abre-se o ficheiro de  a exportar e selecciona-se (o seu nome mostra-se na barra de título do 

programa). 

◼ Executa-se a função Ficheiro>Exportar 

◼ Na listagem desdobrável Ficheiros de tipo, selecciona-se ASCII delimitado. 



 

 

◼ No campo Nome do ficheiro, introduz-se o nome do novo ficheiro a criar. A sua extensão (opcional) é 

TXT. 

◼ Pressiona-se o botão  e aparece uma caixa de diálogo como a da figura, onde constam os 

seguintes elementos: 

 

Orçamento .- Nela aparece o ficheiro de que se vai exportar. 

Código .- Permite seleccionar os preços ou artigos que se desejam exportar. É possível utilizar os 
caracteres * e ?, no modo descrito no capítulo 2. O ícone situado à direita deste campo permite solicitar 
uma pasta. Se deixar o campo vazio, exporta-se a base ou projecto completo. 

Ficheiro .- Neste campo mostra-se o nome seleccionado para o ficheiro exportado para o formato ASCII 
delimitado. 

Fórmulas .- Ao activar esta opção, o ficheiro criado incluirá, para o cálculo das células de medição e valor, 
as fórmulas correspondentes, no formato do programa MS-Excel. 



 

Valores .- Ao activar esta opção, o ficheiro criado incluirá as medições bem como as importâncias, não 
como fórmulas mas como valores. 

Separador de campos  .- Permite indicar o caractere que se deseja utilizar para separar o conteúdo de 
cada campo, não estando permitidos os caracteres "." (ponto), = (igual), os números e as letras. 

Separador decimal .- Permite indicar o caractere que se deseja utilizar como separador de decimais, não 
estando permitidos os números nem as letras. 

Ficheiros em formato de MS-Project 

Os orçamentos de podem ser exportados no formato MPX (Microsoft Project eXchange), para 

programas de planificação de obra, como MS-Project ou CA-SuperProjecto.  

Desta forma podem-se obter diagramas Gantt e PERT para programar a execução de uma obra e 
posteriormente controla-la através de autos de medição. 

O programa MS-Project permite modificar toda a informação exportada pelo  assim como processá-

la e imprimi-la em numerosos formatos configuráveis. É possível indicar propriedades para as tarefas, de 
modo que quando se retarda ou adianta uma tarefa, as que dependem dela também se possam adiantar 
ou retardar. 

O procedimento de exportação de um ficheiro de para o formato de MS-Project é o seguinte: 

◼ Abre-se o ficheiro de  a exportar e selecciona-se (o nome mostra-se na barra de título do 

programa). 

◼ Executa-se a função Ficheiro>Exportar 

◼ Na listagem desdobrável Ficheiros de tipo, selecciona-se Projecto de MS-Project. 

 

◼ Activa-se a opção Por tempo ou Por recurso. O significado de cada opção é: 

Tempo A exportação realiza-se de acordo com as datas que se introduzem nas linhas de medição. Se 
não quer introduzir datas, não deve utilizar esta opção. 

Recursos Activa-se esta opção e  calculará automaticamente a duração de cada tarefa 

(artigo) em função dos rendimentos da mão-de-obra e equipamento. Portanto, as durações calculam-se 
automaticamente se o orçamento utiliza preços compostos. 



 

◼ No campo Nome de ficheiro, introduz-se o nome do novo ficheiro a criar. A sua extensão (opcional) é 

MPX. O único nome que não pode utilizar-se é Cabecera.mpx, que é um ficheiro incluído com o

e que não deve modificar-se. 

◼ Pressiona-se o botão , aparecendo uma caixa de diálogo diferente em função do tipo de 

exportação seleccionada. 

Para MS-Project 2010, é possível exportar ficheiros nos formatos MPX ou XML. Para MS-Project 98, é 
possível exportar para os formatos MPX e MPD. 

Na exportação se incluem-se, além da lista de tarefas e dos recursos de cada uma, as precedências entre 

elas, que geram a sequência de cada uma no tempo. 

 

Exportação segundo os tempos definidos 

Ao exportar-se um orçamento no formato do MS-Project activando a opção Tempos, na duração de cada 
tarefa (artigo) tomam-se as datas de inicio e finalização que se introduziram nas suas linhas de medição. 

Para tal é necessário indicar em e em cada artigo, a data de começo e finalização de cada grupo de 

linhas de medição. MS-Project recupera então a dita informação para cada tarefa. 

Para indicar a data de início de um grupo de linhas de medição, introduz-se uma linha de medição acima 
delas e na descrição coloca-se o texto, #iDDMMAA, sendo DD, MM, AA o dia, mês e ano desejado. Para 
indicar a data de finalização, o programa assume que a execução dessas linhas finaliza na data de início 
das seguintes (o seguinte #IDDMMAA).  

Pode igualmente seleccionar a data de finalização das linhas de medição através da inclusão de uma linha 
de medição adicional com o texto de descrição no formato #FDDMMAA.  

Mostra-se uma caixa de diálogo como a da figura, que consta dos seguintes elementos: 



 

 

Ficheiro de origem Nela aparece o ficheiro de que se vai exportar. 

Código Permite seleccionar os artigos que se pretendem exportar. É possível utilizar os caracteres * e ?, 
no modo descrito no capítulo 2. O ícone situado à direita deste campo permite solicitar uma directoria 
de artigos (capítulo 2). Se deixar o campo vazio, exporta-se o projecto completo. 

Mês Inicial [MMAA] e Mês Final [MMAA] 

 No caso de não desejar exportar todo o projecto, somente a parte compreendida entre duas 
datas, neste campo deverá indicar o período de obra que deseja exportar. MM indica o mês e AA as duas 
últimas cifras do ano. 

Nº divisões no mês [1 a 30]  

 Neste campo indica-se o arredondamento de datas que se deseja realizar: indica-se por exemplo 
30 e o programa não realiza nenhum tempo de arredondamento. Se por exemplo, indicar 4, o programa 
arredonda por defeito os inícios de cada tarefa à quarta parte do mês e arredondará por excesso os 
finais de cada tarefa à quarta parte do mês. 

Ficheiro de destino Neste campo mostra-se o nome seleccionado para o ficheiro a exportar para o 
formato de MS-Project. 

Pressiona-se o botão  com o que se realiza a operação solicitada. 

Cálculo automático das durações em função dos recursos 

Se exportar um orçamento para o formato de MS-Project activando a opção Recursos,  calcula 

automaticamente a duração de cada tarefa (artigo) em função dos rendimentos da mão-de-obra e 
equipamentos. Para isso, é necessário que o orçamento utilize preços compostos e que estejam 

correctamente definidos os códigos dos preços de mão-de-obra e equipamentos na ficha Geral da caixa 
de diálogo de opções. 

Em MS-Project indicar-se-á a quantidade de recursos atribuída à obra (número de encarregados, operários, 
escavadoras, etc.) e o calendário laboral (horas de trabalho de cada jornada e dias laboráveis a 
considerar). Em função destes dados calcula-se o tempo necessário para executar cada tarefa. 

Quando se exporta um orçamento para o MS-Project com a opção Recursos activada aparece uma caixa 
de diálogo como a da figura, onde constam os seguintes elementos: 



 

 

Ficheiro de origem Nela aparece o ficheiro de  que se vai exportar. 

Código Permite seleccionar os artigos que se desejam exportar. É possível utilizar os caracteres * e ?, no 
modo descrito no capítulo 2. O ícone situado à direita deste campo permite solicitar uma directoria de 
artigos (capítulo 2). Se deixar o campo vazio, exporta-se o projecto completo. 

Ficheiro de destino Neste campo mostra-se o nome seleccionado para o ficheiro a exportar para o 
formato do MS-Project. 

Pressiona-se o botão  e realiza-se a operação solicitada. 

Ficheiros em formato ContaPlus 

Os ficheiros do podem ser exportados para o formato do programa de contabilidade ContaPlus, que 

é compatível também com muitos outros programas de contabilidade. A informação que se exporta é a 
seguinte: 

◼ Para cada entidade comercial: o código, o nome e o NIF da empresa, o seu domicílio, código postal, 
localidade e distrito. 

◼ Para cada factura introduzida através da função Custos>Entradas de material: o número de factura, a 
data, o fornecedor, a base tributada, os impostos e a importância relativa a impostos. 

O procedimento de exportação de um ficheiro de  para formato do programa ContaPlus é o seguinte: 

◼ Abre-se o ficheiro de  a exportar (o seu nome exibe-se na barra de título do programa). 

◼ Executa-se a função Ficheiro>Exportar.... 

◼ Na listagem desdobrável Ficheiros de tipo, selecciona-se ContaPlus DBF ou ContaPlus TXT, consoante 
o formato que se pretenda. 



 

 

◼ Introduz-se o nome do ficheiro e pressiona-se o botão Guardar, com o que se exibe uma caixa de 
diálogo como a da figura, que consta dos seguintes elementos: 

 
Subconta de IVA suportado  

Permite indicar o número de subconta que se utiliza no programa de contabilidade para o IVA, 
normalmente começa por 472. 

Subconta de compras  

Permite indicar o número de subconta que se utiliza no programa de contabilidade para as compras de 
mercadorias, de matérias-primas ou de materiais de construção, etc., normalmente começa por 600. 

Ficheiro de subcontas  



 

Permite seleccionar o nome do ficheiro para onde se deseja exportar a informação de subcontas. O ícone 
situado à sua direita permite seleccionar outra pasta de destino. 

Ficheiro de assentamentos  

Permite seleccionar o nome do ficheiro para onde se deseja exportar a informação de assentamentos. 
O ícone situado à sua direita permite seleccionar outra pasta de destino. 

Tipo(s) de documento(s) a exportar  

Permite seleccionar se deseja exportar os assentamentos correspondentes a todos os tipos de 
documentos (pedidos, guias de recepção, facturas e certificações) ou só a alguns. 

Exportar só as entidades comerciais (subcontas) utilizadas 

 Caso esta opção se encontre activada, exportam-se unicamente as entidades comerciais que 
estão sendo utilizadas nos documentos que se exportam. Caso se encontre desactivada, exportam-se 

todas as entidades comerciais existentes no ficheiro de  

◼ Ao pressionar o botão , realiza-se a operação. 

Na exportação para o formato do programa ContaPlus, é possível filtrar a informação de facturas recebidas 
na parte de custos e do diário da contabilidade no programa, através de um intervalo de datas. Deste 
modo, é possível ir enviando periodicamente a informação (semanalmente, mensalmente, etc.), para a 
sua contabilização. 

 



 

Formato do ficheiro de subcontas de ContaPlus 

 exporta a informação de subcontas para o ficheiro seleccionado, no formato DBF (Dbase) ou TXT 

(texto), tendo em ambos os casos os seguintes campos: 

Nome campo Tipo Comp. Conteúdo 

COD Texto 12 Código da entidade comercial 

TITULO Texto 40 Texto resumo da entidade comercial 

NIF Texto 15 15 primeiros caracteres do novo campo NIF da entidade comercial 

DOMICILIO Texto 35 Direcção 

POBLACION Texto 25 Localidade 

PROVINCIA Texto 20 Distrito 

CODPOSTAL Texto 5 5 primeiros caracteres do código postal 

DIVISA Lógico  Falso 

CODDIVISA Texto 5 Vazio 

DOCUMENTO Lógico  Falso 

Formato do ficheiro de assentamentos de ContaPlus 

exporta a informação de assentamentos para o ficheiro seleccionado, no formato DBF (Dbase) ou 

TXT (texto), tendo em ambos os casos os seguintes campos: 

Primeiro registo de cada assentamento 

Nome campo Tipo Comp. Dec. Conteúdo 

ASSENTAMENTO Numérico 6 0 Número de assentamento (número natural 
correlativo desde 1 em diante) 

FECHA Data 8  A data da factura 

SUBCTA Texto 12  A subconta de contrapartidas em passivo solicitada 
na caixa de diálogo que se exibe ao exportar 

CONTRA Texto 12  (Vazio) 

PTADEBE Numérico 16 2 Importância da factura com retenção sem IVA 

CONCEPTO Texto 25  Texto Factura + Número de documento 

PTAHABER Numérico 16 2 0 

FACTURA Numérico 8 0 0 

BASEIMPO Numérico 16 2 0 

IVA Numérico 5 2 0 

RECEQUIV Numérico 5 2 0 

DOCUMENTO Texto 10  Número de documento 

DEPARTA Texto 3  (Vazio) 

CLAVE Texto 6  (Vazio) 



 

Primeiro registo de cada assentamento 

Nome campo Tipo Comp. Dec. Conteúdo 

ESTADO Texto 1  (Vazio) 

NCASADO Numérico 6 0 0 

TCASADO Numérico 1 0 0 

TRANS Numérico 6 0 0 

CAMBIO Numérico 16 6 (Vazio) 

DEBEME Numérico 16 2 0 

HABERME Numérico 16 2 0 

AUXILIAR Texto 1  (Vazio) 

SERIE Texto 1  (Vazio) 

SUCURSAL Texto 4  (Vazio) 

CODDIVISA Texto 5  (Vazio) 

IMPAUXME Numérico 16 2 (Vazio) 

MONEDAUSO Texto 1  1 

EURODEBE Numérico 16 2 0 

EUROHABER Numérico 16 2 0 

BASEEURO Numérico 16 2 0 

NOCONV Lógico 1  (Falso) 

 

Segundo registo de cada assentamento 

Nome campo Tipo Comp. Dec. Conteúdo 

ASSENTAMENTO Texto 6 0 Número de assentamento (o mesmo usado no 
primeiro registo deste assentamento) 

FECHA Data 8  A data da factura 

SUBCTA Texto 12  A subconta de IVA suportado solicitado na caixa de 
diálogo que se exibe ao exportar 

CONTRA Texto 12  O código do fornecedor 

PTADEBE Numérico 16 2 O valor do IVA desta factura 

CONCEPTO Texto 25  Texto "IVA Factura " + Número de documento 

PTAHABER Numérico 16 2 0 

FACTURA Numérico 8 0 0 

BASEIMPO Numérico 16 2 Importância da factura com retenção sem IVA 

IVA Numérico 5 2 A percentagem de IVA desta factura 

RECEQUIV Numérico 5 2 0 

DOCUMENTO Texto 10  Número do documento 

DEPARTA Texto 3  (Vazio) 



 

Segundo registo de cada assentamento 

Nome campo Tipo Comp. Dec. Conteúdo 

CLAVE Texto 6  (Vazio) 

ESTADO Texto 1  (Vazio) 

NCASADO Numérico 6 0 0 

TCASADO Numérico 1 0 0 

TRANS Numérico 6 0 0 

CAMBIO Numérico 16 6 (Vazio) 

DEBEME Numérico 16 2 0 

HABERME Numérico 16 2 0 

AUXILIAR Texto 1  (Vazio) 

SERIE Texto 1  (Vazio) 

SUCURSAL Texto 4  (Vazio) 

CODDIVISA Texto 5  (Vazio) 

IMPAUXME Numérico 16 2 (Vazio) 

MONEDAUSO Texto 1  1 

EURODEBE Numérico 16 2 0 

EUROHABER Numérico 16 2 0 

BASEEURO Numérico 16 2 0 

NOCONV Lógico 1  (Falso) 

 

Terceiro registo de cada assentamento 

Nome campo Tipo Comp. Dec. Conteúdo 

ASIENTO Numérico 6 0 Número de assentamento (o mesmo utilizado no 
primeiro registo deste assentamento) 

FECHA Data 8  A data da factura 

SUBCTA Texto 12  O código do fornecedor 

CONTRA Texto 12  (Vazio) 

PTADEBE Numérico 16 2 0 

CONCEPTO Texto 25  Texto "IVA Factura" + Número de documento 

PTAHABER Numérico 16 2 A importância desta factura, IVA incluído 

FACTURA Numérico 8 0 0 

BASEIMPO Numérico 16 2 0 

IVA Numérico 5 2 0 

RECEQUIV Numérico 5 2 0 

DOCUMENTO Texto 10  Número do documento 

DEPARTA Texto 3  (Vazio) 



 

Terceiro registo de cada assentamento 

Nome campo Tipo Comp. Dec. Conteúdo 

CLAVE Texto 6  (Vazio) 

ESTADO Texto 1  (Vazio) 

NCASADO Numérico 6 0 0 

TCASADO Numérico 1 0 0 

TRANS Numérico 6 0 0 

CAMBIO Numérico 16 6 (Vazio) 

DEBEME Numérico 16 2 0 

HABERME Numérico 16 2 0 

AUXILIAR Texto 1  (Vazio) 

SERIE Texto 1  (Vazio) 

SUCURSAL Texto 4  (Vazio) 

CODDIVISA Texto 5  (Vazio) 

IMPAUXME Numérico 16 2 (Vazio) 

MONEDAUSO Texto 1  1 

EURODEBE Numérico 16 2 0 

EUROHABER Numérico 16 2 0 

BASEEURO Numérico 16 2 0 

NOCONV Lógico 1  (Falso) 



 

Vencimentos ContaPlus (Venci.dbf) 

 

Inclui-se uma nova opção denominada Vencimentos ContaPlus (venci.dbf). Ao seleccionar este formato e 
ao pressionar o botão Guardar aparecerá uma caixa de diálogo como a que se exibe abaixo. No campo 
Subconta do banco o utilizador deve indicar o código da subconta (com o valor 5720001 por defeito). No 
campo Ficheiro de vencimentos, deverá seleccionar a empresa de destino, dentro da qual, se adicionarão 
os registos correspondentes ao ficheiro VENCI.DBF. Uma vez exportados os vencimentos, será necessário 
executar a função do ContaPlus para a organização de ficheiros de vencimentos. 

 

Para cada data de vencimento, exportar-se-á um registo com os seguintes dados: 
 



 

Nome campo Tipo Comp Dec. Conteúdo 

DATA Data 8  A data de vencimento 

COD Caractere 12  O código do fornecedor 

ACPA Caractere 1  A se é um auto, P para os restantes tipos de documentos 

CONTRA Caractere 12  Subconta do banco 

CONCEITO Caractere 25  Texto "Pagamento factura "+ Número de documento 

PTE Numérico 16 2 Valor do vencimento 

TIPO Caractere 2  UN 

PREPROCESO Lógico 1  Falso 

ESTADO Lógico 1  Falso 

DOCUMENTO Caractere 10  Número de documento 

IMPMONEX Numérico 16 2 0 

CODDIVISA Carácter 5  (Vazio) 

MOEDAUSO Caractere 1  2 se em euros, 1 se noutra moeda 

LFACTPLUS Lógico 1  Falso 

DATAPAG Data 8  (Vazio) 

REMESSA Caractere 12  (Vazio) 

Programa de contabilidade Primavera 

Esta opção permite exportar os dados de controlo de custos introduzidos em para o programa de 

contabilidade Primavera. 

No campo Nome de ficheiro escrever-se-á o nome do ficheiro onde se guardarão os dados exportados. 
Gerar-se-á um ficheiro de texto com extensão TXT, quando se pressiona o botão Guardar. 

 

Exibir-se-á uma caixa de diálogo que permitirá indicar: 



 

 

◼ Os tipos de documentos a exportar, podendo-se seleccionar um ou vários (pedido, factura, guia de 
recepção, etc.). 

◼ Os seguintes campos: 

Subconta de IVA suportado. Valor por defeito: 2432321 

Subconta de compras. Valor por defeito: 62111 

Tipo de IVA. Valor por defeito: 2621 

◼ O ficheiro incluirá as seguintes linhas: 

Linha 1ª.- O texto CBL04.00. 

Linhas 2ª a 5ª.- Vazias 

Linhas 6ª e seguintes.- Três linhas para cada documento que se exporte, com os seguintes dados: 

Linha a.- Linha de largura total fixa de 130 caracteres. Inclui os seguintes campos: 

Campo Largura Conteúdo 

Reflectir classes de IVA 1 N 

Reflectir analítica 1 S 

Reflectir centros de custo 1 N 

Tipo de linha 1 F 

Módulo 1 L 

Data 4 Data da factura, ou em sua substituição, de guia de 
recepção, ou em sua substituição, do pedido, ou em sua 
substituição, a do sistema (em formato DDMM) (o ano não 
se inclui). 

Conta a mover 15 15 primeiros caracteres do código de fornecedor. 

Diário 5 1 

Nº Diário 7 -1 

Documento 5 FA se é factura 

AL se é guia de recepção 

PE se é pedido 

AU se é auto de medição 

CR se é nota de crédito recebida 

CE se é nota de crédito emitida 



 

Nº Documento 7 7 primeiros caracteres do número do documento. 

Descrição 25 Factura + Código do documento. 

Valor 18 O valor com impostos. 

Com ponto decimal e dois decimais, alinhado à direita. 

Natureza 1 D (deve) 

Entidade 10 O código do fornecedor 

Tipo de entidade 1 C se é auto de medição 

F para o resto dos tipos de documento 

Classe de IVA 5 (vazio) 

Fluxo 5 (vazio) 

Conta origem 15 (vazio) 

Lote 1 1 

 

Linha b.- Linha de largura total fixa de 130 caracteres. Inclui os seguintes campos: 

Campo Largura Conteúdo 

Reflectir classes de IVA 1 N 

Reflectir analítica 1 S 

Reflectir centros de custo 1 N 

Tipo de linha 1 F 

Módulo 1 L 

Data 4 Data da factura, ou em sua substituição, da guia de 
recepção, ou em sua substituição, do pedido, ou em sua 
substituição, a do sistema (em formato DDMM) (o ano não 
se inclui). 

Conta a mover 15 15 primeiros caracteres da variável Subconta de compras 

Diário 5 1 

Nº Diário 7 -1 

Documento 5 FA se é factura 

AL se é guia de recepção 

PE se é pedido 

AU se é um auto de medição 

CR se é nota de crédito recebida 

CE se é nota de crédito emitida 

Nº Documento 7 7 primeiros caracteres do número de documento. 

Descrição 25 Factura + Código de documento. 

Valor 18 O valor líquido (sem retenção nem impostos). 

Com ponto decimal e dois decimais, alinhado à direita. 

Natureza 1 C (crédito) 



 

Entidade 10 O código do fornecedor. 

Tipo de entidade 1 C se é auto de medição 

F para o resto dos tipos de documento 

Classe IVA 5 5 primeiros caracteres da variável Tipo de IVA. 

Fluxo 5 (vazio) 

Conta origem 15 (vazio) 

Lote 1 2 

Linha c.- Linha de largura total fixa de 130 caracteres. Inclui os seguintes campos: 

Campo Largura Conteúdo 

Reflectir classes de IVA 1 N 

Reflectir analítica 1 S 

Reflectir centros de custo 1 N 

Tipo de linha 1 F 

Módulo 1 L 

Data 4 Data da factura, ou em sua substituição, da guia de 
recepção, ou em sua substituição, do pedido, ou em sua 
substituição, a do sistema (em formato ‘DDMM’) (o ano não 
se inclui). 

Conta a mover 15 15 primeiros caracteres do código da variável 'Subconta de 
IVA suportado'.  

Diário 5 1 

Nº Diário 7 -1 

Documento 5 FA se é factura 

AL se é guia de recepção 

PE se é pedido 

AU se é auto de medição 

CR se é nota de crédito recebida 

CE se é nota de crédito emitida 

Nº Documento 7 7 primeiros caracteres do número de documento. 

Descrição 25 Factura + Código de documento. 

Valor 18 O valor com impostos menos o valor líquido. 

Com ponto decimal e dois decimais, alinhado à direita. 

Natureza 1 C (crédito) 

Entidade 10 O código do fornecedor. 

Tipo de entidade 1 C se é auto de medição 

F para os restantes tipos de documento 

Classe IVA 5 (vazio) 

Fluxo 5 (vazio) 



 

Conta origem 15 15 primeiros caracteres da variável Subconta de compras. 

Lote 1 2 

Ficheiros de  9.x 

Os ficheiros de  v10 podem ser exportados para o formato das versões 9 dos programas  ou 

. 

O procedimento de exportação de um ficheiro de  para o formato de  é o seguinte: 

◼ Abrir o ficheiro de  a exportar e selecciona-lo (o seu nome passa a mostrar-se na barra de 

título do programa). 

◼ Executa-se a função Ficheiro>Exportar.... 

◼ Na lista desdobrável Ficheiros do tipo, selecciona-se Ficheiros de  9 (*.g9). 

◼ No campo Nome de ficheiro, introduz-se o nome do novo ficheiro a criar.  

 

◼ Seleccione o botão , apresentado-se depois uma caixa de diálogo como a da figura, que 

consta dos seguintes elementos: 



 

 

Guardar em  Seleccionar a pasta onde se guardará o ficheiro no formato G8. 

Guardar como  Neste campo introduz-se o nome seleccionado para o ficheiro exportado em formato de 
. 

◼ Ao seleccionar o botão , realiza-se a operação solicitada 

Architectural Desktop – EI Design 3.0 

Esta opção permite exportar os preços de uma base de preços para o formato Architectural Desktop – 

EIDesign 3.0. O programa, gera, na pasta que seleccionemos, um ficheiro de texto denominado GEST.DAT. 
Esse ficheiro incluirá uma linha para cada preço da base, com o seguinte formato: 

CÓDIGO|UNIDADE|RESUMO 

Obralia 

Obralia é um dos principais portais da construção na Internet (www.obralia.com). Uma das principais 
capacidades deste portal é a de servir de ponto de união entre as empresas construtoras e os fornecedores 
de materiais. 



 

 

O procedimento é o seguinte: uma construtora publica na Obralia a relação dos materiais ou serviços que 
necessita para uma obra concreta; os distintos fornecedores introduzem na Obralia as suas propostas; a 
construtora realiza as comparações correspondentes; e por último, adjudica o fornecimento ao fornecedor 

que lhe interesse. 

permite à construtora realizar o orçamento e exportá-lo automaticamente para a Obralia através do 

formato de exportação "Obralia – Carga de unidades". 



 

 

Ao executar-se a função Ficheiro>Exportar e seleccionar o formato "Obralia – Carga de unidades", exibe-
se uma caixa de diálogo como a da figura, que permite verificar ou modificar os dados que se exportarão 

quando se pressione o botão . 

Na caixa de diálogo Exportar para a Obralia – Carga de unidades existem ainda os seguintes elementos: 

◼ A lista desdobrável Bases.- Permite seleccionar a base de preços utilizada para criar o orçamento, que 
se utilizará para averiguar as relações entre os códigos da base a os códigos das categorias de Obralia. 

◼ O campo Código.- Permite seleccionar um grupo de artigos a exportar, para o caso no qual não se 
deseje exportar o orçamento completo. 

◼ O campo Obralia – Carga de unidades (*.txt).- Permite seleccionar o separador o nome do ficheiro a 
exportar, normalmente com a extensão txt. 

 



 

 

Na Obralia, os tipos de unidades de obra classificam-se através de categorias. O botão  permite 

ver todas as categorias disponíveis, com os códigos da Obralia e os códigos equivalentes das distintas 

bases de preços. É possível adicionar ou modificar bases de preços através do ícone  Editar bases. 

 



 

Ficheiros PRW 

Permite exportar um orçamento de para o formato PRW. 

Dimoni 

É permitida a exportação de subcontas e facturas do programa de contabilidade da empresa Dimoni. 

Ficheiros em formato MDB para o modelo 347 

Na função Ficheiro>Exportar, o tipo de ficheiro Modelo 347-Contabilidade(mdb) permite gerar uma base 
de dados em formato MDB para o programa Microsoft Office Access, que pode utilizar-se, por exemplo, 
para criar cartas personalizadas através das quais se pode informar os fornecedores e os clientes sobre os 
valores que se vão incluir na declaração do modelo 347 (declaração anual de operações com terceiras 
pessoas). A coluna Valor inclui o valor total de todas as facturas de compras ou vendas existentes, para 
esse fornecedor ou cliente, no diário contabilístico do exercício actual. 

 

Ficheiro oficial do modelo 347 (Espanha) 

O modelo 347 é uma declaração informativa que tem de ser apresentada por empresários, profissionais e 
entidades públicas que realizem actividades económicas, em que se relacionam os valores globais das 
operações que tenham realizado com terceiros durante esse exercício. 

Devem relacionar as pessoas ou entidades, qualquer que seja a sua natureza ou carácter, com quem 
tenham efectuado operações, que no seu conjunto e para cada uma de referidas pessoas ou entidades, 
tenham superado o valor de 3.005,06 euros durante o ano civil a que corresponda a declaração. 

O procedimento de exportação é o seguinte: 

◼ Executa-se a função Ficheiro>Exportar... 

◼ Na lista desdobrável Tipo: selecciona-se Modelo 347 segundo formato BOE –Contabilidade (*.txt). 
Deve também seleccionar-se, a pasta para onde deseje exportar os ficheiros. 

◼ Deste modo exporta-se o ficheiro do modelo 347, segundo o formato BOE. O programa da Agência 
Tributária, denominado Declarações informativas, importa este formato. 

Segundo sistema alternativo de obtenção de contas anuais 

Através desta função permite-se a obtenção em formato D2, da lista dos valores totais de cada uma das 
subcontas do exercício no qual se está trabalhando que tenham associados valores e movimentos durante 
o exercício actual e no imediatamente anterior. 



 

◼ Executa-se a função Ficheiro>Exportar  

◼ Na lista desdobrável Tipo: deve-se seleccionar Depósito digital de contas anuais (Dados.asc) e deve 
seleccionar a pasta para onde se pretende exportar os ficheiros.  

 

Gera-se um ficheiro ASCII com o seguinte formato:  

O primeiro registo do ficheiro contém os dados básicos do depósito, - os campos alfanuméricos alinham-
se à esquerda e completam-se com brancos à direita, enquanto os campos numéricos alinham-se à direita 
e completam-se com zeros à esquerda Os seus campos são:  

Campos do primeiro registo Formato Comp. Conteúdo do campo 

01 - Campo de valor fixo obrigatório n 1 1 (um 1) 

02 - NIF  an 9 Identificação fiscal da sociedade 

03 - Exercício n 4 Exercício correspondente ao depósito 

04 - Campo de valor fixo obrigatório n 6 000000 (6 zeros) 

05 - Campo de valor fixo obrigatório n 2 02 

06 - Campo de valor fixo obrigatório an 8 8 espaços em branco 

07 - Campo de valor fixo obrigatório an 8 8 espaços em branco 

08 - Código da localidade n 2 Código identificador da localidade 

09 - Denominação social an 50 Nome da sociedade depositante 

10 - Domicílio social an 40 Domicílio social da sociedade 



 

11 - Município an 30 Nome do município associado ao campo 
10 

12 - Código postal n 5 Código postal associado ao campo 10 

13 - Prefixo telefónico n 3 Prefixo telefónico associado ao campo 
14 

14 - Número de telefone n 7 Número de telefone da empresa 

15 - Campo de valor obrigatório n 3 000 (3 zeros) 

16 - Campo de valor fixo obrigatório n 3 000 (3 zeros) 

17 - Actividade Principal an 80 Dígitos correspondentes ao código 
CNAE 

18 - Campo de valor fixo obrigatório n 10 0000000000 (10 zeros) 

19 - Campo de valor fixo obrigatório n 5 00000 (5 zeros) 

 

A partir daqui segue-se uma série de registos, cada um com 8 campos, com o seguinte formato: 

Campos de cada registo Formato Comp. Conteúdo do campo 

01 - Campo de valor fixo 
obrigatório 

n 1 2 (um 2) 

02 - NIF  an 9 Identificação fiscal da sociedade 

03 - Exercício n 4 Exercício correspondente ao depósito 

04 - Código do campo n 6 Código do conceito contabilístico do 
questionário oficial, tanto do balanço 
como da conta de perdas e ganhos, quer 
seja abreviado como não, assim como a 
folha de identificação do depósito. Este 
código extrai-se do campo novo Código 
D2. Se várias contas do Plano 
contabilístico utilizarem o mesmo Código 
D2, somam-se os valores de todas elas 
para realizar esta exportação. 

05 - Sinal valor actual       bn 1 Sinal do campo 06 (+ ou -) 

06 - Valor actual n 15 Valor associado ao campo 04, 
correspondente ao ano superior dos dois 

anos que compõem o exercício 
contabilístico, multiplicado por 100 (para 
evitar possíveis decimais) 

07 - Sinal valor anterior an 1 Sinal do campo 08 (+ ou -) 

08 - Valor anterior n 15 Valor associado ao campo 04, 
correspondente ao ano inferior dos dois 
anos que compõem o exercício 
contabilístico, multiplicado por 100 (para 
evitar possíveis decimais) 

 



 

Dados gerais 

A função Ficheiro> Propriedades >Dados gerais... exibe uma caixa de diálogo na qual pode introduzir os 
seguintes dados do orçamento: 

 

Número do orçamento Campo alfanumérico de até 32 caracteres. 

Número de obra Campo alfanumérico de até 32 caracteres. 

Data do orçamento  Campo standard de data. 

Código do cliente Campo alfanumérico de até 20 caracteres. À sua direita situar-se-á o ícone 
habitual da directoria de entidades. 

Nome do cliente  Campo alfanumérico de até 32 caracteres. Este campo não é editável, já que o 
nome recupera-se automaticamente a partir do código. 

Descrição do projecto  Campo alfanumérico de até 30.000 caracteres. 

Localidade  Campo alfanumérico de até 32 caracteres. 

Data de entrega  Campo standard de data. 

Observações  Campo alfanumérico de até 32 caracteres. 

Ficheiro de clientes  Campo que permite seleccionar um ficheiro de que inclui a base de dados 

de entidades comerciais a utilizar para recuperar o nome do cliente quando se introduza o seu código. 



 

Caso não se seleccione nenhum ficheiro, entender-se-á que se seleccionou o mesmo onde se está 
introduzindo os dados gerais. 

Ao pressionar o ícone   situado à direita dos campos Número do orçamento e Número da 

obra, insere-se automaticamente um número no campo incrementando-o de forma automática na obra 
seguinte. O formato desse número e o ficheiro onde se guarda o seguinte nº de orçamento e de obra 
indicar-se-á nas opções gerais do programa. 

 

As fichas “Pessoa 1” a “Pessoa 5” permitem introduzir os dados das distintas pessoas que intervêm na 
obra. Por exemplo, a pessoa 1 poderia ser o arquiteto (indicar-se-á no campo “Categoria”); a pessoa 2, o 
proprietário, etc. Os dados introduzidos nestas fichas podem utilizar-se nos relatórios, através dos nomes 
das variáveis [NomePessoa1], [TelefonePessoa1], etc. 

 

Os campos “Memorandum 1” a “Memorandum 5” permitem introduzir textos longos, incluso ver várias 
páginas, que podem utilizar-se também nos relatórios através dos campos [Memorandum1] a 
[Memorandum5]. Podem incluir qualquer tipo de informação escrita que se necessite sobre el projeto.  



 

Relação de Orçamentos 

A função Relação de Orçamentos apresenta um resumo com toda a informação principal de todos os 
ficheiros existentes numa pasta. 

A caixa de diálogo que se apresenta permite seleccionar a pasta que inclui os ficheiros e vários filtros: 

 

Podem-se filtrar os orçamentos por data de entrada, que é um dos dados incluido em cada ficheiro no 
separador Dados gerais. 

Também se podem filtrar por data de entrega, que é um outro dado que pode ser definido para cada 
ficheiro em Dados gerais. 

Outro dos filtros que pode ser utilizado é o código do cliente, que pode ser seleccionado a partir de um 
ficheiro de clientes. 

Pode-se ainda seleccionar se pretende ver as bases de preços, orçamentos, autos de medição, objectivos 
de custo e ficheiros de produção. 

Ao pressionar Aceitar, mostra-se uma janela com a informação de todos os ficheiros dessa pasta que 
cumprem com os filtros seleccionados. 

A janela possui três fichas que permitem aceder a diferente informação sobre os ficheiros: 

A ficha Dados gerais mostra os valores do orçamento, objectivo de custo, produção, autos, facturação e 
contabilidade, tanto numericamente, como graficamente: 



 

 

A ficha Dados empresa mostra o nome do orçamento, número de obra, data de entrada, código e nome 
do cliente, se o ficheiro utiliza o IGIC (Imposto Geral das Ilhas Canárias), localidade, data de entrega, 
observações, percentagem de participação, prazo da obra, descrição e variáveis de 01 a 20. Todos estes 
dados são definidos dentro de cada ficheiro, através da função Dados gerais. 



 

 

A ficha Situação mostra o nome da obra, NIF, sufixo, nome, direcção, município, código postal, localidade, 
país, telefone, fax, e-mail, web, actividade principal, dados da pessoa de contacto, dados de poderes, 
dados do plano de segurança, código conta do cliente, número de Segurança Social e nome da 
propriedade. Todos estes dados definem-se dentro de cada ficheiro, através da função Dados empresa. 

A primeira vez que se executa o programa, mostra-se a relação de orçamentos existentes na pasta 
selecionada, com os seus dados numéricos e o gráfico dos seus valores. A opção “Mostrar sempre ao 
início” permite selecionar se pretende mostrar ou não esta janela sempre que se inicie o programa. 

O ícone “Opções permite selecionar outra pasta” e o ícone “Atualizar” permite atualizar os valores. Caso 
não se mostre no início, é possível abrir esta janela pressionando o botão redondo situado na esquina 

superior esquerda e executando a função “Opções ficheiro>Relação de orçamentos” 

Ficheiros associados 

Esta função permite associar a um ficheiro do , uma lista de ficheiros como Autos de Medição, 

Objectivos de Custo, Contabilidade, Facturação….  Esta lista de ficheiros associados poderá ser utilizada 
nas funções do programa em que existe a possibilidade de seleccionar vários ficheiros, como por ejemplo 
as listagens comparativas e os relatórios. 

A caixa de diálogo divide-se em 5 zonas, podendo em cada uma delas associar-se os seguintes ficheiros: 



 

Zona Autos de Medição associam-se ficheiros gerados como autos de medição a partir de um orçamento 
podendo-se introduzir um breve comentário que descreva o contéudo do ficheiro seleccionado e bloquear 
os autos que já não se pretendem modificar. 

Zona Objectivos de Custo  associam-se ficheiros em que se tenham introduzidos objectivos a cumprir 
podendo-se introduzir um breve comentário que descreva o ficheiro seleccionado. 

Zona Contabilidade  associam-se os ficheiros para os quais se remeteu informação contabilística 
(facturas emitidas, facturas recebidas, autos de medição...) desde a janela de entradas de material para 
as janelas do diário e da contabilidade analítica 

Zona Facturação  associam-se os ficheiros para os quais se remeteu informação de facturas desde 
a janela de entradas de material para a janela de gestão de facturas. 

Zona Produção  associam-se os ficheiros gerados como produções a partir do orçamento podendo-se 
introduzir um breve comentário que descreva o ficheiro seleccionado e bloquear as produções que não 
pretendemos modificar. 

 

 

Propriedades do ficheiro seleccionado 

A função Ficheiro>Propriedades>Propriedades permite mostrar a ficha de propriedades do ficheiro 
seleccionado, onde se exibe diversa informação e se pode modificar os seus atributos. 

A informação que aparece no ficheiro é: o nome do ficheiro; o tipo (ficheiro de ); o tamanho; o 

nome segundo a antiga forma de 8 caracteres; as datas de criação, modificação e último acesso; e os 
atributos, que podem ser editados. 



 

 

Imprimir listagens 

A função Ficheiro> Imprimir>Imprimir permite criar listagens de bases de preços, projectos, autos de 
medição, listagens comparativas, cadernos de condições técnicas ou entidades comerciais. As listagens 
podem-se ver no monitor, imprimir ou enviar para ficheiros de texto em formato RTF ou TXT. 

Dada a grande quantidade de possibilidades que oferecem as listagens, são tratadas num capítulo à parte, 
o capitulo número 13. 

Conexão com AllPlan® 

Algumas das versões do programa AllPlan®, desenvolvido pela empresa Nemetschek AG, incluem entre as 

suas funções a possibilidade de gerar orçamentos e enviá-los automaticamente para o programa  

Instalação 

É recomendável que se instale em primeiro lugar o programa AllPlan e posteriormente o programa  

Ao instalar-se cria-se automaticamente na pasta C:\NEM\ALLPLAN\PRG o programa CAD2AVA.EXE, que 

é utilizado para realiza a conexão automática entre os dois programas. Se o programa AllPlan estiver em 
outra pasta, será necessário mover o programa CAD2AVA.EXE para essa pasta. 



 

Conexão automática 

O funcionamento da conexão automática é o seguinte: quando se executa em AllPlan a função de geração 
automática de um orçamento, cria-se automaticamente o ficheiro C:\NEM\ALLPLAN\USR\LOCAL\ 

I_O\DEFAULT.XCA, que inclui as linhas de medição de cada artigo do orçamento. Seguidamente, executa-

se automaticamente o programa CAD2AVA.EXE, que exibe a janela de com as linhas de medição do 

primeiro artigo. 

  

Conexão manual 

Outro modo alternativo de enviar um orçamento de AllPlan para  é através da exportação e 

importação de ficheiros, podendo-se utilizar ficheiros de dois tipos: 

◼ Orçamentos com extensão BC3.- O Formato de Intercâmbio standard de Bases de Dados da Construção 
FIEBDC-3 é compatível com muitos programas de orçamentos, de CAD, de cálculo de estruturas, etc. 
Algumas versões de AllPlan exportam orçamentos para este formato, que podem ser importados em 

 através da função Ficheiro>Importar. 

◼ Orçamentos com extensão XCA.- Este formato é próprio do AllPlan. Em podem-se importar 

ficheiros neste formato, através da função Ficheiro>Importar. 



 

Janela intermédia de ligação interactiva com Allplan 

Ao importar-se ficheiros de medição do Allplan, no formato XCA, exibe-se uma caixa de diálogo como a 
da imagem, que permite indicar os seguintes dados: 

“Ficheiro de destino” permite indicar o nome pretendido para o ficheiro de Gest no qual se guardam as 
medições que se estão a importar. 

“Texto descrição” permite selecionar os textos que se pretendem incluir na descrição de cada linha de 

medição. Este texto pode extrair-se de uma das colunas do ficheiro XCA, ou de várias delas. Caso se 
seleccionem várias, o texto de descrição incluirá simultaneamente todos os que se seleccionem. 

“Filtro por nome de objecto” mostra os nomes de todos os objetos encontrados no ficheiro XCA 
permitindo seleccionar os que se pretendem importar. 

 

Seguidamente, apresenta-se uma caixa de diálogo com os artigos e linhas de medição que se criarão, na 
qual é possível seleccionar, através da coluna “Importar”, quais se pretendem importar. 



 

 

 



 

Opções 

A função  acede à caixa de diálogo onde se encontram as opções do programa, que se 
encontram organizadas nas seguintes fichas: 

 

Figura 16. Caixa de diálogo de Opções. 

Geral  Inclui o idioma, a unidade monetária, os textos que se exibem nas listagens, o modo de pesquisa 
de preços, a percentagem de custos indirectos, etc. 

Configuração internacional  

Onde é possível seleccionar o idioma do programa, a moeda a utilizar nas listagens e o idioma das 
listagens (PORTU.LIS no caso de Portugal).  

Fontes impressora  

Permite seleccionar 10 tipos de letra distintos que podem utilizar-se nas listagens, bem como outras 
opções relativas aos tipos de letra. 

Fontes gerais   

Permite seleccionar o tipo de letra que se exibe em cada um dos elementos gerais das listagens, como 
números de página, títulos de capítulo, etc. 

Formato página   

Inclui as opções relativas ao formato das listagens, tais como margens, linhas, caracteres dos códigos 
que definem os capítulos, etc. 

Decimais  Permite seleccionar quantos decimais se utilizam para cada um dos tipos de dados 
numéricos do programa. 



 

Cabeçalho listagens  

Permite introduzir um texto de várias linhas que se mostrará como cabeçalho de todas as listagens que 
se imprimam. 

Logótipo Permite incluir um desenho na parte superior ou inferior de todas as folhas das listagens 
que se imprimam. 

Imagens Inclui as opções de impressão relativas às imagens que acompanham alguns preços. 

Variáveis de ambiente  

Inclui o tamanho do monitor utilizado e os nomes das pastas onde se guarda a informação. 

Ortografia e auto-correcção  

Nesta ficha é possível seleccionar os dicionários a utilizar, quer o dicionário principal, quer o dicionário 
personalizado. Existem igualmente opções que se podem activar relacionadas com a correcção 
automática de erros. 

Numeração A   

Permite seleccionar se pretende numerar automática e correlativamente os documentos que vão sendo 
criados na janela da função Custos>Entradas de material e as facturas que se vão introduzindo na 
função Contabilidade>Diário e Facturação. 

Numeração B  

Permite seleccionar se pretende numerar automática e correlativamente os documentos, com uma 
segunda numeração (B), que vão sendo criados na janela da função Custos>Entradas de material e as 
facturas que se vão introduzindo na função Contabilidade>Diário e Facturação 

Custos Permite seleccionar que informação se pretende mostrar ou recuperar na janela de entradas de 

material. 

Segurança e Saúde  

Aqui definem-se as pastas onde irão ser guardados os ficheiros dos estudos e do plano de segurança e 
saúde. 

Livro do edifício  

Permite seleccionar que tipo de documento se pretende criar e o caminho para onde esteja guardado o 
ficheiro que se utilizará como base. 

 



 

Opções gerais 

A ficha Geral da caixa de diálogo da função Opções consta dos seguintes elementos: 

 

 

 

Mão-de-obra  

Permite introduzir os caracteres pelos quais começam os códigos dos preços de mão-de-obra da base 
de preços que se utiliza. Esse dado é utilizado na criação de listagens justificativas e na exportação de 
ficheiros em formatos FIE-1 e MS-Project. É possível utilizar os caracteres * e ?. 

Equipamentos  

Permite introduzir os caracteres pelos quais começam os códigos de preços de equipamentos na base 
de preços que se utiliza. Esse dado é utilizado na criação de listagens justificativas e na exportação de 
ficheiros nos formatos FIE-1 e MS-Project. É possível utilizar os caracteres * e ?. 

Preços auxiliares  

Permite introduzir os caracteres que começam com códigos de preços auxiliares na base de preços que 
se utiliza. Este dado é utilizado unicamente na exportação de ficheiros no formato FIE-1. É possível 
utilizar os caracteres * e ?. 



 

Árvore  

Permite activar a procura de preços através da árvore organizada em capítulos e subcapítulos, de modo 
que, cada vez que se solicite uma directoria de preços, se exiba a árvore da base. 

Palavras-chaves  

Activando-se esta opção, cada vez que se solicita uma directoria de preços aparecerá a caixa de diálogo 
que permite realizar a procura de preços através de palavras-chaves. 

Texto resumo  

Activando-se esta opção, de cada vez que se solicite uma directoria de preços aparecerá a caixa de 

diálogo que permite realizar a procura de preços através de palavras incluídas no texto resumo. 

Texto descrição  

Activando-se esta opção, cada vez que se solicite uma directoria de preços aparecerá a caixa de diálogo 
que permite realizar pesquisas de preços através de palavras incluídas no texto de descrição. 

Renumeração automática de artigos em árvore 

Se esta opção estiver ativada, cada vez que se elimine um artigo na árvore do projeto, os seguintes 
artigos do seu capítulo subtraiem automaticamente um dígito. Se esta opção está desativada, todos os 
artigos irão manter os seus códigos ainda que se eliminem artigos intermédios na árvore. 

Activar colunas segundo unidade de medida 

 Esta opção permite activar ou desactivar a pré-configuração de um formato para os artigos que 
se criam, em função da unidade de medida e da unidade de obra a que se associam. Desta forma, por 
exemplo, associando-se a uma unidade de obra que se mede em M. (metros), desactivam-se as colunas 
Comprimento e Altura automaticamente. Se utilizar m², desactivar-se-á a coluna Altura. 

Percentagens acumuláveis em decomposição 

 No caso das decomposições dos preços terem mais de uma linha correspondente a percentagens, 
esta opção permite indicar se quer ou não que a percentagem de uma linha se aplique também sobre 
as linhas de percentagens anteriores. 

 Deve ter-se em conta que os preços compostos podem ter ligeiras variações dependendo desta 
opção. 

Permitir minúsculas em códigos 

 Activando-se esta opção, os códigos de preços, artigos e entidades poderão ter letras minúsculas, 
com diferente significado das maiúsculas. Se desactivar, o programa impede que se introduzam letras 
minúsculas nos campos dos códigos. 

Copia multipreços  

Esta opção permite indicar se pretende copiar ou não os multipreços de uma base de preços, ao criar 
uma base de projecto ou desparametrizar uma base. 

 Ao realizar uma destas operações, aparecerá a caixa de diálogo que permite seleccionar quais os 

multipreços existentes que pretende copiar. 

Mostrar só combinações de parâmetros válidas 

 Se esta opção estiver activada, cada vez que se acede à caixa de selecção de parâmetros, 
desactivam-se todas as combinações de parâmetros incompatíveis. Em função da velocidade do 
computador e da complexidade de cada preço paramétrico, será mais ou menos interessante activar 
esta opção. 

Utilizar o factor K   

Esta opção permite seleccionar se pretende utilizar o factor K, que incrementa o preço unitário do artigo 
para, por exemplo, obter o preço de venda de cada um a partir do preço de compra. Pode obter-se mais 
informação sobre o factor K no capítulo TProjectosT, subcapítulo TOrçamento rápidoT. 



 

Custos indirectos  

Esta opção permite definir a percentagem de custos indirectos a aplicar aos projectos novos que se criam 
ou se recalculam. 

Multipreço activo nº 

 Permite indicar qual dos 256 preços unitários diferentes de cada elemento se pretende utilizar. 
Indicando neste campo um preço não definido, o programa tomara como preço activo o preço unitário 
definido mais próximo de menor numeração: por exemplo, define-se como preço activo o nº 5 e este 
não existe, o programa tomará o nº 4 como activo. Se o nº 4 não existe, tomar-se-á o n.º 3 e assim 

sucessivamente. 

Criação automática da base de projecto 

 Quando se encontra activada, sempre que se execute a função "Projecto>Medições" e se 
seleccione um preço de uma base diferente da do projecto, este copia-se para a base do projecto (se 
não existir, cria-se automaticamente). 

Sobrescrever os preços existentes 

 Quando se utiliza a criação automática da base de projecto e se activa esta opção, todos os 
preços vão-se incluindo automaticamente na base de projecto substituindo os que tiverem os mesmos 
códigos. 

 Desactivando-se a opção, cada vez que se vai incluir um preço já existente, uma caixa de diálogo 
pergunta se deve sobreescrever ou não. 

Fontes  

Permite trocar o tipo de letra utilizado no ecrã em janelas e caixas de diálogo. Para tal, exibe-se a caixa 
de diálogo Fonte, que permite seleccionar qualquer das fontes de comprimento fixo disponível no 

Windows. Esta caixa dispõe dos seguintes elementos: 

Fonte Permite seleccionar a fonte desejada, de entre as de comprimento fixo.  

  

Estilo de fonte Permite seleccionar o estilo a aplicar na fonte seleccionada. Nem todas as fontes 
permitem esta selecção. As possibilidades mais normais são: Normal, Cursivo, Negrito e Negrito Cursivo. 

Tamanho Permite seleccionar o tamanho do tipo letra, medido em número de pontos de altura.  

Exemplo Neste campo representa-se a cada momento a fonte seleccionada, com o estilo e 
tamanho indicado. 



 

Alfabeto Permite seleccionar o alfabeto a utilizar. Os mais comuns são: Ocidental, Hebreu, Grego, 

etc.  

Avisar x dias antes de cada vencimento 

 Activando este campo, indicamos ao programa que nos avise com x dias de antecipação, se existe 
algum vencimento de factura entre a data do sistema e a data do sistema mais x dias, sendo x o valor 
introduzido. 

Impossibilidade de certificar mais do que o Orçamentado. 

Quando se encontra activada, não se permite superar nos Autos de medição existentes o Orçamento. 

Neste caso, quando se tenta efectuar uma medição que supere o Orçamento, mostra-se a mensagem 
As opções definidas em Ferramentas > Opções impedem que a Medição supere o Orçamentado e não 
se permite introduzir essa medição. 

Códigos automáticos  

Nos separadores Geral inclui-se uma nova zona denominada Códigos automáticos. Esta zona compõe-
se dos seguintes campos: 

  

Nome do ficheiro 

 Neste campo, deve-se seleccionar a pasta e o nome do ficheiro onde se irão guardar os códigos 
do próximo número do orçamento e número da obra. Pode-se indicar uma pasta de outro computador 

que forme parte de uma rede local onde está instalado o programa , para que no caso de todos os 

computadores de uma mesma rede, fizerem referência ao mesmo ficheiro, os códigos do Número do 

orçamento e Número da obra ir-se-ão incrementando em função dos distintos orçamentos que se vão 
gerando nos distintos equipamentos da rede local. 

Nº de caracteres do código 

 Neste campo, deve-se indicar o nº de dígitos que formam o código do número de projecto e 
número de obra. Por defeito, é 3. 

 Na caixa de diálogo Dados gerais, que se encontra no menu Ficheiro, ao pressionar o ícone  

 que se encontra à direita do campo o Número de orçamento e Número de obra serão 
incluídos no campo, o número guardado e incrementará em 1 essa variável. 

 A opção Mostrar em ecrã sempre a base de projecto permite mostrar nas janelas das funções 
Projecto>Orçamento simplificado e Projecto>Árvore projecto sempre os preços unitários e valores 
correspondentes a base do projecto, mesmo que tenha seleccionado outra base através do botão 

 Seleccionar base. 

Copia de seguridad O programa permite seleccionar se quer ou não realizar uma cópia de 
segurança do ficheiro e em que momento. 

 

Compactar o ficheiro ao fechar 

O programa permite seleccionar se quer ou não fazer esta operação. 

 

Fator de escala dos ícones - Perante o crescente aumento das resoluções dos equipamentos 
informáticos, esta opção permite modificar o tamanho dos ícones, para que sejam facilmente 
visíveis com qualquer resolução. Este fator afeta os ícones das janelas existentes dentro do 



 

programa. O tamanho dos ícones dos menus e da barra de ferramentas de acesso rápido 
dependem da configuração do ecrã do Windows. 

 

Tamanho de ícones a 100% 

 

 

Tamanho de ícones a 140% 

 



 

Configuração internacional 

 

A ficha Configuração Internacional da caixa de diálogo da função Opções consta dos seguintes elementos: 

Idioma Programa  

Permite seleccionar o idioma com que se pretende exibir os textos em todas as funções do programa. 

Moeda Permite seleccionar a unidade monetária a utilizar nas listagens, assim como alterar todas as 
moedas que podem ser utilizadas: nomes, género, os números decimais que utilizam e o câmbio em 
relação a uma moeda de referência. Ao pressionar, exibe-se a relação de moedas que consta das 
seguintes colunas: 

Moeda  O nome por extenso da moeda. 

Abreviatura  O nome abreviado da moeda. 

Género Indica o género da moeda. Se é feminina (como as pesetas), introduz-se 1, mas se for 
masculino (como os euros), introduz-se o 0. 

Câmbio com moeda de referência 

Permite indicar o câmbio de cada moeda em relação a uma moeda de referência, que pode ser qualquer 
e deve-se introduzir 1. 

Por exemplo, na linha do euro pode introduzir-se 1 e na linha das pesetas, quantas pesetas equivalem 
a 1 euro. 

No programa fornecem-se vários câmbios como exemplo, mas devem alterar-se para assegurar o seu 
valor real. 

Decimais  Permite definir o número de decimais a utilizar para: 



 

Os valores dos preços simples. 

Ao valores dos rendimentos. 

Os valores de cada linha de decomposição dos preços compostos. 

Os valores dos preços compostos. 

 Os preços unitários nos artigos (uma vez introduzidos os custos indirectos). 

 A variável Número das medições. 

As variáveis Comprimento, largura e altura das medições. 

O valor das medições. 

 Os valores dos artigos (preço unitárioxmedição). 

 Os totais dos capítulos. 

 O total do orçamento. 

As percentagens. 

 Para alterar a unidade monetária que se utiliza nas listagens, selecciona-se a linha correspondente 
e pressiona-se o botão Aceitar. 

Idioma das listagens  

Permite seleccionar o idioma com que se mostram os textos em listagens standard que são criadas pelo 
programa, ou seja, os títulos das listagens, os cabeçalhos de cada coluna e os valores por extenso. O 
quadro inclui os seguintes botões: 

Seleccionar  Permite seleccionar um dos idiomas disponíveis, pois exibe-se a caixa de diálogo 
standard do Windows de selecção de ficheiros, onde é possível seleccionar o ficheiro pretendido, entre 
os da extensão LIS. Se não seleccionar nenhum idioma para as listagens, estes imprimem-se em 
espanhol. Para Portugal deverá seleccionar o ficheiro PORTU.LIS. 

Editar textos Permite alterar os textos contidos em ficheiros de extensão LIS, assim como criar novos 
ficheiros deste tipo para outros idiomas. 

 Ao pressionar-se o botão, exibe-se uma caixa de diálogo onde é possível seleccionar um dos 
ficheiros existentes ou introduzir um nome novo para criar um ficheiro novo. Ao pressionar o botão Abrir, 
exibe-se uma caixa de diálogo como a da figura:  

  

 Na coluna esquerda desta caixa é possível modificar os textos existentes, enquanto na coluna 
direita não se pode alterar, utilizando-se como referência. É possível seleccionar outra listagem de 
referência através do botão ?. 

Dentro das opções de configuração internacional, adiciona-se o quadro “Denominações locais”, que 
permite modificar as denominações de determinados parâmetros que utiliza o programa. Isto permite 



 

alterar, por exemplo, a denominação “IVA” (Imposto sobre o Valor Acrescentado) por “IGIC” (Imposto 
Geral das Ilhas Canárias) ou “NIF” (Número de Identificação Fiscal) por “RTN” (Registro Tributário 
Nacional). 

 

Fontes impressora 

A ficha Fontes impressora da caixa de diálogo da função Opções... permite seleccionar os 10 tipos de letra 
com que se pode trabalhar no programa em simultâneo para as listagens. Cada um dos tipos está definido 
por um número, que o identifica no resto do programa. Consta dos seguintes elementos: 



 

 

Tipo, Nome, Estilo, Tamanho, Cor 

 Nelas exibem-se os tipos de letra activos em cada momento. 

Alterar Para modificar um dos tipos de letra, selecciona-se e pressiona-se este botão, exibe-se a mesma 
caixa de diálogo Fonte descrita no capítulo 10, salvo os que incluem as opções Cortado (caracteres 
atravessados por uma linha) e Sublinhado e na lista desdobrável Cor (que permite seleccionar a cor da 
fonte). 

 Das fontes disponíveis, recomenda-se seleccionar fontes true type (que apresentam um símbolo 
de duplo T à sua esquerda), já que permite obter uma grande variedade de tamanhos sem perder a 
resolução. 



 

  

Ajustar o tamanho de letra no máximo possível em cada listagem 

 Activando-se esta opção, nas listagens utiliza-se sempre o maior tamanho de letra que caiba 
entre as margens. 

Caractere tipo para medir larguras de colunas  

 Esta barra de deslocamento só é possível se seleccionou um tipo de letra com largura proporcional 
(aquela em que cada letra tem uma largura diferente). Dado que o programa define a altura de cada 
coluna das listagens em números de caracteres, é necessário definir qual o caractere que se toma como 
padrão neste tipo de fontes: não é o mesmo ter uma largura de quatro ís (iiii), que o de quatro vês 
duplos (WWWW). Esta barra de deslocamento tem como Mínimo a largura do número zero, 0; e como 
máximo, a largura da maior letra da fonte eleita, que em geral, é o duplo v, W. 

Fontes gerais das listagens 

A ficha Fontes gerais da caixa de diálogo da função Ferramentas>Opções... permite seleccionar os tipos 
de letra a utilizar para os dados gerais das listagens. Consta dos seguintes elementos: 

Tipo Nestes campos, é possível indicar o tipo de letra a utilizar para cada um dos dados. 

Cabeçalho Geral  

O cabeçalho definido na ficha Cabeçalho listagens. 

Cabeçalho do projecto 

O cabeçalho particular de cada projecto, definido na função Projecto> Folha final. 

Tipo de listagem  

A denominação de cada listagem (por exemplo, os textos Listagem de medição ou Quadro de preços 

elementares). 

Nome do ficheiro  

O nome do ficheiro que se imprime. 

Número de página  

O número de cada uma das páginas. 

Datas As datas que se exibem na listagem de bases de preços. 



 

Cabeçalhos das colunas 

 O texto descreve o conteúdo de cada uma das colunas (por exemplo, Largura, Altura ou 
Importância). 

Título de capítulo  

O código e o texto dos títulos de cada capítulo (em todas as listagens excepto no resumo de orçamento). 

Fontes  

Permite aceder à caixa de diálogo de selecção dos 10 tipos de letra a utilizar. 

 



 

Formato de página 

A ficha Formato de página da caixa de diálogo da função Opções permite alterar o formato de página das 
listagens. Consta dos seguintes elementos: 

 

Margem vertical  

Permite especificar o número de linhas que se deixam em branco no princípio e no final de cada página. 

Margem horizontal  

Activa-se a opção Esquerda, no campo situado à sua direita sendo possível introduzir o número de 
caracteres que se deixam em branco na margem esquerda de cada página. Esta margem é medida 
através do número de caracteres do tipo de letra nº 1. Activando-se a opção Autocentrado, a margem 
esquerda calcula-se automaticamente para que seja igual à margem direita, em função do tamanho da 
folha. 

Texto de descrição  

Permite indicar o tipo de alinhamento dos textos que ocupam mais do que uma linha (por exemplo, os 
textos de descrição). É possível seleccionar entre texto Justificado (as linhas alinham-se para ambos os 
lados, pois introduzem-se os espaços em branco que sejam necessários entre as palavras) e alinhamento 
à Esquerda (todas as linhas são alinhadas pela margem esquerda). 



 

Número colunas listagens 

 É possível imprimir as listagens com várias colunas (no estilo periódico). Este campo permite 
indicar o número de colunas que se pretendem. 

Número de página 

Permite definir o tipo de numeração que se pretende para as páginas, de entre as seguintes 
possibilidades: 

 

A primeira opção permite que as páginas tenham números do tipo n.m, começando por 1.1, onde n é o 
número de ordem do capítulo e m é o número da página dentro do capítulo actual. Para a organização 
dos capítulos tem-se em consideração o valor introduzido na casa Caracteres código capítulo. 

A segunda opção numera todas as páginas com números naturais correlativos, independentemente do 
capítulo ao que pertençam. 

A terceira opção também numera todas as páginas com números naturais correlativos, 
independentemente do capítulo ao que pertençam. Seguidamente, inclui-se o caractere “/” e o número 
total de páginas que existe na listagem. 

A casa Número primeira página só está disponível nos dois últimos casos, permitindo indicar o número 

que se pretende utilizar para a primeira página, numerando-se a partir desse valor. 

Linhas isoladas máximas 

 Permite definir o mínimo número de linhas do mesmo tipo que podem ficar isoladas no princípio 
ou no fim de uma página, realizando-se um salto de página para evitá-lo. Para este efeito, consideram 
os seguintes tipos: 

Texto resumido + texto de descrição. 

Linhas de decomposição. 

Linhas de medição. 

 Desta forma, ao fixar-se por exemplo o valor 3, nunca existirão menos de três linhas de medição 
de um mesmo registo no princípio ou no fim da página. 

Caracteres código capítulo 

 Neste campo introduz-se o número de caracteres que têm em comum os códigos dos registos 
que pertencem a um mesmo capítulo (os códigos dos preços, artigos ou entidades). 

 Este valor é utilizado pelo programa nas seguintes funções: 

 Ao imprimir uma listagem standard, cada vez que começa um novo capítulo, p programa passa 
para uma nova folha, tendo em conta este valor. Para que não se realize nenhum salto de página 
introduz-se o valor 0. 

 Os capítulos que se exibem nas funções Projecto>Orçamento e Listagem>Resumo orçamento 

são os indicados por este valor. 

 A função Projecto>Registos automáticos também tem em conta este valor para denominar os 
capítulos que se criam. 

 Ao imprimir-se um caderno mestre facetado, este valor deve indicar o número de caracteres dos 
subcapítulos mais pequenos da base de preços utilizada. 



 

 Quando se exporta um orçamento para o formato do programa MS-Project, exportam-se os 
capítulos, tendo igualmente em conta este valor. 

 Observemos os seguintes exemplos: 

Códigos de registos utilizados 01
# 

010
1 

010

2 

... 

 

07
# 

070
1 

... 

001# 

0010
01 

0010
02 

... 

 

007# 

0070
01 

... 

01# 

01.01 

01.02 

... 

 

07# 

07.01 

... 

01# 

0101
# 

0101
01 

0101
02 

... 

07# 

0705
# 

0705
01 

... 

Caracteres código capítulo 2 3 2 4 

Linhas Permite indicar se pretende imprimir as linhas horizontais e/ou verticais das listagens, assim como 
as espessuras das linhas exteriores e interiores destes. 

Impressoras Permite seleccionar o modelo de impressora a utilizar a cada momento, de entre os 
modelos instalados no Painel de Controlo do Windows. O botão Propriedades permite alterar a 
configuração do controlador da impressora e alterar opções como o tamanho da folha a utilizar, a 
qualidade com que se imprimem as listagens, etc. Dependendo do modelo de impressora utilizado, as 
opções desta caixa de diálogo serão diferentes, pelo que se aconselha a consultar o manual de instruções 
do Windows ou da própria impressora. 

Fontes Permite aceder à caixa de diálogo de selecção dos 10 tipos de letra a utilizar 

Opções de decimais 

A ficha Decimais da caixa de diálogo da função Opções permite definir o número de decimais utilizados 
por cada tipo de dado numérico do programa. 

Quando se guarda um dado numérico introduzido com um número de decimais maior que o configurado, 

o programa arredonda automaticamente. 

Cada base de preços e cada projecto utiliza as suas próprias opções de decimais, que podem ser alteradas 
desde as funções Arvore de Base e Arvore Projecto, respectivamente. 

A ficha consta dos seguintes campos: 

Preços simples Permite indicar o número de decimais utilizados no preço unitário dos preços 
elementares (os valores admissíveis são 0 a 4). 

Rendimentos Permite indicar o número de decimais utilizados pelos rendimentos, dentro das 
decomposições (os valores admissíveis são 0 a 3). 

Linhas decomposição  



 

Permite indicar o número de decimais utilizados pelo valor de cada uma das linhas de decomposição (os 
valores admissíveis são 0 a 4). 

Preços compostos  

Permite indicar o número de decimais utilizados pelo preço unitário dos preços decompostos nas bases 
de preços (os valores admissíveis são 0 a 4). 

Unitários de registos  

Permite indicar o número de decimais utilizados pelo preço unitário dos registos no projecto (os valores 
admissíveis são 0 a 4). 



 

Número de unidades  

Permite indicar o número de decimais utilizados pela coluna Número de unidades das linhas de medição 
(os valores admissíveis são 0 a 3). 

Largura, comprimento e altura 

 Permite indicar o número de decimais utilizados nas colunas Largura, Comprimento e Altura das 
linhas de medição (os valores admissíveis são 0 a 3). 

Medidas Permite indicar o número de decimais utilizados nos totais de medição (os valores 
admissíveis são 0 a 3). 

Importância de registos  

Permite indicar o número de decimais utilizados nas importâncias ou valores dos registos (os valores 
admissíveis são 0 a 4). 

Percentagens  

Permite indicar o número de decimais utilizados nas percentagens introduzidas na função 
Projecto>Folha final (os valores admissíveis são 0 a 6). 

 

É importante salientar que, se varia alguma destas opções, obtêm-se medições e importâncias ligeiramente 
diferentes. 

Tem igualmente de se ter em conta que é normal que os valores exibidos nos orçamentos ordenados por 
preços elementares sejam diferentes dos orçamentos ordenados por registos, devido a produzirem 
arredondamentos diferentes. 



 

Cabeçalho, rodapé e texto final 

A ficha Cabeçalho, rodapé e texto final da caixa de diálogo Opções permite definir os seguintes atos: 

• Cabeçalho geral em todas as páginas.- Permite definir um texto, de até 25.000 caracteres, 
que se mostrará na zona superior de todas as páginas das listagens, por cima do cabeçalho 
particular de cada projeto definida na função Projeto>Folha final. Está pensada para definir dados 
gerais da empresa, como o seu nome, endereço, etc. 

• Rodapé geral em todas as páginas.- Permite definir um texto, de até 25.000 caracteres, que 
se mostrará na zona inferior de todas as páginas das listagens. Também está pensada para definir 
dados gerais da empresa, como a sua direção, e-mail, página web, etc. 

• Texto final na última página.- Permite definir um texto, de até 25.000 caracteres, que se 
mostrará só na última página da listagem. Está pensado para incluir assinaturas nos documentos 
que necessitem de ir assinados por um responsável da empresa (listas de preços compostos, 
listas de preços simples, etc.). 

A lista desdobrável situada sobre cada um dos textos permite modificar o tipo de letra utilizado no texto, 
de entre os 10 selecionados, sendo possível utilizar distintos tipos de letra em distintas partes do texto. O 
ícone situado à sua esquerda permite modificar os 10 tipos de letra selecionados. 

Logótipo das listagens 

 



 

A ficha Logótipo da caixa de diálogo da função Opções permite seleccionar um ficheiro gráfico em formato 
BMP, DXF, WMF, EMF ou DBU para que seja impresso como cabeçalho ou rodapé de página de todas as 
listagens. Consta dos seguintes elementos: 

Ficheiro de desenho  

Permite seleccionar o nome do ficheiro gráfico que se pretende utilizar como cabeçalho ou rodapé da 
página. É possível indicar o caminho completo ou path do ficheiro. O botão Examinar... situado abaixo 
dela permite exibir a caixa de diálogo standard do Windows para selecção dos ficheiros, onde é possível 
seleccionar o ficheiro pretendido. 

Visualizar Este botão permite visualizar o ficheiro gráfico seleccionado, exibindo-se uma janela com 
o funcionamento descrito no capítulo 4. 

Desenhar Permite activar ou desactivar a representação do logótipo. 

Opções DXF/DBU  

Se o formato da imagem seleccionada for DXF, neste quadro indica-se o factor de conversão (veja-se o 
capítulo 4). 

Posição Permite indicar a posição da imagem nas listagens, de entre os 6 disponíveis. 

BMP/WMF/EMF  

Se o formato da imagem seleccionada for BMP, WMF ou EMF, neste quadro indica-se o tamanho que se 
pretende que ocupe a imagem. Esta definição poderá realizar-se de formas diferentes: 

Por Tamanho Para tal indica-se o comprimento e altura (em mm) em que se pretende que se imprima 
a imagem. Além disso, caso se active a opção Manter proporção, a relação comprimento/altura original 
mantém-se.  

Por Proporção Para tal indica-se a percentagem que tem o comprimento da imagem relativamente ao 
comprimento da folha. 

DXF/DBU Se o formato da imagem seleccionada for DXF ou DBU, neste quadro indica-se o 
tamanho que se pretende que a imagem ocupe. Esta definição poderá realizar-se de formas diferentes: 

Por Tamanho Para tal indica-se o comprimento e altura (em mm) onde se pretende imprimir a imagem 
DXF ou DBU. Além disso activa-se a opção Manter proporção, mantendo-se assim a relação 
comprimento/altura original. 

Por Escala Para tal indica-se a escala à qual se pretende imprimir o gráfico. 

Imprimir as páginas pares e Imprimir as páginas impares 

Permite seleccionar se o logotipo se pretende colocar em todas as páginas, ou só nas pares ou impares. 
Esta função pode ser muito útil se a impressora pode imprimir nas duas faces e se pretende colocar o 
logotipo apenas numa delas. 

Opções de imagens associadas a preços 

A ficha Imagens da caixa de diálogo da função Opções... permite alterar o tamanho e a posição em 
listagens dos ficheiros gráficos associados a cada preço. Consta dos seguintes elementos: 



 

 

Ficheiros a imprimir Permite seleccionar os ficheiros gráficos que se pretendem imprimir: 

DXF/DBU Permite indicar se pretende imprimir os ficheiros dos formatos DXF e DBU. 

BMP Permite indicar se pretende imprimir os ficheiros de formato BMP. 

WMF/EMF Permite indicar se pretende imprimir os ficheiros dos formatos WMF e EMF. 

Nomes de ficheiro  

Permite indicar os nomes dos ficheiros gráficos que se pretendem imprimir. É possível utilizar os 
caracteres * e ?. Para imprimir todos os ficheiros gráficos, introduz-se o carácter *. 

Escala Defeito DXF/DBU 

 Neste quadro indica-se o factor de conversão daqueles ficheiros em formato DXF que nunca 
tenham sido visualizados com o programa (veja-se o capítulo 4). 

Imprimir moldura ao redor 

 Permite imprimir uma moldura ao redor de cada um dos gráficos. 

Imprimir só moldura Activando-se esta opção, imprime-se exclusivamente o rectângulo em redor do 
gráfico. 

Posição na listagem Permite indicar a posição das imagens nas listagens. Podem situar-se na coluna 
de Descrição ou na zona de Medição. 

BMP/WMF/EMF Nesta moldura indica-se o tamanho que pretende que ocupem as imagens em 
formato BMP, WMF e EMF associadas aos preços. Esta definição poderá realizar-se de duas formas 
diferentes: 



 

Por Tamanho Para tal indica-se o comprimento e altura (em mm) com que se pretende imprimir os 
ficheiros BMP, WMF e EMF. Além disso activa-se a opção Manter proporção, mantendo-se assim a relação 
comprimento/altura original. 

Por Proporção Para tal indica-se a percentagem que tem o comprimento da imagem relativamente ao 
comprimento da folha.  

DXF/DBU Neste quadro indica-se o tamanho que ocupam as imagens nos formatos DXF ou DBU 
associados aos preços. Esta definição poderá realizar-se de duas formas diferentes: 

Por Tamanho Para tal indicam-se o comprimento e a largura (em mm) com que se pretende imprimir 

os ficheiros DXF ou DBU. Além disso activa-se a opção Manter proporção, mantendo-se a relação 
comprimento/altura original. 

Por Escala Para tal indica-se a escala a que se pretende imprimir o gráfico. 

Variáveis de ambiente 

A ficha Variáveis de ambiente da caixa de diálogo da função Opções permite alterar o tamanho do monitor 
utilizado e os nomes das pastas onde se guarda a informação. Consta dos seguintes campos: 

 

Largura do ecrã em mm Permite definir o comprimento do ecrã utilizado, medindo directamente o 
monitor. Este valor utiliza-se unicamente para calcular o tamanho das listagens na pré-visualização 
quando se utiliza o ícone Escala real. 

Altura do ecrã em mm  Permite definir a altura do monitor utilizado, medindo directamente sobre o 
ecrã. Este valor utiliza-se unicamente para calcular a que escala se devem exibir as listagens na pré-
visualização quando se utiliza o ícone Escala real. 



 

Pasta seleccionada Permite indicar a pasta onde se guardam os seguintes ficheiros que fazem parte 
do programa (normalmente, em C:\CONSTRUCTOXX): 

CONSTRUCTOXX.INI .- Guardam-se as diversas opções do programa, como 
o método de procura de preços, as margens das listagens, os tipos de letra, 
etc. 

OPCLIST.INI.- Guardam-se opções particulares para cada um dos tipos de 
listagem. 

LANGGEST.- Contêm informação sobre o idioma seleccionado. 

PLEC.BAT e ELEMENT.BAT.- Ficheiros para intercâmbio de dados com o 
programa Part:ITEC. 

CABEÇALHO.MPX.- Ficheiro para intercâmbio de dados com o programa MS-
Project. 

FORMPOLI.AG13.- Inclui informação relativa aos índices de preços que se 
utilizam nas formulas polinomiais de revisão de preços. 

MOEDAS.AG13.- Inclui informação relativa às diversas unidades monetárias 
e câmbios correspondentes, etc. 

LISTBASE.PRG.- Guardam-se todas as listagens da base de preços. 

LISTAGENS.PRG.- Guardam-se todas as listagens programáveis do projecto. 

Pasta de dados Permite indicar a pasta onde se guardam os ficheiros de criados (bases de preços, 

orçamentos, etc.). O botão Modificar... situado à sua direita permite seleccionar outra pasta, que pode 
encontrar-se no mesmo computador ou em outro computador da rede desde que a ele se tenha acesso. 

Pasta de imagens Permite indicar a pasta onde se procuram por defeito os ficheiros de imagens. 
O botão Modificar... situado à sua direita permite seleccionar outra pasta. 

Pasta de relatórios 

Permite indicar a pasta onde estão os relatórios. Deste modo, quando se solicite algum relatório, 
aparecerá directamente a pasta dos relatórios especificado nas variáveis de ambiente. É muito útil para 
centralizar todos os relatórios, partilhando-os numa rede, já que simplesmente devemos indicar ao 
programa o caminho para onde se encontrem. 

Ficheiro de Opções (CFG) 

Pode-se indicar ao programa uma pasta onde reside o ficheiro de opções para ser utilizado por um grupo 
de trabalho. Ao arrancar o programa recuperam-se directamente as opções de configuração desde este 
ficheiro de extensão CFG.  

Com o ficheiro CFG centralizado unificam-se as opções do programa para grupos de trabalho onde se 
define: apresentação de listagens e relatórios, configuração de ecrã, colunas visíveis… 

Opções de ortografia e auto-correcção 

A ficha Ortografia e autocorrecção da caixa de diálogo de Opções permite configurar as prestações de 
correcção ortográfica e auto-correcção. Consta dos seguintes elementos: 



 

 

Dicionário personalizado  

Permite seleccionar o ficheiro que se utilizará como dicionário próprio de cada utilizador, em que se irão 
agregando as palavras que se considerem correctas e que não se encontrem no dicionário principal. A 
extensão dos dicionários personalizados é DIC. 

Dicionário principal  

Permite seleccionar o ficheiro de dicionário principal a utilizar, normalmente, PORTUGAL.LEX. 

Omitir palavras em MAIÚSCULAS  

Permite seleccionar se considera sempre como válidas as palavras que se encontrem em maiúsculas. 

Omitir palavras com números  

Permite seleccionar se considera sempre como válidas as palavras que incluam números. 

Sugerir sempre  

Permite seleccionar se pretende ver sempre sugestões para as palavras não encontradas. 

Substituir enquanto se escreve 

 Permite activar a auto-correcção. 

Opções Permite modificar as opções de auto-correcção. 



 

 

Corrigir DUas MAiúsculas Seguidas 

 Ao escrever-se uma palavra com as suas duas primeiras letras em maiúsculas e o resto, em 
minúsculas, esta opção faz com que a segunda letra se transforme automaticamente em minúscula. 

Maiúscula na primeira letra de uma frase 

 Permite que a palavra seguinte a um ponto e a um espaço comece automaticamente com 
maiúscula, excepto se a palavra situada antes do ponto encontra-se na lista de Excepções. 

Excepções Permite aceder à lista de palavras terminadas em ponto atrás das quais não tem que 
começar necessariamente uma frase nova, por exemplo, abreviaturas. 

Corrigir o uso acidental do bLOQ mAIÚS 

 Permite que se desactive automaticamente o bloqueio de maiúsculas do teclado quando se 
escreve uma palavra com a sua primeira letra em minúscula e as restantes, em maiúsculas. 

Substituir enquanto escreve 

 Permite introduzir uma lista de palavras que serão substituídas automaticamente enquanto se 
escreve um texto em qualquer dos campos de texto com o formato do programa. 

Adicionar, Substituir e Eliminar 

 Permitem adicionar, substituir ou eliminar palavras da lista de autocorrecção. A lista guarda no 
ficheiro de nome AUTOCONSTRUCTO.ACR, que pode ser modificado com qualquer editor de texto sem 
formato. 

Numeração A e Numeração B 

O separador de Numeração da caixa de diálogo da função Opções permite seleccionar se deseja numerar 
automática e correlativamente os documentos que se tenham criado na janela da função Entradas de 

material e as facturas que se tenham introduzido na função de Diário. Consta dos seguintes elementos: 

 



 

 

◼ O campo Nome de Ficheiro.- Permite seleccionar a pasta e o nome do ficheiro que guarda os formatos 
de numeração e os números dos seguintes documentos que se criaram. Isto permite que vários 
programas funcionando em rede utilizem um ficheiro único, num servidor comum. Deste modo, a 
numeração dos pedidos, facturas emitidas, etc. guarda uma ordem correlativa independentemente do 
que o documento crie no seu posto de trabalho ou noutro. 

◼ O quadro Documento custos: Numeração automática do código.- Permite numerar automaticamente 
os documentos que se introduzam na função Custos>Entradas de material. 

◼ O quadro Contabilidade: Numeração automática da factura.- Permite numerar automaticamente as 
facturas que se introduzam na função Contabilidade>Diário. 

◼ As opções situadas na coluna esquerda.- Permite activar ou desactivar a numeração automática de 
cada tipo de documento. 

◼ As opções de Formato.- Permite seleccionar o formato da numeração automática, onde pode utilizar-
se qualquer letra ou número fixos que se desejam e, além disso, entre parênteses, as seguintes 
variáveis: 

[DD] permite indicar o dia actual. 

[MM] permite indicar o mês actual. 

[AA] ou [AAAA] permite indicar o ano actual, com dois ou quatro dígitos. 

[XX] permite indicar o número correlativo automático. 

Por exemplo, [AAAA]/[XXXX] geraria automaticamente o número de factura 2009/0014 se o ano actual 
fosse 2009 e se tivesse criando a factura decima quarta. 

◼ As opções Próximo número.- Permitem indicar o número correlativo automático que se utilizará no 
próximo documento que se crie. 



 

Custos 

A ficha Custos da caixa de diálogo Opções contém as seguintes funções: 

 

◼ Aplicar impostos sobre a retenção- Permite seleccionar se a retenção se aplica sobre o total do 
valor do documento ou sobre o total do valor mais os impostos.  

◼ Recuperar a percentagem de desconto do fornecedor.- Se na base de entidades comerciais, 
existir um fornecedor que tenha associado uma determinada percentagem de desconto, se esta opção 
estiver seleccionada, o programa automaticamente utiliza essa percentagem ao introduzir um 
documento na janela de entradas de material, associado ao referido fornecedor. 

◼ Mostrar informação de cores.- Permite seleccionar se queremos mostrar ou não a informação de 
cores. Através desta opção melhora-se de forma considerável o tempo de representação gráfica em 

ficheiros grandes. É recomendável o trabalho de introdução de entradas com esta opção desactivada 
e activa-la apenas quando se pretenda realizar comprovações de análise dos documentos. 

◼ Gastos de pessoal em função dos dias.- Se esta opção estivera activada, o programa permite fazer o 
controlo de gastos de pessoal em função do salário de cada trabalhador e os seus complementos. Com 
este modo de trabalho, tem em conta os dias trabalhados (laboráveis ou festivos), os dias laboráveis 
no mês, as horas extras, os trabalhos por unidade de obra, etc... 

E também nos permite aceder à janela de Forma de pagamento, que contém uma tabela que permite 
gerir todos os pagamentos que se vão realizando aos trabalhadores, indicando os valores pagos em 
salários e de complemento, assim como o modo de pagamento de cada um deles (transferência, cheque, 
dinheiro…), indicando também os pagamentos pendentes. 



 

Segurança e Saúde 

O campo de Segurança e Saúde da caixa de diálogo da função Ferramentas>Opções... permite indicar 
que tipo de documento quer gerar para os documentos de segurança e saúde e a situação destes ficheiros. 

 

Pode seleccionar 3 tipos de documento: 

◼ Estudo de Segurança e Saúde. 

◼ Estudo básico de Segurança e Saúde. 

◼ Plano de Segurança e Saúde. 

Ao gerar os documentos de Segurança e Saúde, o programa mostrará uma caixa de diálogo como a que 
se mostra seguidamente, onde nos indica, que tipo de documento se vai gerar em função do que temos 

seleccionado nas opções do programa.  

 

◼ Se pressionar o botão Continuar, o programa gera o tipo de documento seleccionado. 

◼ Se pressionar o botão Modificar, o programa mostrará a caixa de opções, para poder seleccionar outro 
tipo de documento. 



 

◼ Se seleccionar o botão Novo, o programa abre a janela do tipo de documento seleccionado, 
completamente vazia. 

◼ Se pressionar o botão Cancelar, o programa cancela a operação. 

Livro do edifício 

A ficha Livro do edifício da caixa de diálogo Opções permite indicar o tipo de documento que se pretende 

gerar para os documentos do livro do edifício e a selecção desses ficheiros. 

 

Pode seleccionar 2 tipos de documento: 

◼ Livro do edifício. 

◼ Livro da Moradia. 

Ao gerar os documentos, o programa mostrará uma caixa de diálogo como a que se mostra seguidamente, 
onde nos indica, que tipo de documento se vai gerar em função do que temos seleccionado nas opções 
do programa.  

 

◼ Se pressionar o botão Continuar, o programa gera o tipo de documento seleccionado. 



 

◼ Se pressionar o botão Modificar, o programa mostrará a caixa de opções, para poder seleccionar outro 
tipo de documento. 

◼ Se seleccionar o botão Novo, o programa abre a janela do tipo de documento seleccionado, 
completamente vazia. 

◼ Se pressionar o botão Cancelar, o programa cancela a operação. 

 





 

Capítulo 5  

Bases de Preços 

Introdução 

O grupo Base, que se encontra dentro do separador Projecto, contém todas as funções necessárias para 
a criação, modificação e actualização das bases de preços. Consta das seguintes funções: 

 

Preços Permite visualizar os preços de uma base, modificá-los ou criar novos preços ou novas bases. 

Árvore de base Mostra a organização hierárquica (capítulos e subcapítulos) de uma base de preços e 
permite realizar uma série de operações, tais como mover preços de um capítulo para outro, modificar 
os preços, etc. de uma forma alternativa à função Preços. 

Actualizar  Ao seleccionar esta função apresenta-se o seguinte menu, o qual contém as subfunções que se 
descrevem de seguida: 

 

Actualizar preços simples   

Permite alterar os valores unitários dos preços simples, tanto globalmente (através de uma 
percentagem), como particularmente. 

Actualizar preços compostos  

Permite alterar os valores unitários dos preços compostos, tanto globalmente (através de uma 
percentagem), como preço a preço, modificando os rendimentos das suas decomposições. 

 

Decomposição Ao seleccionar esta função apresenta-se o seguinte menu, o qual contém as subfunções que se 

descrevem de seguida: 

 

Modificar rendimentos Permite modificar o rendimento de qualquer linha de decomposição (ou grupo 
delas) de qualquer preço composto (ou grupo deles). 



 

Eliminar rendimentos Permite eliminar qualquer linha de decomposição (ou grupo delas) de qualquer 
preço composto (ou grupo deles). 

Adicionar rendimentos Permite adicionar uma ou várias linhas de decomposição em um, vários ou 
todos os preços compostos da base. 

Eliminar decomposição Permite transformar preços compostos em preços simples, perdendo desta 
forma a sua decomposição mas mantendo o valor unitário correspondente.  

Vários Ao seleccionar esta função apresenta-se o seguinte menu, o qual contém as subfunções que se 
descrevem de seguida: 

 

Atribuir DLL à base de preços  Permite seleccionar o ficheiro DLL associado a uma base de preços em 
formato FIEBDC-3/98. 

Desparametrizar Permite transformar um ou vários preços paramétricos em todas as suas 
combinações possíveis, obtendo-se assim vários preços convencionais. 

Criar palavras-chave Gera uma base de palavras associadas ao preço para realizar pesquisas através 
de palavras-chave. 

Tipos de preços 

Os preços podem ser de vários tipos: 

Preços simples 

São preços que se definem simplesmente através de um código, um texto e um valor unitário, não 
existindo nenhuma decomposição. Cada preço simples pode incluir a seguinte informação: 

◼ Um código entre 1 e 20 caracteres que identifica o preço. 

◼ Um texto resumo até 64 caracteres. 

◼ A unidade de medida do preço (m2, m3, Un., etc.). 

◼ Um texto de descrição até 25.000 caracteres de extensão. 

◼ Até 256 valores unitários (escudos por unidade) diferentes. 

◼ As palavras-chave de identificação (palavras-chave) com um máximo de 256 caracteres de extensão 

total. 

◼ Informação do tipo comercial. 

◼ Até 256 ficheiros gráficos associados. 

◼ Até 256 parágrafos de cadernos de condições técnicas. 

Preços compostos 

São preços cujo valor unitário é calculado em função de outros preços. O valor unitário é a soma das 
várias linhas de decomposição. Cada preço composto contém a mesma informação que um preço simples 
excepto nos seguintes aspectos: 



 

◼ Não possui valor unitário como tal. 

◼ Tem uma decomposição, em função da qual se calcula o seu valor unitário. A decomposição é formada 
por até 256 preços simples, compostos ou linhas de percentagens (gastos com ferramentas, perdas de 
material, etc). Cada linha de decomposição consta do código do preço componente, da sua unidade de 
medida, do texto resumo, do valor unitário e do rendimento (número de unidades do preço componente 
necessárias para uma unidade do preço composto). O valor de cada linha calcula-se como sendo o 
produto do valor unitário pelo rendimento. 

Preços auxiliares  

São preços compostos que, fazem parte da composição de outros preços. 

Unidades de obra  

Quando se cria um projecto ou orçamento, é indiferente que os artigos façam referência a um preço 
composto ou simples. Qualquer preço (composto ou simples) que seja utilizado em um artigo denomina-
se por unidade de obra. 

Meios auxiliares 

A percentagem de meios auxiliares é um incremento que os preços compostos costumam ter e que permite 
simular os gastos com os pequenos materiais e recursos de mão-de-obra que se utilizam nesse preço, mas 
que não estão claramente definidos na sua decomposição (por exemplo, as ferramentas utilizadas). Em 
certas ocasiões denominam-se também como custos directos complementares. 

No programa, os meios auxiliares introduzem-se como mais um preço da decomposição e consideram-se 
como uma percentagem a aplicar sobre os preços que se indiquem, podendo haver em um mesmo preço 
composto, tantas percentagens de meios auxiliares conforme necessárias. 

Existem dois tipos de meios auxiliares: 

Acumuláveis São aqueles que fazem referência a uma utilização adicional de algum dos materiais que 
se encontrem na decomposição (por exemplo, 5% de perdas do material tijolo, etc.). O programa 
adicionará essa percentagem de material ao obter a listagem de recursos de um projecto. 

Não acumuláveis São os que supõem um incremento ao preço unitário do decomposto, mas não 
uma utilização adicional de nenhum material da decomposição. Nas listagens consideram-se como um 
preço simples, nada mais. 

Consideram-se meios auxiliares aqueles preços em cujo código apareça o caractere & (meios auxiliares 

acumuláveis) ou % (meios auxiliares não acumuláveis). 

Ao criar um preço composto, têm que se introduzir os preços que formam a sua composição, sendo 
possível introduzir uma ou mais linhas de percentagens. Para tal, na coluna Código introduz-se um dos 
seguintes códigos: 

◼ Qualquer código que comece pelo carácter % permite introduzir uma percentagem de meios auxiliares 
não acumuláveis que se aplicará sobre todas as linhas da decomposição superiores a ele. 

◼ Qualquer código que comece pelo carácter & permite introduzir uma percentagem de meios auxiliares 
acumuláveis que se aplicará sobre todas as linhas da decomposição superiores a ele. 



 

◼ Um código que contenha o caractere %, mas não na primeira posição, permite introduzir uma 
percentagem de meios auxiliares não acumuláveis que se aplicará sobre as linhas anteriores cujos 
primeiros caracteres sejam idênticos e tenham a mesma ordem dos que precedem o caractere % da 
linha de meios auxiliares. 

◼ Um código que contenha o caractere &, mas não na primeira posição, permite introduzir uma 
percentagem de meios auxiliares acumuláveis que se aplicará sobre as linhas anteriores cujos primeiros 
caracteres sejam idênticos e na mesma ordem aos que precedem o carácter & da linha de meios 
auxiliares. 

Neste dois últimos casos, também é possível utilizar os caracteres ? ou ! no código do meio auxiliar, 

indicando que é indiferente o carácter que tenha na dita posição os códigos dos preços das linhas 
superiores. 

Na coluna Un. e Resumo é possível introduzir o texto e unidade relativa à percentagem e na coluna Unitário 
o programa mostra automaticamente a soma das linhas superiores sobre as quais se aplicará a 
percentagem. 

 Na coluna Rendimento introduz-se a percentagem seleccionada, em tanto por um (por exemplo: para 
fazer referência a 3%, introduz-se 0,03). 

 
Figura 17. Preço composto com linhas de percentagens. 

A percentagem introduzida na linha % (0,03 = 3%) aplica-se sobre a soma das cinco linhas superiores, 

considerando-se como meios auxiliares não acumuláveis. 

Preços paramétricos 

Os paramétricos são um caso particular de preços, em que todos os seus dados (texto, preço unitário ou 
decomposição, etc.) são criados automaticamente pelo programa, em função de parâmetros seleccionados 
pelo utilizador. Assim, um só preço paramétrico (por exemplo de betão), representa uma família de preços 
similares (por exemplo: o betão de diferentes resistências características, consistências, etc.). 

Desta maneira conseguem-se bases de preços mais completas, já que se reflectem todas as possíveis 
combinações compatíveis entre os diferentes parâmetros. Além disso, com esta solução conseguem-se 
bases de tamanho mais reduzidas. 

 Um preço paramétrico possui exclusivamente o seu código, unidade de medida, texto resumo e definição 
paramétrica. Pode ter até quatro parâmetros ou características, tendo cada um deles até 26 valores 
possíveis. 

Não é imprescindível, mas normalmente os códigos dos preços paramétricos tem sete caracteres, sendo 
$ o sétimo. Desta forma, os preços derivados terão como códigos os seis primeiros caracteres e do sétimo 
ao décimo, os valores dos quatro parâmetros possíveis. Por exemplo, do paramétrico PBPC.1$ pode-se 
obter o preço PBPC.1caab seleccionando o 3º valor do 1º parâmetro (c), o 1o valor do 2º parâmetro (a), o 
1º valor do 3º parâmetro (a) e o 2º valor do 4º parâmetro (b). 



 

PBPC.1$: m3 Betão (32 combinações possíveis) 

 RESISTÊNCIA CONSISTÊNCIA 
TAMANHO 

MÁXIMO 
ELABORAÇÃO 

a 

b 

c 

d 

e 

B-10.0 

B-15.0 

B-17.5 

B-20.0 

··· 

Plástica 

Fluida 

20 

40 

Em central 

Em obra 

 PBPC.1caab: m3 Betão B-17.5 plástica em obra 

Se em qualquer função do se seleccionar um código de preço de sete ou mais caracteres que não 

exista e se os caracteres do sétimo ao último são letras minúsculas, o programa procura o preço 
paramétrico cujo código sejam os seis primeiros caracteres seguidos de "$" ao que aplicará os valores dos 

parâmetros indicados no resto do código para obter o preço desejado. 

É possível que haja combinações de parâmetros que não existam na base de preços. Por exemplo, é muito 
provável que não exista o preço de um betão de B-20.0 de consistência fluida. 

Na janela de criação e modificação de preços, quando se selecciona um preço paramétrico, podem-se 
utilizar os seguintes ícones: 

 Definição paramétrica...- Este ícone permite mostrar o código de programação introduzido na 
base e em função do qual são calculadas as diferentes combinações de parâmetros. Para definir um 

preço paramétrico, utilizam-se as especificações do Formato de Intercâmbio Standard FIEBDC-3/95. 

 Se no campo da definição paramétrica se encontrar unicamente o caractere "~", entende-se que 
a definição paramétrica do preço se encontra no ficheiro de extensão DLL associado à base, de acordo 
com as especificações do FIEBDC-3/98. 

 Seleccionar parâmetros...- Este ícone permite aceder à caixa de diálogo em que se pode 
seleccionar os parâmetros a utilizar. 

Nesta caixa, aparecem tantas colunas como parâmetros do preço e em cada uma, apresentam-se os 
valores disponíveis. Para seleccionar uma combinação, deve activar em cada coluna as opções 
pretendidas, tendo em conta que cada vez que se activa uma determinada opção, desactivam-se todas 
as que são incompatíveis com ela (aparecem em cor atenuada).  

 



 

 

Figura 18. Caixa de selecção de parâmetros 

Nesta caixa, aparecem tantas colunas como parâmetros do preço e em cada uma, apresentam-se os 
valores disponíveis. Para seleccionar uma combinação, deve activar em cada coluna as opções 
pretendidas, tendo em conta que cada vez que se activa uma determinada opção, desactivam-se todas 
as que são incompatíveis com ela (aparecem em cor atenuada).  

Uma vez seleccionados os parâmetros, se quiser consultar o texto descrição resultante assim 
como os preços elementares que o formam é necessário carregar nos seguintes ícones: 

 Texto descrição.- Este ícone permite visualizar o texto de descrição da combinação de parâmetros 

seleccionada a cada momento. 

 Decomposição do preço.- Este ícone permite visualizar a decomposição e o preço unitário da 
combinação de parâmetros seleccionada, assim como o código, unidade de medida e texto resumo. 

 

Se fechar a janela de selecção de parâmetros, fecham-se as duas janelas auxiliares. Se de 
seguida seleccionar outro preço paramétrico, na função Árvore base ou na função Preços, ao 



 

carregar no ícone  Seleccionar parâmetros, o programa mostra a configuração de janelas 

definida. 

Uma vez activadas as opções pretendidas, pressiona-se o botão Aceitar, aparecendo o preço 
desparametrizado. 

 

Utilização da função Preços 

 

Ao seleccionar a função Preços, mostra-se a janela de introdução e modificação de preços (Figura 19). 

 

Figura 19. Janela de introdução e modificação de preços. 

Na parte superior da janela encontra-se a barra de título. Nela aparece o nome da base de preços com 
que se está a trabalhar. À sua direita aparecem os ícones comuns a todas as janelas do Windows. 

Os campos existentes nesta janela são os seguintes: 

Código preço Neste campo introduz-se o código do preço a criar ou a modificar (para obter informação 
sobre os códigos válidos, ver capítulo 2). O botão existente à direita permite solicitar uma directoria com 
os preços da base cujo código comece com os caracteres existentes no campo Código preço. Para obter 
esta directoria pode utilizar os caracteres * e ?. Também poderá realizar uma pesquisa através de 
palavras-chave. 

 Se introduzir um novo código, a janela permanece com os campos vazios permitindo criar um 
novo preço. Se introduzir um código já existente, aparece a sua informação podendo ser modificada. 

Un. Neste campo introduz-se a unidade de medida do preço seleccionado (por exemplo, m2 para 
metros quadrados ou m para metros lineares), com um máximo de três caracteres. 

Resumo Neste campo introduz-se o texto resumo do preço seleccionado, com uma extensão 
máxima de 64 caracteres. 



 

Unitário Quando se trata de preços simples, introduz-se neste campo o valor unitário (escudos 
por unidade) do preço, sendo automaticamente arredondado para o número de casas decimais indicado 
nas opções. Quando se trata de um preço composto, é possível modificar o valor que aparece neste 
campo de modo a realizar um ajuste sobre os rendimentos de mão-de-obra ou equipamentos existentes 
na decomposição. 

Para transformar um preço composto em preço simples, deve eliminar previamente a sua decomposição. 

Por baixo destes campos, encontram-se as linhas que permitem introduzir a decomposição do preço 
seleccionado. Em cada linha indicar-se-á um preço (simples, composto ou percentagem) que faz parte da 

decomposição do preço seleccionado e que deve estar guardado na mesma base de preços. As colunas 
que permitem introduzir a decomposição são as seguintes: 

Preço Nesta coluna introduz-se o código de cada preço que forma a decomposição (veja-se o capítulo 
2 para obter mais informação sobre os códigos válidos). 

Última data 

Esta casa, que não é editável, mostra a última data na qual se modificou o preço selecionado. 

Tamanho do lote 

Esta casa permite indicar a quantidade de unidades que se costumam fornecer conjuntamente. Por 
exemplo, se a unidade é “m²” e se trata de placas de mármore que se fornecem em caixas de 3 m², o 
tamanho do lote seria “3”. Este dado é opcional. Não se utiliza para a elaboração de orçamentos, 
unicamente para a criação de pedidos no menu “Custos”. 

Se o código introduzido corresponde a um preço existente na base (simples ou composto), é 
automaticamente exibida a sua unidade de medida, o seu texto resumo e o seu valor unitário. Se não 
existir nenhum preço com este código, é possível introduzir os dados nas colunas. Caso não introduza 
nenhum código ou caso introduza um código com caracteres especiais (*, ?), apresenta-se uma directoria 
de preços, a partir da qual se pode seleccionar um dos preços aí existentes (ver capítulo 2). 

Nesta coluna também é possível introduzir um código que permita calcular uma percentagem sobre as 
outras linhas de decomposição, como por exemplo, os meios auxiliares (ver capítulo 2). 

Un. Nesta coluna é possível introduzir ou modificar a unidade de medida do preço da decomposição. 

Resumo Nesta coluna é possível introduzir ou modificar o texto resumo do preço da 
decomposição. 

Unitário Nesta coluna é possível introduzir ou modificar o valor unitário do preço da 
decomposição, sempre que este seja um preço simples. O valor introduzido arredonda-se 
automaticamente para o número de casas decimais definidas nas opções. Se nessa linha de 
decomposição existir alguma referência a um preço auxiliar, qualquer alteração do preço unitário nesta 
coluna será ignorado. 

Rendimento Nesta coluna é possível introduzir o rendimento da linha de decomposição (o número de 
unidades do preço componente necessárias para realizar uma unidade do preço composto). O valor do 
rendimento arredonda-se automaticamente para o número de casas decimais definidas nas opções. 

Total Nesta coluna, que não pode ser modificada, o programa mostra o produto dos valores existentes 
nas colunas Unitário e Rendimento. A soma de todos os valores contidos nesta coluna aparece no campo 
Unitário da linha superior. 

  Texto descrição 

 Caderno de Encargos 

 
Informação paramétrica 

 
Informação comercial 

 
Gráficos e Imagens 



 

 
Fornecedores associados 

 Documentos anexos 

Na zona superior da janela de criação e modificação de preços, encontra-se a barra de ícones, que contém 
uma série de ícones. O significado de cada um dos ícones é o seguinte: 

 Guardar preço.- Guarda-se o preço no qual se está a trabalhar e o cursor passa para o campo 

Código preço para permitir a edição de um outro preço. 

 Reverter.- Reverte à última operação realizada.  

 Repetir.- Recupera a última operação revertida. 

 Inserir linha.- Permite inserir uma linha de decomposição em branco por cima da linha onde se 
encontra o cursor. 

 Eliminar linha.- Permite eliminar a linha de decomposição na qual se encontra o cursor. 

 Directoria de preços para a decomposição.- Quando o cursor está situado na coluna Código das 
linhas de decomposição, ao pressionar este ícone aparece uma directoria com os preços da base cujo 
código comece com os caracteres existentes na dita coluna. Para a obtenção dos preços pode-se utilizar 
os caracteres * e ?. Também se pode realizar uma pesquisa com palavras-chave. 

 Nível superior.- Este ícone permite aceder ao preço do nível acima do preço exibido nesse 

momento no campo Código preço. Só é possível realizar esta operação se antes se tiver utilizado o ícone 
Nível inferior. 

 Nível inferior. -Quando o cursor está situado numa das linhas de decomposição de um preço, 
este ícone permite aceder ao preço do nível abaixo. Para realizar esta operação, também se pode fazer 
triplo clique com o botão esquerdo do rato no código do preço em que se quer subir um nível. Na barra 
de estado mostra-se o código do preço do nível superior. 

 Preço anterior.- Com este ícone, acede-se ao preço com o código anterior, de acordo com a 
classificação alfanumérica. 

 Preço seguinte.- Com este ícone, acede-se ao preço com o código seguinte, de acordo com a 
classificação alfanumérica. 

 Copiar de outro preço...- Este ícone permite copiar a informação de um preço para o preço 

seleccionado na mesma ou em outra base de preços. 

 Ao pressionar este ícone, aparece uma caixa de diálogo como a da figura, que permite indicar o 
preço a copiar e de que base de preços. 

 Se estiver desactivada a opção Sem decomposição, a informação de preço é copiada integralmente, 
substituindo-se a que existia previamente. Se o preço a recuperar é um preço composto, recuperam-se 
todos os preços incluídos na sua composição. 

 Se estiverem activadas só algumas opções, o preço será recuperado com a informação das opções 
seleccionadas, adicionando-se à decomposição do preço actual. 



 

 

 Alterar código...- Este ícone permite alterar o código do preço seleccionado. Aparece uma caixa 

de diálogo onde é possível introduzir um novo código. 

 Cortar linha de decomposição.- Este ícone permite apagar a linha de decomposição onde se 
encontra o cursor e colocar o seu conteúdo no clipboard do Windows. Deste modo, esta linha poderá 
ser colada em outra posição ou em outro preço, através do ícone Colar linha. 

 Copiar linha de decomposição.- Este ícone permite copiar a linha da decomposição onde se 

encontra o cursor e colocar o seu conteúdo no clipboard do Windows. Deste modo, esta linha poderá 
ser colocada em outra posição ou em um outro preço, através do ícone Colar linha. 

 Colar linha de decomposição.- Este ícone permite recuperar o conteúdo do clipboard e inseri-lo 
na posição do cursor. Se o clipboard estiver vazio, insere-se uma linha em branco. 

 Texto descrição...- Este ícone permite aceder à janela de introdução e modificação do texto de 
descrição do preço seleccionado (até 25.000 caracteres de extensão). Ao pressionar o ícone, aparece 
uma janela onde se introduz ou modifica o texto. A listagem desdobrável aí existente permite modificar 
o tipo de letra utilizado no texto, entre os 10 possíveis de serem seleccionados. É possível utilizar 
diferentes tipos de letra em diferentes partes do texto. Para aplicar um determinado tipo de letra a um 
texto tem de se seleccionar previamente o texto. O ícone situado à direita permite modificar os tipos de 
letras existentes na lista desdobrável. 

 Caderno associado...- Este ícone permite aceder a uma janela que mostra os códigos dos 

parágrafos do caderno de condições técnicas associadas ao preço, o que permite criar cadernos de 
condições técnicas facetados (por itens), segundo o método descrito no capítulo 7. 

 Palavras-chave...- Este ícone permite aceder à janela de introdução e modificação das palavras-
chave (até 256 caracteres de extensão), que se utilizará na pesquisa por palavras-chave, tal como se 
expõe no capítulo 2. 

 Definição paramétrica...- Se o preço seleccionado for paramétrico, este ícone permite mostrar o 
código de programação introduzido pela firma fornecedora da base, em função do qual se calculam as 
diferentes combinações de parâmetros. 



 

 Informação comercial...- Este ícone permite aceder à janela de introdução e modificação do texto 
de informação comercial do preço seleccionado (até 25.000 caracteres de extensão). 

 Gráficos associados...- Este ícone permite associar ao preço seleccionado um ou vários ficheiros 

gráficos ou fotografias, que podem encontrar-se no próprio disco duro, na rede local ou na internet. 

 

Na tabela que se apresenta, é possível seleccionar até dez imagens locais (Gráfico local), que 
podem ter a sua correspondência com as suas respectivas imagens na internet (Gráfico 
remoto). 

Na altura de imprimir, a opção de listagens Imagens>Utilizar as imagens permite seleccionar 
entre Localização local ou Localização remota (Internet). 

Os formatos suportados são: 

DXF  Formato tipo vectorial de desenho da empresa Autodesk e utilizado pela maioria dos programas 

de CAD. 

DBU  Formato vectorial de . Os ficheiros em formato DXF são transformados neste formato, 

próprio do programa, que também é utilizado pelos programas  (de CAD),  (de cálculo 

de estructuras) y (de medição gráfica de desenhos), todos eles . 

BMP  Formato ráster (de pontos) próprio do Windows e utilizado pela maioria dos programas de 
tratamento de imagens (por exemplo, Paint do Windows) e pela maiora dos scanner’s. 

WMF  Formato Windows Metafile, utilizado por muitos programas de tratamento de imagens. 

EMF  Formato Enhanced Metafile, também muito difundido. 

GIF  Formato CompuServe Graphics Interchange. Muito habitual na Internet. 

JPG  Formato JPEG, também muito habitual na Internet e em câmaras digitais. 



 

DIB  Formato de imagens DIB. 

Ao pressionar-se o botão “...” situado à direita de cada nome, exibe-se a caixa de diálogo 
standard de Windows para a selecção de ficheiros. 

 

Na lista desdobrável Procurar em: encontram-se todas as unidades de disco e pastas 
disponíveis. 

Na lista desdobrável Ficheiros do tipo:, encontram-se os tipos de ficheiros gráficos suportados 
pelo programa: DXF, DBU, BMP, WMF, EMF, etc. 

Selecciona-se nesta caixa o ficheiro pretendido e pressiona-se o botão Abrir. 

A janela pode manter-se aberta quando se altera para outro preço ou artigo, o que permite 
consultar de um modo rápido as imagens associadas a eles. 

 Seleccionar parâmetros...- Se o preço seleccionado é paramétrico, este ícone permite aceder à 

caixa de diálogo em que se podem seleccionar os parâmetros a utilizar para obter assim um preço 
convencional. 

 Multi-preços...- Se o preço seleccionado é um preço simples, este ícone permite visualizar, 

introduzir, modificar ou eliminar qualquer um dos 256 possíveis valores unitários aparecendo uma caixa 

de diálogo como a da Figura 20. 

 Para modificar um dos multi-preços, selecciona-se na listagem o valor, modifica-se esse valor no 
campo superior e pressiona-se o botão Modificar. Para eliminá-lo, selecciona-se o valor e pressiona-se 
o botão Eliminar. Tem de se confirmar as alterações realizadas com o botão Aceitar, caso contrário o 
programa ignorará as alterações realizadas e os novos valores introduzidos. 

A selecção do multi-preço a utilizar em cada momento realiza-se no separador Geral da caixa de diálogo 
da função Opções. 



 

 

Figura 20. Multi-preços. 

 Opções base..T.- Este ícone permite modificar o número de decimais com os quais trabalha a base 

de preços seleccionada além de outras opções. Abaixo apresenta-se a caixa de diálogo com os seus 
elementos: 

 

Número de decimais a utilizar  

 Permite indicar o número de decimais a utilizar nos distintos valores numéricos deste ficheiro. 
Ter em conta que os números de decimais indicados na função Opções utilizam-se unicamente para os 
ficheiros que se criem de novo. O número de decimais aqui definidos utiliza-se no ficheiro seleccionado 
(cujo nome se mostra na zona superior desta caixa de diálogo). 

Mão-de-obra  



 

Permite introduzir os caracteres pelos quais começam os códigos dos preços de mão-de-obra da base 
de preços. Esse dado é utilizado na geração de listagens justificativas, diagramas de Gantt e na 
exportação de ficheiros para os formatos FIE-1 e MS-Project. É possível utilizar os símbolos * e ?, como 
filtros. 

Equipamentos  

Permite introduzir os caracteres pelos quais começam os códigos dos preços dos equipamentos da base 
de preços. Esse dado é utilizado na geração de listagens justificativas, diagramas de Gantt e na 
exportação de ficheiros para os formatos FIE-1 e MS-Project. É possível utilizar os símbolos * e ?, como 

filtros. 

Preços auxiliares  

Permite introduzir dois caracteres pelos quais começam os códigos dos preços auxiliares da base de 
preços. Esse dado é utilizado unicamente na exportação de ficheiros para o formato FIE-1. É possível 
utilizar os símbolos * e ?, como filtros. 

Clientes Permite introduzir os caracteres pelos quais começam os códigos de clientes na base de 
dados de entidades/subcontas. É possível utilizar os símbolos * e ?, como filtros. 

Decomposições alternativas  

Permite seleccionar um dos três conjuntos de decomposições alternativas A, B ou C, que se aplicará a 
todos os preços da base. Deste modo, a decomposição de cada preço pode ser diferente em cada 
momento. Isto permite ter, por exemplo, na decomposição alternativa A as decomposições de venda, 
apresentadas ao cliente; na B, as previsões de compra; e na C, as reais de compra. 

É possível activar a opção Recuperar anterior quando se encontre vazia, permitindo deste modo que 
quando se seleccione o conjunto de decomposição B, se este está vazio, copia-se o conteúdo do conjunto 
A. Igualmente, se acedermos ao conjunto de decomposição C, se este está vazio, copia-se o conteúdo 
do conjunto de decomposições B. 

Linhas de medição alternativas  

Permite seleccionar um dos três conjuntos de linhas de medição alternativas A, B ou C, que se aplicará 
a todos os artigos do projecto. Deste modo, as linhas de medição de cada artigo podem ser diferentes 
a cada momento. Isto permite ter, por exemplo, linhas de medição de venda, apresentadas ao cliente 
no conjunto A; no conjunto B, as previstas; e no conjunto C, as realmente construídas. 

É possível activar a opção Recuperar anterior quando se encontre vazia, permitindo deste modo que 
quando se seleccione o conjunto de decomposição B, se este está vazio, copia-se o conteúdo do conjunto 
A. Igualmente, se acedermos ao conjunto de decomposição C, se este está vazio, copia-se o conteúdo 
do conjunto de decomposições B. 

 Paramétrico global.- Quando a base de preços for importada de ficheiros em formato de 

intercâmbio standard FIEBDC-3/98, este ícone permite aceder ao conceito paramétrico global, onde é 

possível configurar as opções gerais da base. 

 Encargos fixos de custo horário.- Permite definir, para os preços de maquinaria, os encargos 

fixos de custo horário que utilizam algumas bases de preços do México. Ao pressionar-se o ícone, 
apresenta-se uma caixa de diálogo como a da figura, onde se podem introduzir os dados que permitem 
calcular os encargos fixos. 

  



 

 Ao seleccionar a base BIMSA e ao pressionar o botão Aceitar apresenta-se uma caixa de diálogo 
como a que se mostra abaixo, na qual se deverá preencher os vários dados. 

 

Ao pressionar-se o botão Aceitar, adiciona-se na decomposição do preço uma linha com o seguinte preço 
simples: 

Código: TCF + Código do composto 

Un.: (Vazio) 

Resumo: "Total encargos fixos" 

Descrição: 

PARÂMETROS: 

Valor da aquisição (Va) = [Va] 

Horas anuais de utilização (Ha) = [Ha] 

Vida económica em anos (V) = [V] 

Taxa de seguro (s) = [s] 

Percentagem de manutenção (Q) = [Q] 

Percentagem de resgate (r) = [r] 

Taxa de juro (i) = [i] 

 

ENCARGOS FIXOS: 

Vr = Va * r 

Ve = V * Ha 

Depreciação: D = ( Va – Vr ) / Ve = 9999,99 

Investimento: I = i ( Va + Vr ) / 2 Ha = 9999,99 

Seguros: S = s ( Va + Vr ) / 2 Ha = 9999,99 

Manutenção: M = Q * D = 9999,99 

TOTAL ENCARGOS FIXOS = 9999,99 



 

Preço unitário: (Total encargos fixos) 

Rendimento: 1 

Ao seleccionar a opção PRISMA e pressionar o botão Aceitar exibir-se-á uma caixa de diálogo como a 
que se mostra abaixo, na qual se deverá preencher os distintos dados. 

 

Uma vez introduzidos os dados, o programa calculará os encargos fixos e os encargos por consumo e 
incluirá novas entradas na composição do preço com esses dados.  

 Lista de fornecedores.- Este ícone, permite associar a cada preço simples de uma base, uma lista 

de fornecedores desse material, com os campos Código do fornecedor, Nome fornecedor e Unitário, 
para que o utilizador possa seleccionar da lista um dos fornecedores modificando-se assim o preço 
simples a utilizar no orçamento de forma automática. 

 Caso se utilize a função TCustos>Entradas de materialT, a tabela dos fornecedores associados a 
cada preço vai-se preenchendo automaticamente cada vez que se realiza um pedido, guia ou factura 
deste preço simples a cada fornecedor. 



 

 

 Cálculo do preço unitário da mão-de-obra.- Este ícone, apresenta-se uma caixa de diálogo como 

a que se mostra abaixo, na qual se poderá introduzir distintos conceitos para calcular o preço unitário 
de uma mão-de-obra determinada.  

 

A caixa é composta por 40 campos na parte superior esquerda, na qual, o utilizador deve introduzir nas 
células da primeira coluna, o conceito e nas quatro colunas seguintes os valores. O programa calculará 
o total de cada uma das linhas e os acumulará no campo Custo total. Seguidamente, deve-se indicar o 
Número de jornadas e Horas por jornada. Uma vez introduzidos todos os dados, o programa calculará 
o custo por hora. 



 

  Informação de fornecedores.- Permite associar uma lista de fornecedores a um preço. Ao 

pressionar o ícone vai aceder a seguinte janela, onde pode introduzir os dados do fornecedor, um 
comentário, o número do contrato e o valor.  

 

  Variável.- Ao pressionar este ícone, vai aceder a uma caixa de diálogo, onde poderá introduzir 

uma lista de variáveis juntamente com o seu valor.  

 

As variáveis introduzidas, podem ser utilizadas para calcular o rendimento de um preço simples que 
intervenha num preço composto, através de uma fórmula introduzida pelo utilizador. Para introduzir essa 
fórmula, deve posicionar-se no campo Rendimento de um preço simples e aparecerá um botão com a 

forma , que quando pressionado mostrará uma caixa de diálogo denominada Gerador de expressões, 
onde devemos introduzir a fórmula desejada. 



 

 

Esta caixa de diálogo, está dividida em 3 zonas. Na zona superior, é onde devemos introduzir a fórmula 
desejada para calcular o rendimento do preço simples seleccionado. 

 

Na zona inferior direita, pode visualizar uma árvore onde podemos seleccionar Funções, Operadores e 
Variável. 

 

Na zona inferior esquerda, pode visualizar uma lista das funções, operadores e variáveis disponíveis, em 
função do ramo seleccionado na zona da direita. 

 

Ao pressionar o botão , vai verificar o resultado da fórmula, na coluna rendimento, do preço 

simples seleccionado. 

 Documentos anexos abre uma caixa de diálogo como a da figura que permite criar ou modificar 
uma relação de ficheiros associados ao preço seleccionado, como catálogos de produtos, procedimentos 
de cálculo, cartas de cores, etc. As colunas existentes são as seguintes: 

Tipo.- Permite indicar o tipo de informação que contém o ficheiro associado. Admitem-se os seguintes 
tipos: 



 

0.- Outros 

1.- Características técnicas e de fabrico 

2.- Manual de colocação, utilização e manutenção 

3.- Certificado/s de elementos e sistemas 

4.- Normativa e bibliografia 

5.- Tabela de preços 

6.- Condições de venda 

7.- Carta de cores 

8.- Âmbito de aplicação 

9.- Cálculo de elementos e sistemas 

10.- Apresentação, dados gerais, objectivos, etc. da empresa 

11.- Certificado/s da empresa 

12.- Obras realizadas 

Documento.- A localização e o nome do ficheiro. As extensões dos ficheiros admitidas são: 

PDF.- Documento de Adobe Acrobat. 

AVI.- Ficheiro de vídeo. 

PPT.- Apresentação de PowerPoint. 

JPG, GIF, DIB, WMF, EMF, BMP.- Imagens. 

É possível selecionar ficheiros locais (do proprio disco rígido ou da rede local). Também se permite a 

utilização de endereços de internet do tipo “http://www.dominio.com/ruta/Documento.pdf”. 

Caso se trate de um ficheiro local, o ícone  abre-o com o programa associado a esse tipo de ficheiro 

no Windows. Caso se trate de um endereço de internet, abre-se com o navegador associado. 

Descrição.- Um breve comentário sobre o ficheiro seleccionado. 

 

http://www.dominio.com/ruta/Documento.pdf


 

  

Decomposições alternativas.- Existe a possibilidade de utilizar 3 ícones para alternar entre os conjuntos 
de decomposições A, B, C ou D, disponíveis para cada preço da base. Pressionando os ícones, por pré-
definição, a decomposição introduzir-se-á em A e poderemos igualmente introduzir decomposições 
diferentes em B e C. Estes ícones encontram-se na barra de ícones situada dentro da janela de preços. 

 Resíduos.- Este ícone permite mostrar ou ocultar, na metade inferior da janela, os dados das 

quantidades exactas de cada tipo de resíduo gerado pela construcção de cada unidade de obra. 

 

Algumas bases de preços, como a que é fornecida pelo Itec no formato FIEBDC-3/2012, incluem esta 
informação, pelo que esta tabela permite consultá-la ou modifica-la. Se a base de preços não inclui esta 
informação, também é possível introduzi-la. Gest Resíduos utiliza estes dados para incluir, no Estudo de 
Gestão de Resíduos, uma tabela com as quantidades exactas de cada tipo de resíduo que se estimam 
gerar na obra. 

O campo Código permite seleccionar o código do preço da base relativa ao tipo de resíduo. O campo 
Tipo permite indicar se se trata de um resíduo procedente da colocação, da demolição, escavação ou 
embalagem. O Código LER permite indicar o código oficial do tipo de resíduo, segundo a lista europeia 
de resíduos (ordem MAM/304/2002). É possível indicar a massa e o volume unitário, que se multiplicam 
pelo  rendimento e pelo factor de resíduo, para dar a massa e volume totais. 

 Dados preço.- Este ícone permite indicar informação adicional do preço, relacionada com a 
gestão dos resíduos, o custo energético e a emissão de CO2. Para esse efeito, exibe-se uma caixa de 
diálogo como a seguinte: 

 

O grupo Resíduos permite indicar o código oficial do resíduo, segundo a Lista Europeia de Resíduos 
(ordem MAM/304/2002), a massa unitária e o volume unitário do preço seleccionado. 

O grupo Dados meio-ambiente permite indicar o custo energético do preço (em Mega Julios), ou seja, a 
quantidade de energia necessária para a fabricação de cada unidade, o seu transporte e colocação em 
obra. Também inclui a quantidade de CO2 que se emite para a atmosfera durante essas três fases, em 
kilogramas. 

“Altera um valor em várias células”.- É possível selecionar várias células arrastando sobre elas e 
pressionando este ícone para alterar os seus valores simultaneamente, introduzido na caixa de diálogo 
que se apresenta. 



 

 

Também é possível utilizar uma fórmula em função de X, sendo X o valor atual de cada célula. 

 

Ao pressionar o botão Aplicar, modifica-se o valor das células selecionadas pelo novo valor indicado. 

Cálculo de rendimentos através de fórmulas ou tabelas 

Cada célula de rendimento possui um botão  à sua direita, que permite calcular o rendimento 
através de uma fórmula ou através de uma tabela auxiliar de dados. 

Ao pressionar-se o botão, exibe-se uma caixa de diálogo como a da imagem, que possui duas fichas 
alternativas: 

• Gerador de expressões.- Permite introduzir qualquer fórmula algébrica que utilize valores 

numéricos ou variáveis definidas através do ícone  “Variáveis”. 

 

 

 

 

 
As variáveis introduzidas, podem utilizar-se para calcular o rendimento de um preço simples que 
intervenha num preço composto, através de uma fórmula definida na casa “Gerador de 



 

expressões”.  

 

Esta caixa de diálogo, está dividida em 3 zonas. A zona superior permite introduzir a fórmula pretendida 
para calcular o rendimento. 

 

A zona inferior esquerda permite selecionar Funções, Operadores e Variáveis. 

 

A zona inferior direita inclui uma lista das funções, operadores ou variáveis disponíveis, na função da 
rama selecionada na zona esquerda. Pode utilizar-se qualquer deles através de um duplo clique. 



 

 

Ao pressionar o botão , mostrar-se-á o resultado da fórmula, na coluna rendimento, do preço 

simples selecionado. 

• Linhas de medição.- Permite calcular o rendimento mediante a soma de várias linhas de 
medição e a divisão do somatório delas entre um divisor selecionado pelo utilizador. 

 

Tamanho do lote 

A célula Tamanho do lote permite indicar, de um modo opcional, o tamanho habitual dos lotes 
comerciais à venda para esse produto. Por exemplo, para o preço “kg Pintura plástica”, o tamanho do 
lote habitual poderia ser “25”, uma vez que só se fornece em embalagens de 25 kg. 



 

Caso se introduza esta informação, o programa irá utilizá-la no controlo de custos: em função das 
medições e dos rendimentos do orçamento, o programa calcula as quantidades necessárias de cada 
material e cria os pedidos automáticos com elas, arredondando-as ao tamanho do lote, por excesso. 
Deste modo, exemplificando, caso se necessitem 411 kg de pintura, o pedido automático incluirá 425 kg. 

Teclas aceleradoras 

Os ícones da janela da função Preços têm as seguintes equivalências no teclado: 

 
F1 

 
Mayús-F3 

 
F3 

 
F4   

 
F6 

 
F7 

 
F8 

 
F9 

 
F10 

 
Ctrl-X 

 
Ctrl-C 

 
Ctrl-V 

 
Ctrl-Z 

 
Ctrl-Y 

 
Mayús-F4 

 
Mayús-F5  Insert  Supr  Esc 

Árvore de uma base de preços 

 

A função Árvore base permite trabalhar com uma base de preços que esteja organizada em capítulos e 
subcapítulos (ver capítulo 2), mostrando-a com o mesmo aspecto do Explorador do Windows. Esta função 
permite trabalhar com as bases de preços de uma forma alternativa à função Preços. 

Para a visualização de uma base de preços em forma de árvore, o programa exibe os preços começando 

com um preço raiz. Para desenhar o dito elemento, utiliza o seguinte critério:  

◼ Se existe um preço cujo código é ##, este será o preço raiz. 

◼ Se não existe tal preço, toma-se como preço raiz aquele que se encontra na base e cujo código termina 
com os caracteres ##. 

◼ Se ainda assim não existe um preço cujo código termine em ##, apresentam-se tantas raízes como 
preços terminados no caractere #. 

Ao executar a função Árvore, apresenta-se uma janela como a da figura adjunta, em cuja barra de título 
se indica o nome da base de preços respectiva. 



 

 

Na zona esquerda da janela mostram-se os capítulos da base (caso existam) e, fazendo clique sobre o 
sinal +, desdobra-se a árvore aparecendo os subcapítulos. Quando se selecciona um dos elementos do 
lado esquerdo, apresenta-se na parte direita o seu conteúdo e nos campos Código, Un., Resumo e Unitário 
aparece a informação do preço seleccionado. 

Cada um dos elementos da árvore representa-se através de um pequeno ícone que indica a que tipo 
pertence: 

 Capítulo. 

 Preço paramétrico. 

 Preço composto. 

 Preço simples relativo a mão-de-obra. 

 Preço simples relativo a equipamentos (máquinas). 

 Preço simples relativo a materiais e outros tipos 

 Preço simples do tipo percentagem (meios auxiliares, etc.). 

Para diferenciar os quatro tipos de preços simples, tem-se em conta o código do preço, segundo o critério 
abaixo descrito: 

◼ Consideram-se preços do tipo percentagem aqueles cujo código possui o caractere % ou &. 

◼ Os preços de mão-de-obra são aqueles cujos códigos começam pelos caracteres introduzidos no campo 
Mão de obra do separador Geral da caixa de diálogo da função Opções. 

◼ Os preços dos equipamentos (máquinas) são aqueles cujos códigos começam pelos caracteres 
introduzidos no campo Equipamento da mesma ficha. 

Consideram-se "materiais ou outros tipos" os restantes preços simples. 

Janela Árvore base 

Na parte superior da janela da função Árvore base encontra-se a barra de ícones. O significado de cada 
um dos ícones é o seguinte: 



 

 Inserir acima...- Este ícone permite inserir um preço antes do preço seleccionado. Aparece uma 

caixa de diálogo como a da figura, onde é possível seleccionar o preço a inserir e a base a que pertence. 

 Caso o preço seleccionado (código) já exista, insere-se na posição indicada. Caso o código 
introduzido seja de um preço inexistente, é possível criá-lo na altura. Apresenta-se para esse efeito a 
janela de criação e modificação de preços. 

  

 Inserir abaixo...- Este ícone permite inserir um preço por baixo do preço seleccionado. Apresenta-

se uma caixa de diálogo com o mesmo funcionamento descrito para o ícone anterior. 

 Agregar como decomposição...- Este ícone permite introduzir um preço no final da decomposição 

do preço seleccionado. Para tal, apresenta-se uma caixa de diálogo com o mesmo funcionamento 
descrito para o ícone Inserir acima.... 

 Criar árvore...- Este ícone permite criar automaticamente uma organização de capítulos e 

subcapítulos, para uma base que careça dela. Se a base de preços já está organizada, não se deve 

utilizar este ícone, pois perder-se-á a organização inicial. 

 Ao pressionar o ícone, apresenta-se a caixa de diálogo que permite definir os níveis de capítulos 
a criar. Activando-se a opção 1, indica-se que se desejam criar capítulos para todos os preços que só 
tenham um caractere. Activando-se a opção 2, indica-se que se desejam criar capítulos para todos 
aqueles preços que só têm 2 caracteres e assim sucessivamente.  

 O número máximo de níveis é 5, mesmo que se activem mais de 5 opções, pois o programa só 
assumirá os primeiros 5. 

 No exemplo da figura, activam-se as opções 1, 2, 3 e 4, criando-se capítulos para todos os preços 
cujo primeiro caractere seja idêntico e subcapítulos para aqueles cujos 2º, 3º e 4º caracteres coincidam. 



 

 

 Orçamento automático...- Este ícone permite criar um orçamento (o projecto e a base de 

projecto) automaticamente, utilizando todos os preços que se tenham assinalado (activando na árvore 
da janela esquerda o campo aí existente). O projecto criado terá a mesma organização de capítulos e 
subcapítulos que a base original.  

 Existem vários modos alternativos de seleccionar preços: 

◼ Para seleccionar um preço, basta activar a caixa de selecção que tem à sua esquerda. 

◼ Para seleccionar vários preços consecutivos, selecciona-se o primeiro e, seguidamente, 
selecciona-se o último mantendo pressionada a tecla Shift (). Caso o primeiro preço não 
esteja já seleccionado, assinalam-se todos os preços. Caso o primeiro preço esteja já 
seleccionado, desaparecem as marcas dos preços.  

◼ Além de marcar todos os preços escolhidos para criar um orçamento, deve pressionar-se o 
ícone Orçamento automático..., aparecendo uma caixa de diálogo na qual é possível 
seleccionar qual ou quais os níveis de capítulos existentes na base se desejam utilizar 
(normalmente só se activará uma das opções). 

 

Pressiona-se o botão Aceitar e aparece uma caixa de diálogo na qual é possível introduzir um nome para 
o projecto que se vai criar. 

 Modifica o código do preço que se está a editar - Este ícone permite alterar o código do 
preço selecionado. Mostra-se uma caixa de diálogo na qual é possível introduzir o novo código. Ao 
modificar-se o código, este é atualizado em toda a base, inclusive noutros capítulos em que esteja 
presente. 



 

 Exportar HTML.- Permite exportar qualquer árvore para o formato HTML (XML) para publicação 

na internet ou numa intranet. Ao seleccionar o ícone, apresenta-se uma caixa de diálogo como a da 
figura que permite seleccionar o nome do ficheiro a criar. A página web que se cria inclui imagens, que 
são guardadas na pasta cujo nome se indica no campo Pasta de imagens. Na parte superior da página 
cria-se um vínculo ao caminho que se indique no campo Endereço URL Logo, com a imagem que se 
seleccione no campo Logo. 

  

O ficheiro exportado tem a aparência da imagem seguinte, com a estrutura de árvore. 



 

 

 

O resto dos ícones são utilizados como os definidos no capítulo Utilização da função preços. 

 Bloquear/Desbloquear.- Este ícone permite bloquear ou desbloquear o preço ou capítulo 

selecionado e todos os que se encontram contidos na sua composição. 

Quando se encontra bloqueado, o ícone do capítulo ou do preço mostra um pequeno cadeado de cor 
verde no seu canto inferior direito. 

 

Quando um preço se encontra bloqueado, as casas dos seus dados apresentam-se em cor cinza e não é 
possível modifica-los até que se desbloqueiem. 



 

Funcionamento do rato na árvore 

Na janela da função Árvore Base, além do método descrito para copiar preços através dos ícones Copiar 

e Colar, existe um outro método realizado através do arrastar dos preços. Para tal, segue-se o seguinte 
processo: 

No preço que se deseja copiar, pressiona-se o botão direito do rato. Desloca-se o preço, sem soltar o 
botão, até à nova posição, onde se solta o botão. Um menu contextual permite seleccionar se deseja 

inserir o preço em cima, em baixo do preço sobre o qual se soltou o botão do rato ou se o deseja agregar 
na decomposição daquele. 

Se esta operação for realizada com o botão esquerdo do rato, o preço é sempre agregado à decomposição 
do preço de destino, tal como ocorre no Explorador do Windows. 

É possível visualizar no ecrã duas janelas de Árvores correspondentes a duas bases de preços (ou a uma 
base de preços e um projecto) e realizar arrastamentos preços de uma para outra. 

 

◼ Mover para o capítulo: Move um preço para o final do capítulo que seleccionemos. 

◼ Mover para cima: Move um preço desde a sua posição original para cima do preço que seleccionemos. 

◼ Mover para baixo: Move um preço, desde a sua posição original, para debaixo do preço que 
seleccionemos. 

◼ Copiar para cima: Copia um preço, desde a sua posição original, para cima do preço que seleccionemos, 
para que o preço permaneça também na sua posição original. 

◼ Copiar para debaixo: Copia um preço, desde a sua posição original, para debaixo do preço que 
seleccionemos, para que o preço permaneça também na sua posição original. 

◼ Copiar para o capítulo: Copia um preço para o final do capítulo que seleccionemos, para que o preço 
permaneça também no capítulo original. 

Eliminar um preço  

Quando se elimina um preço na árvore da base, uma caixa de diálogo como a da imagem pergunta se 
pretende unicamente remove-lo da composição do preço em que se encontra ou eliminá-lo completamente 
da base de preços. Esta última opção fará desaparecer igualmente o preço da composição de todos os 
preços em que esteja incluído. 



 

 

Função actualizar 

 

 

Actualizar preços simples 

A função Actualizar preços simples permite alterar os preços unitários de todos ou só de alguns dos preços 
simples de uma base de preços, tanto em percentagem (aumento ou diminuição), como individualmente. 
Além disso, esta opção permite também modificar um multi-preço em função de outro, o que permite 
realizar revisões periódicas de preços ou adequar as bases a distintas zonas geográficas, unidades 
monetárias, etc. 

A percentagem de actualização pode introduzir-se directamente ou pode ser calculada pelo programa, 
segundo as fórmulas polinomiais oficiais de revisão de preços da Confederação Nacional da Construção 
(só para Espanha). 



 

 

O programa conserva a data da última modificação de cada preço. Quando se modifica um qualquer preço 
simples, o programa atribui a esse preço e a todos os compostos afectados, a data actual do sistema. 

Ao executar-se a função, apresenta-se uma caixa de diálogo como a da figura adjunta, que consta dos 
seguintes elementos: 

Preços simples Neste campo, introduz-se o código dos preços simples pertencentes à base que se deseja 
actualizar. É possível utilizar os caracteres * e ?, como descrito no capítulo 2. Para actualizar todos os 

preços, introduz-se neste campo o código *. Uma vez introduzido o código, pressiona-se Enter ou o 

ícone situado à direita do campo, com o que se mostram todos os preços a actualizar. 

Incrementar em Permite incrementar todos os preços seleccionados no campo Preços simples 

na percentagem que se indicar (positiva ou negativa). Esta percentagem deve ser menor que 1000% e 
maior que -100%. Após introduzir o valor pretendido, pressiona-se o ícone de aceitação situado à direita 
do campo, com o que se realiza a actualização solicitada. 



 

Somar o valor Permite somar a todos os preços seleccionados no campo Preços simples o valor que se 
indique. Após introduzir o valor pretendido, pressiona-se o ícone de aceitação situado à direita do campo, 
com o que se realiza a actualização solicitada. 

Subtrair o valor Permite subtrair a todos os preços seleccionados no campo Preços simples o valor que 
se indique. Após introduzir o valor pretendido, pressiona-se o ícone de aceitação situado à direita do 
campo, com o que se realiza a actualização solicitada. 

Multiplicar por Permite multiplicar todos os preços seleccionados no campo Preços Simples pelo valor 
que se indique. Após introduzir o valor pretendido, pressiona-se o ícone de aceitação situado à direita 

do campo, com o que se realiza a actualização solicitada. 

Dividir entre Permite dividir todos os preços seleccionados no campo Preços simples pelo valor que 
se indique. Após introduzir o valor pretendido, pressiona-se o ícone de aceitação situado à direita do 
campo, com o que se realiza a actualização solicitada. 

Converter entre moedas... 

 Permite calcular o valor pelo qual se tem de multiplicar ou dividir em função dos câmbios das 
distintas unidades monetárias. 

Fórmulas polinomiais CNC… 

 Permite calcular a percentagem de actualização segundo as fórmulas polinomiais oficiais de 
revisão de preços da Confederação Nacional da Construção (Espanha). A percentagem que se calcula 
deste modo introduz-se automaticamente no campo Coeficiente. 

Fórmulas polinomiais oficiais 

 Permite calcular a percentagem de actualização segundo as fórmulas polinomiais oficiais de 
revisão de preços da Confederação Nacional da Construção (Espanha). A percentagem que se calcula 

deste modo introduz-se automaticamente no campo Coeficiente. 

Fórmulas polinómicas em Excel  

 Permite utilizar fórmulas polinómicas de actualização de preços que se tenham num ficheiro de 
Excel. 

A tabela inferior Na tabela inferior apresentam-se todos os preços simples cujos códigos 
coincidam com o introduzido no campo Simples. Aí, podem modificar-se os preços unitários 
directamente. 

Multi-preços 

Como se expôs no capítulo 2, cada preço simples pode ter até 256 preços unitários alternativos. É possível 
realizar actualizações dos preços unitários de um multi-preço em função dos guardados noutro. 

Para tal, activa-se a opção A outro multi-preço e introduzem-se nos campos De: e a: os números dos 
multi-preços de origem e destino, respectivamente. Também é possível pressionar os botões >> situados 
à direita destes campos, aparecendo então uma caixa de diálogo como a da figura, onde se selecciona o 
multi-preço pretendido e pressiona-se o botão Aceitar. 

Nesta janela, também é possível modificar o texto que identifica cada multi-preço, introduzindo-o na zona 
superior da janela e pressionando o botão Modificar; ou apagar o dito texto pressionando o botão Eliminar. 



 

  

Por último, selecciona-se a operação desejada (incremento, adição, multiplicação, etc.), introduz-se o valor 
e pressiona-se o ícone de aceitação situado à sua direita. O programa toma os preços unitários do multi-
preço de origem, realiza com ele a operação seleccionada e introduz o resultado no multi-preço de origem, 
substituindo os que existiam. 

Do mesmo modo, pode-se utilizar o campo Unitário. Ao seleccionar um preço simples concreto, o preço 
de origem aparece com ele. Pressionando o ícone de aceitação situado à sua direita, este valor introduz-
se no multi-preço de destino. 

Actualizar entre A, B e C 

Na função Actualizar preços simples, cada uma das duas colunas de preços unitários pode mostrar um 
dos preços unitários A, B ou C, o que permite calcular um deles em função do outro, aplicando uma 
operação aritmética. Permite, por exemplo, a partir dos preços unitários de A, incrementá-los de uma 
percentagem, e introduzi-los em B. Para esse efeito, activa-se a opção De, selecciona-se A na primeira 
casa e B na segunda. Seguidamente, activa-se Incrementar em, introduz-se a percentagem na casa 

seguinte e pressiona-se o ícone  situado à sua direita. Do mesmo modo, podem-se calcular os 
preços C a partir de A ou B. 



 

 

Actualizar segundo uma troca de unidade monetária 

O botão Converter entre moedas... da caixa de diálogo da função Actualizar preços simples permite 
calcular o valor pelo qual se quer multiplicar ou dividir em função dos câmbios das diferentes unidades 
monetárias. Ao pressionar-se o botão, apresenta-se uma caixa de diálogo como a da figura, que consta 
dos seguintes elementos: 

 

Converter de Permite seleccionar a moeda na qual se encontram actualmente os preços do ficheiro 
seleccionado. As moedas que se exibem e os seus câmbios podem modificar-se através do botão Editar 

moedas.... 

a Permite seleccionar as moedas para as quais se querem converter os preços do ficheiro 
seleccionado. As moedas que se exibem e o seu câmbio podem modificar-se através do botão Editar 

moedas.... 

Adaptar os decimais à nova moeda 



 

 Se activar esta opção, além de variarem os preços, varia o número de decimais que estes utilizam, 
de modo a adaptarem-se à nova moeda. 

Editar moedas Permite modificar as moedas utilizadas: seus nomes, seu género, os decimais que 
utilizam, o câmbio em relação a uma moeda de referência. Ao pressionar, apresenta-se a relação de 
moedas, que consta das seguintes colunas: 

Moeda  A designação por extenso da moeda. 

Abreviatura A designação abreviada da moeda. 

Género  Indica o género da moeda. Feminino (como as pesetas) ou masculino (como o euro). 

Câmbio com moeda de referência 

 Permite indicar o câmbio de cada moeda relativamente a uma moeda de referência, que pode 
ser qualquer e onde se deve introduzir 1. 

 

Por exemplo, na linha do euro pode introduzir-se 1 e na linha dos escudos quantos escudos equivalem a 
1 euro. 

No programa incluem-se várias moedas com os seus câmbios a título de exemplo, mas deve verificar-se 
o seu valor real. 

Decimais.- Permite definir o número de decimais a utilizar para: 

◼ Os valores unitários dos preços simples. 

◼ Os valores de cada linha de decomposição dos preços compostos.  

◼ Os valores unitários dos preços compostos. 

◼ Os valores unitários dos artigos (uma vez acrescentados os custos indirectos). 

◼ Os valores da medição  

Actualizar segundo as fórmulas polinomiais oficiais 

Nos projectos que incluem no caderno de condições técnicas uma cláusula de revisão de preços de acordo 
com o Decreto 461/1971 (de 11 de Março), é possível utilizar as fórmulas polinomiais oficiais publicadas 
pela Confederação Nacional da Construção de Espanha (CNC) (só para Espanha). 



 

O botão Fórmulas polinomiais... da caixa de diálogo da função Actualizar preços simples permite aceder 
a uma caixa de diálogo como a da figura que contém as 57 fórmulas polinomiais publicadas pela CNC em 
Dezembro de 1986. 

 

A listagem desdobrável da zona superior da caixa de diálogo permite seleccionar o tipo de obra a que 
corresponde o projecto a actualizar. Em função do tipo de obra seleccionado, apresenta-se a fórmula a 
utilizar e activam-se os campos onde é possível introduzir os valores dos índices de preços (que são 
publicadas periodicamente pelo Ministério da Economia e Fazenda Espanhola). 

Os índices que incluem o sub-índice t referem-se ao mês da execução das unidades de obra, enquanto os 
que incluem o sub-índice "o" referem-se ao mês de licitação da obra. 

Em função dos valores que se introduzem nos campos, calcula-se o coeficiente teórico de revisão (Kt). 
Para que exista direito a revisão, este valor deve ser superior a 1,025 ou inferior a 0,0975. Se o valor se 
encontra entre estes limites, a revisão não prossegue, pelo que o programa exibe uma mensagem alusiva 
após se pressionar o botão Aceitar. 

O coeficiente real de revisão (Kr) calcula-se automaticamente a partir do coeficiente teórico (Kt) 
adicionando-lhe o resto de 0,025, consoante seja maior ou menor que 1, respectivamente. 

Quando se pressiona o botão Aceitar, activa-se automaticamente a opção Incrementar em e introduz-se 
a percentagem da actualização, calculado em função do coeficiente de actualização, segundo a seguinte 
fórmula: 100 x (1 - Kr). (por exemplo, se Kr=1,032, a percentagem de incremento é de 3,2%). 

O botão Editar... permite aceder à base de dados dos índices oficiais de mão-de-obra e materiais de cada 

mês. No programa incluem-se os valores dos últimos anos como exemplo, mas deve-se verificar para se 
assegurar do seu valor real. Esta base de dados é ampliável, podendo-se adicionar os dados da publicação 
do Ministério de Economia e Fazenda (Espanha). 

Ao pressionar o botão Editar, apresenta-se uma caixa de diálogo como a da figura, que consta dos 
seguintes elementos: 



 

 

A tabela de dados Nela apresentam-se os dados introduzidos, onde podem modificar-se ou 
adicionar-se mais: 

Âmbito Permite aceder à tabela de dados das Canárias ou às do resto da Espanha, que são 
diferentes. 

Data Permite seleccionar a data de licitação da obra ou o momento de execução da mesma.  

O processo é o seguinte: 

◼ Activa-se a opção Licitação. 

◼ Selecciona-se o mês de licitação da obra (apresenta-se um triângulo à sua esquerda). 

◼ Pressiona-se Aceitar, pelo que se revelam todos os índices da coluna Data licitação, excepto o IPC. 

◼ Acede-se de novo a esta caixa de diálogo, pressionando o botão Editar. 

◼ Activa-se a opção Momento execução. 

◼ Selecciona-se o mês de execução da obra (apresenta-se um triângulo à sua esquerda). 

◼ Pressiona-se Aceitar, relevando-se assim todos os índices da coluna Momento execução, excepto o 
IPC. 

Fórmulas polinomiais em Excel  

Permite utilizar fórmulas polinomiais de actualização de preços que se tenham em um ficheiro de Excel 
(.xls). 

O ficheiro de Excel deve ter uma folha de cálculo como a da imagem com a relação de fórmulas, 

 



 

 

 

e outra folha de cálculo como a da imagem com os dados de entrada. 

 

 

 

Ao pressionar o botão Fórmulas polinomiais no Excel, apresenta-se um assistente como o da figura, que 
permite seleccionar o nome e separador do ficheiro de Excel, a folha de cálculo que inclui as fórmulas, a 

que inclui os dados de entrada e a coluna que inclui os resultados (no exemplo fornecido pela  e 

que contém as fórmulas oficiais, a coluna dos dados é a C, que inclui o valor dos Kr). 

 



 

 

 

A página seguinte permite seleccionar o tipo de obra. 

 

 

 



 

A página seguinte permite introduzir os dados que se utilizam na fórmula polinomial. 

 

 

 

A última página mostra o resultado e ao pressionar o botão Finalizar passa-se o valor automaticamente 
para o campo Incrementar em da actualização de preços simples. 

 

 



 

Actualizar preços compostos 

A função Actualizar preços compostos permite alterar os valores unitários de todos ou só de alguns dos 
preços compostos de uma base de preços, tanto em percentagem (aumento ou diminuição), como 
individualmente. O programa realiza esta actualização modificando os rendimentos das linhas de 
decomposição que se seleccionam, mantendo deste modo inalterados os valores unitários dos preços 
simples. 

O programa conserva a data da última modificação de cada preço. Quando se modifica qualquer preço, o 
programa atribui-lhe a data actual do sistema. 

Ao executar-se a função, apresenta-se uma caixa de diálogo como a da Figura 21, que consta dos 
seguintes elementos: 

 

Figura 21. Actualização de preços compostos. 

 

Composto(s) Neste campo, introduz-se o código dos preços compostos pertencentes à base que se 
desejam actualizar. É possível utilizar os caracteres * e ?, da forma descrita no capítulo 2. Para actualizar 
todos os preços compostos, introduz-se o código *. Uma vez introduzido o código, pressiona-se Enter 
ou o ícone situado à direita do campo, exibindo-se assim os preços a actualizar. 

Componente(s) Neste campo, introduz-se o código das linhas de decomposição cujos rendimentos vão 
ser alterados. É possível utilizar os caracteres * e ?, da forma descrita no capítulo 2. Para que todas as 
linhas de decomposição sejam modificadas por igual, deixa-se o campo vazio ou introduz-se o código *. 

Coeficiente Este campo permite indicar a percentagem (aumento ou diminuição) na qual se pretende 
actualizar os valores unitários dos preços compostos cujos códigos coincidam com o introduzido no 
campo Composto(s). 

 Esta percentagem deve ser menor que 1000% e maior que -100%. Após ter introduzido neste 
campo o valor pretendido, pressiona-se o ícone situado à sua direita e o programa realiza a actualização 
solicitada. 



 

A tabela inferior Na tabela inferior apresentam-se todos os preços simples cujos códigos 
coincidam com o introduzido no campo Composto(s). Nesse campo, podem modificar-se os valores 
unitários directamente. 

No exemplo, na base está-se a baixar em 12% os valores unitários de todos os preços compostos cujos 
códigos comecem pelos caracteres EA. Esta baixa consegue-se modificando os rendimentos das linhas de 
decomposição cujos códigos comecem por MO. 

Factor de salário real (só México) 

A função Factor de salário real permite calcular os preços de mão-de-obra de acordo com o factor de 
salário real que se utiliza no México. Este cálculo realiza-se através da comunicação automática com 
qualquer folha de cálculo do Microsoft Excel® das que são fornecidas pelos vários organismos oficiais ou 
dependências no México. É necessário ter instalado no mesmo computador o programa Microsoft Excel. 

Com  fornece-se, a título de exemplo, a folha de cálculo GEST FASAR.XLS, porém não se garante 

que as fórmulas aí incluídas sejam as adequadas para as várias dependências existentes no México. 

Ao executar-se a função, apresenta-se uma caixa de diálogo como a da figura, que contém as seguintes 
partes: 

◼ No campo inferior Folha de cálculo pode seleccionar-se o ficheiro do Excel a utilizar para realizar o 
cálculo do factor de salário real. 

◼ Na zona superior podem-se introduzir os dados necessários ao cálculo do factor de salário real. A 
primeira coluna permite introduzir cada um dos dados; enquanto a segunda e a terceira permitem 

seleccionar a folha e a célula do ficheiro do Excel onde se introduzirá cada dado. 

◼ Na tabela da zona inferior apresentam-se todos os preços de mão-de-obra do ficheiro do 

seleccionado. Os valores unitários de cada preço apresentam-se na coluna Salário nominal; e os seus 
textos resumidos, na coluna Descrição da categoria. 

◼ À direita da tabela, é possível seleccionar a folha de cálculo e as células do ficheiro do Excel onde se 
introduzirão os dados das distintas categorias de mão-de-obra, indicando-se a célula inicial e final. 

 



 

Uma vez introduzidos estes dados, pressiona-se o botão Calcular, realizando-se assim o cálculo 

automaticamente através da folha de cálculo seleccionada. Primeiramente, envia cada um dos dados 

para a sua célula correspondente na folha de cálculo do Excel. Seguidamente, Excel realiza os cálculos e, 

por último, recupera os resultados da folha de cálculo, actualizando-os e às colunas Factor salário 

integrado e Factor salário real. 

O botão Calcular e ver permite realizar o cálculo dos factores de salário real e mostrar a folha de cálculo 
utilizada, de modo a que se possam imprimir os vários relatórios necessários através do Excel. 

Uma vez calculados os factores de salário real de cada uma das categorias de mão-de-obra, é possível 

guardar os salários reais em qualquer dos multi-preços do ficheiro do  Para esse efeito, selecciona-

se o número do multi-preço no campo Copiar o salário real para o multi-preço nº, introduz-se um 

comentário opcional para o multi-preço no campo com o comentário e pressiona-se o ícone . 

Função Descomposição 

 

 

 

Modificar rendimentos 

É possível modificar qualquer rendimento de qualquer linha de decomposição de qualquer preço composto 
através da função Preços. 

A função Modificar rendimentos permite modificar, para um determinado valor, os rendimentos de uma, 
várias ou de todas as linhas de decomposição de um, vários ou de todos os preços compostos de uma 
base simultaneamente. 

 

Ao executar a função Modificar rendimentos, aparece uma caixa de diálogo como a da figura, que consta 
dos seguintes elementos: 



 

Base de preços Neste campo mostra-se o nome do ficheiro seleccionado. Os dois ícones situados à sua 
direita permitem seleccionar outro ficheiro diferente. 

Código composto Neste campo, introduz-se o código dos preços compostos aos quais se desejam 
modificar os rendimentos. É possível utilizar os caracteres * e ?, da forma descrita em este manual. O 

ícone situado à direita deste campo permite solicitar uma directoria de preços. 

Código componente Neste campo, introduz-se o código das linhas de decomposição, dos preços 
seleccionados no campo Código composto, que se desejam modificar. É possível utilizar os caracteres * 

e ?, no modo descrito no capítulo 2. O ícone situado à direita deste campo permite solicitar uma directoria 

de preços. 

Rendimento Neste campo introduz-se o rendimento que se deseja que venham a ter os preços 
seleccionados no campo Código componente, dentro da decomposição dos preços compostos 
seleccionados no campo Código composto. 

Uma vez introduzidos os dados, pressiona-se o botão Aceitar para realizar a operação solicitada. 

Eliminar rendimentos 

A função Eliminar rendimentos permite eliminar uma, várias ou todas as linhas de decomposição de um, 
vários ou todos os preços compostos de uma base. 

 Ao executar a função, aparece uma caixa de diálogo como a da figura, que consta dos seguintes 
elementos: 

 

 

Base de preços Neste campo apresenta-se o nome do ficheiro seleccionado. Os dois ícones situados à 
sua direita permitem seleccionar outro ficheiro diferente. 

Código composto  Neste campo, introduz-se o código dos preços compostos nos quais se desejam 
eliminar linhas de decomposição. É possível utilizar os caracteres * e ?, no modo descrito no capítulo 2. 
O ícone situado à direita deste campo permite solicitar uma directoria de preços. 

Código componente Neste campo, introduz-se o código das linhas de decomposição, dos preços 
seleccionados no campo Código composto, que se desejam eliminar. É possível utilizar os caracteres * 
e ?, no modo descrito no capítulo 2. O ícone situado à direita deste campo permite solicitar uma directoria 
de preços. 

Uma vez introduzidos os dados, pressiona-se o botão Aceitar para realizar a operação solicitada. 

Adicionar rendimentos 

Esta função permite adicionar uma ou várias linhas de decomposição em um, vários ou todos os preços 
compostos da base. 



 

Opção Descrição 

Base de preços  Neste campo apresenta-se o nome do ficheiro aberto. 

Códigos(s) aos quais adicionar rendimentos(s) 

 Neste campo, introduz-se o código dos preços compostos nos quais se deseja adicionar as novas 

linhas de decomposição. É possível utilizar os caracteres * e ?. O ícone  situado à direita, permite 

solicitar uma directoria de preços e seleccionar um ou vários preços usando a tecla [Ctrl]. 

Adicionar a preços comp. Adiciona o preço indicado em Código componente aos preços 

compostos seleccionados. Se algum dos preços seleccionado for um preço simples, ou seja, não tenha 
decomposição, não se adiciona o novo preço na sua composição. 

Adicionar a preços simples Adiciona o preço indicado no Código componente aos preços simples 
seleccionados convertendo-os em preços compostos. Se algum dos preços indicados for um preço 
composto não se adiciona o novo preço à sua composição. 

Código componente  Neste campo, introduz-se o código do preço a adicionar na composição 
dos preços seleccionados. Caso o código exista na base, preencher-se-á de forma automática os campos 
Un., Texto e Unitário, devendo-se introduzir o rendimento. Caso o código não exista na base, deverá 
preencher-se os campos Un., Texto e Unitário. 

 

Eliminar decomposição 

A função Eliminar decomposição permite converter um, vários ou todos os preços decompostos de uma 
base em preços simples, pelo que perdem sua decomposição ficando com o seu total como valor unitário 
de um preço simples. 

Ao executar a função, aparece uma caixa de diálogo com os seguintes elementos: 



 

 

Base de preços origem Este campo permite seleccionar a base onde se encontram os preços 
compostos. 

Código origem Neste campo introduz-se o código dos preços compostos de que se desejam eliminar e 
a sua decomposição. É possível utilizar os caracteres * e ?, no modo descrito em capítulo 2. Se deixarmos 
o campo vazio, elimina-se a decomposição de todos os preços. O ícone situado à direita deste campo 
permite solicitar uma directoria de preços (capítulo 2). 

Base de preços destino Este campo permite seleccionar a base onde se desejam criar os preços simples, 
podendo ser a de origem. Também é possível introduzir um novo nome para a base. 

Código de destino Neste campo introduz-se o código dos preços simples que se criam. É possível 
deixá-la vazia, o que significa que se mantêm os mesmos códigos de origem. 

Uma vez introduzidos os dados, pressiona-se o botão Aceitar para realizar a operação solicitada. 

Função Vários 

 

 

Atribuir DLL à base FIEBDC-3 

Algumas bases de preços em formato FIEBDC incluem a informação dos seus preços paramétricos em 
ficheiros de extensão DLL (bibliotecas de ligação dinâmica). A função Vários>Atribuir DLL à Base permite 
seleccionar o ficheiro DLL associado a uma base de preços, assim como a pasta na que se encontra. 

Ao executar a função, apresenta-se uma caixa de diálogo como a da figura, que consta dos seguintes 
elementos: 



 

 

Base Permite seleccionar a base de preços. 

Ficheiro DLL Permite seleccionar o ficheiro DLL associado à base. o botão Procurar... situado à sua 
direita permite localizar o ficheiro em qualquer pasta de qualquer unidade de disco. 

Desparametrizar preços  

Como se expôs no capítulo 2, um preço paramétrico é um tipo especial de preço que inclui muitas variáveis. 

A função Desparametrizar permite transformar os preços paramétricos que se indiquem em preços 
convencionais, dentro da mesma base de preços ou noutra. Deste modo, de cada preço paramétrico 
obtêm-se tantos preços convencionais como combinações válidas existentes para os valores dos 
parâmetros. 

 

Deve ter-se em conta que ao desparametrizar completamente uma base de preços, pode obter uma base 
dez vezes maior, o que a tornaria praticamente inutilizável. 

Ao executar esta função, apresenta-se uma caixa de diálogo cujo funcionamento é o exposto para a função 

Eliminar decomposição. 

Criar palavras-chave 

As palavras-chave, são uma série de palavras que identificam cada preço de uma base, de modo que é 
possível realizar pesquisas de preços utilizando palavras. 

Se a base de preços carece de palavras-chave ou se já adicionou algum novo preço sem palavras-chave, 
a função Criar palavras-chave permite criar as palavras-chave em função do texto resumo ou da descrição 
de cada preço. 



 

 Várias bases de preços comerciais já incluem palavras-chave. Com estas bases, não é necessário recorrer 
a esta função. 

Ao executar a função, aparece uma caixa de diálogo com os seguintes elementos: 

 

Base Origem Este campo permite seleccionar a base onde se encontram os preços que carecem de 
palavras-chave. 

Base Destino Este campo permite seleccionar a base onde se deseja criar as palavras-chave podendo 
ser a de origem. Também é possível introduzir um novo nome de base, para que se crie nesse momento. 

A partir de Permite seleccionar se deseja criar as palavras-chave a partir do texto Resumo ou de 
Descrição de cada preço. 

Uma vez introduzidos os dados, pressiona-se o botão Gerar para realizar a operação solicitada. 

No caso de algum preço ter já palavras-chave, estas não serão substituídas. 

Tipos de preços simples 

Esta função permite atribuir a cada preço simples uma classificação de “Mão-de-obra”, “Equipamento”, 
“Material”, “Subempreitadas” e “Especialidades”, independente do seu código. 

A função mostra uma tabela como a seguinte, na qual se pode alterar a classificação manualmente, 
ativando as opções das colunas da direita. 



 

 

Os ícones disponíveis são os seguintes: 

 
Atribuir por códigos.- Permite selecionar o tipo de preço em função dos códigos, através da 
seguinte caixa de diálogo:  

 

Ao pressionar “Aceitar”, as últimas colunas da tabela atualizam-se em função dos códigos. 



 

 
Atribuir por unidade de medida.- Mostrará uma caixa de diálogo com:  

 

Ao pressionar “Aceitar”, as três últimas colunas atualizam-se em função da unidade de medida. 

 
Mão-de-obra.- Ao pressionar este ícone, todas as linhas selecionadas na tabela mudam para 
‘mão-de-obra’. Para esse efeito, a tabela permite a seleção múltipla de linhas, através das teclas 
“Ctrl” e “Shift”. 

 
Equipamentos.- Ao pressionar este ícone, todas as linhas selecionadas na tabela mudam para 
‘equipamento’. 

 
Material.- Ao pressionar este ícone, todas as linhas selecionadas na tabela mudam para 
‘material’. 

 
Subempreitadas- Ao pressionar este ícone, todas as linhas selecionadas na tabela mudam para 
subempreitadas. O conceito de subempreitada refere-se às partes da obra que se decide serem 
construídas por outra empresa, porém que também poderiam ser construidas pelo contratista 
principal. 

 
Especialidades.- Ao pressionar este ícone, todas as linhas selecionadas na tabela mudam para 
‘especialidades’. O conceito de especialidades refere-se às partes da obra que serão construídas 
por uma empresa especializada no seu setor, e que não poderia ser construída pelo contratista 
principal, como a instalação de elevadores ou outros elementos especializados. 

A função “Painel de controlo” utiliza os cinco tipos de preços simples para subdividir os projetos de acordo 
com estes conceitos. 

 

 



 

Capítulo 6  

Projectos 

Introdução 

O grupo Projecto, que se encontra incluído dentro do separador Projecto, contém as funções necessárias 
para a criação e alteração de projectos. Consta das seguintes funções: 

 

Orçamento simplificado   

Esta função permite introduzir um orçamento de uma forma rápida em forma de tabela 

Árvore projecto  

Mostra a organização hierárquica (capítulos e subcapítulos) de um projecto e permite realizar uma série 
de operações, tais como mover artigos de um capítulo para outro, modificar os artigos, etc. de uma 
forma alternativa à função Medições. 

Capítulos Permite visualizar todos os títulos de capítulo existentes no projecto, sendo possível 
modifica-los, elimina-los ou adicionar novos. 

Medições Permite introduzir ou modificar os artigos de um projecto. 

Folha final Permite introduzir uma série de percentagens ou valores a somar ao orçamento de 
execução material (soma dos valores de todos os artigos), bem como um texto final para a folha de 
resumo do orçamento. 

Artigos automáticos  

Permite criar um orçamento com a mesma organização de capítulos de uma base de preços existente, 

criando um artigo para cada um dos preços da base. 

Informação comercial 

Recalcular orçamento  

Permite calcular de novo os preços unitários correspondentes aos artigos que se indiquem em função 
dos preços unitários guardados na base de preços seleccionada. 

Total orçamento  

Esta função indica o valor total do orçamento constituído pelos artigos que se seleccionem. 

Actualizar  Ao seleccionar esta função apresenta-se o seguinte menu, o qual contém as subfunções que se 

descrevem de seguida: 



 

 

Ajustamento preços simples 

 Permite alterar o valor total de um determinado orçamento, modificando-se para tal o valor 

unitário ou o rendimento de um, vários ou de todos os preços simples intervenientes. 

Ajustamento por artigos 

 Permite alterar o valor total de um determinado orçamento, modificando-se para tal o valor de 
um, vários ou de todos os artigos. 

Ajustamento por artigos com composição 

Permite variar o valor de um determinado orçamento, ajustando por capítulos ou por 
artigos, conservando as composições, já que o programa detecta automaticamente os 
preços que intervêm em outros capítulos, para não os modificar ou modificar-lhes 
apenas os rendimentos, conforme se pretenda. 

Base de projecto e Base de projecto sem decomposição 

 Permitem obter uma base de projecto, a partir de uma base mestre. Esta base de projecto poderá 
ser completa (com os preços compostos e simples utilizados no projecto) ou sem decomposição (nesse 
caso, o programa só incluirá as unidades de obra, transformando-as em preços simples). 

Orçamento por preços simples (Orç. Simples)  

Ao seleccionar esta função apresenta-se o seguinte menu, o qual contém as subfunções que se descrevem de seguida: 

 

Orçamento preços simples desdobrado 

 Realiza a mesma operação que Orçamento por preços simples, com a diferença de que em cada 
preço simples indicam-se os artigos do projecto original que utilizam esse preço. 

Orçamento por preços simples 

 Permite criar um novo orçamento em função de outro existente. O novo projecto estará 
organizado segundo os seus preços simples e cada novo artigo será um preço simples, utilizando o seu 
valor unitário e, como medição, as quantidades totais necessárias desse preço simples no projecto 
original. 

Diagramas Ao seleccionar esta função apresenta-se o seguinte menu, o qual contém as subfunções que se 

descrevem de seguida: 

 



 

Diagrama de tempos (Gantt)  

Permite obter um diagrama de Gantt, que apresenta graficamente as durações dos artigos e a ordem 
de execução (capítulo Diagrama de Gantt). 

Diagrama de custos  

Permite obter um gráfico de barras que apresenta os custos de cada artigo (capítulo Diagrama de 
custos). 

Cronograma financeiro  

Apresenta, juntamente com o diagrama de Gantt do ficheiro seleccionado, os custos previstos para cada 

período de tempo que se seleccione (capítulo Cronograma financeiro). 

Cronograma de recursos  

Apresenta, juntamente com o diagrama de Gantt do ficheiro seleccionado, as quantidades necessárias 
de cada preço simples para cada período de tempo que se seleccione (capítulo Cronograma de recursos).  

 

Orçamento simplificado 

 

Esta  função permite introduzir um orçamento de uma forma rápida em forma de tabela. É composta pelas 
seguintes colunas: 

◼ Artigo: O utilizador deve introduzir o código do artigo de medição. 

◼ Preço associado: Nesta célula deve-se introduzir o código do preço. Pode-se escrever directamente o 

código ou pressionar o botão  que aparece à direita da célula e seleccionar um código da base de 

preços seleccionada. 

◼ Un.: Caso tenha seleccionado um preço existente numa base de preços, o programa introduz o texto 
de forma automática. Caso esteja criando um novo preço, deve-se escrever a unidade de medida. 

◼ Resumo: Caso se tenha seleccionado um preço existente numa base de preços, o programa introduz o 
texto automaticamente. Caso se esteja criando um novo preço, deve-se introduzir o texto resumo. 

◼ Unitário base: Caso se tenha seleccionado um preço existente numa base de preços, o programa 
introduz automaticamente o seu valor unitário. Caso se esteja criando um novo preço, deve-se escrever 
o preço unitário. 

◼ K: Esta célula permite introduzir um factor, que se aplicará ao preço unitário do artigo, esse factor será 
introduzido em tanto por um. 

◼ Preço venda: Este campo indica o preço de venda de cada artigo do orçamento. Calculado pelo 
programa automaticamente incrementando ao valor unitário base os factor K. 

◼ Diferença: Este campo indica a diferença entre o preço da base e o de venda de cada artigo 

◼ Unitário projecto base: Preço unitário resultante da multiplicação do preço unitário base pelos custos 
indirectos. 

◼ Unitário projecto: Calculado pelo programa automaticamente incrementando ao valor unitário base os 
custos indirectos. 



 

◼ Medição: Nesta célula deve introduzir-se a medição do artigo. Pode-se escrever directamente o total 

da medição ou pressionar o botão  que aparece à direita da célula exibindo-se a janela de medições, 

para poder introduzir a medição desdobrada. 

◼ Valor base: Valor resultante da multiplicação da medição do artigo pelo preço Unitário Projecto Base.  

◼ Valor: Resultado da multiplicação do unitário no projecto pelo total da medição. 

◼ Diferença valor: Resultado de diminuir ao Valor, o Valor base. 

 

Os valores de 

◼ Unitário base 

◼ Unitário projecto base 

◼ Valor base 

são considerados os valores de execução da obra. 

Os valores de 

◼ Preço venda 

◼ Unitário Projecto 

◼ Valor 

são considerados os valores da venda da obra. 

◼ Se o FACTOR K = 0: 

Unitário base = Preço venda 

Unitário projecto base = Unitário projecto 

Valor base = Valor   Diferença = 0 



 

 

Figura 22. Valores das colunas quando o factor K = 0 

◼ Se nas opções gerais do programa se DESACTIVA UTILIZAR O FACTOR K : 

Unitário base ≠ Preço venda = Unitário base * K 

Unitário projecto base = Unitário projecto 

Valor base = Valor   Diferença = 0 

 

UTILIZAR FACTOR K DESACTIVADO 



 

 

Figura 23. Valores das colunas quando se desactiva a opção Utilizar factor K 

 

A cor da letra utilizada para os preços unitários é azul se depende de uma decomposição. Para o caso da 
medição, também se utiliza a cor de letra azul se estiver desdobrada em várias linhas de medição. Caso 
contrário, utiliza-se a cor selecionada no menu “Janela”, que é negro por predefinição. 

A coluna “Imprimir” permite selecionar se pretende incluir ou não o artigo nas listagens. Se nenhum artigo 
tiver ativa esta casa, imprimir-se-ão todas por predefinição. 

A barra de ferramentas possui os seguintes ícones: 

 Seleccionar base - Permite seleccionar uma base de preços para utilizar preços contidos no 

projecto que se está criando. O ícone  situado à sua direita permite seleccionar as bases utilizadas 

recentemente. 

 Além de seleccionar uma base de preços existente, também é possível introduzir um nome de 
um novo ficheiro para criá-lo neste momento e ir adicionando novos preços. 

 Custos indirectos, encargos por financiamento e encargos por utilização.- Esta função explica-
se detalhadamente na função Medições. 

 Texto de descrição do artigo.- Este ícone permite introduzir um texto de descrição distinto do 
preço associado. Nas opções gerais do programa, pode indicar se deseja imprimir o texto de descrição 
do preço ou o texto de descrição do artigo. 

 Factor K.- O factor K utiliza-se para aplicar um factor ao preço unitário de cada artigo e desta 
forma obter o preço de venda (sem custos indirectos aplicados). O factor K é dividido em 3 parcelas em 

função de distintos factores, como a mão-de-obra, maquinaria e materiais. Pode igualmente fixar-se este 
factor de forma directa. 

  



 

Os coeficientes devem ser introduzidos em tanto por um. Pode indicar um factor distinto para os preços 
de mão-de-obra, maquinaria e materiais que intervenham na composição do preço ou fixar o factor K 
directamente. 

O factor K pode ser aplicado em todos os artigos do orçamento, pressionando sobre o botão que se 

encontra no canto superior esquerdo da tabela, a um grupo de artigos seleccionados através da tecla  

ou só a um artigo. 

 

 

 Ao pressionar com o botão direito do rato, em qualquer posição da janela, vai poder ver um 
menu, onde, poderá seleccionar as colunas que deseja que se mostre na janela de Orçamento 
Simplificado. As colunas K, Preço venda, Diferença, Unitário projecto base, Valor base  e Diferença Valor  

por defeito, estarão ocultas.  



 

 

Também pode calcular o factor K, modificando manualmente o preço de venda e o programa calculará 

automaticamente o factor K em função do novo preço de venda. 

 

 Recalcular orçamento.- Permite recalcular os custos dos artigos. 



 

 Filtros.- Este ícone activa ou desactiva a zona onde se pode aplicar filtros para realizar a procura 
de artigos. 

 

A procura de artigos pode realizar-se pelos seguintes campos: 

Artigo Permite introduzir o código de um ou vários artigos, separados por ponto e vírgula ou utilizar um 

filtro para seleccionar um grupo de artigos. 

Preço associado Permite introduzir o código de um ou vários preços associados aos artigos 
separados por ponto e vírgula ou utilizar um filtro para seleccionar um grupo. 

Resumo Permite introduzir uma ou várias palavras de forma que se apresentem apenas os artigos 
que contenham essas palavras no texto de resumo. 

Valor mínimo Apenas se apresentam os artigos cujo valor seja maior ou igual ao indicado neste filtro. 

Valor máximo  Apenas se apresentam os artigos cujo valor seja menor ou igual ao indicado neste filtro. 

 Pode combinar-se a utilização de um ou mais filtros. 

 Procurar... Permite procurar um ou vários artigos por cada um dos campos em que se divide a 
janela Orçamento rápido. Para isso, em primeiro lugar deve seleccionar uma célula qualquer da coluna 
pela qual pretenda procurar e de seguida seleccionar este ícone, apresentando-se uma caixa de diálogo 
como a que se representa de seguida: 

 

C.Ind  

Neste campo  introduz-se a percentagem de custos indirectos a aplicar sobre o preço 

unitário base e preço venda. 

  

Orçamento  o Orçamento (filtrado) 



 

Neste campo exibe-se o total do orçamento. Toma o nome de Orçamento Filtrado , quando se filtra o 
orçamento por um determinado capítulo, subcapítulo ou artigo, mostrando o valor correspondente ao 
filtro definido. 

A coluna Marcar permite deixar uma marca em cada um dos artigos, que pode ter várias utilidades: pode 
indicar os artigos cujas medições já tenham sido revistas, os artigos cuja execução já se tenha finalizado, 
os que se vão subcontratar, etc. 

A coluna Comentário permite introduzir um comentário com até 256 caracteres para indicar informação 
mais extensa sobre o artigo, como “Medição incorrecta”, “Sem dados para a reforma”, etc. Normalmente, 

estes comentários são de utilização interna e não se imprimem nas listagens, ainda que possam 
imprimir-se nos relatórios, caso se utilizem as duas variáveis específicas aí existentes. 

Caso não se pretenda utilizar estas duas colunas, é possível desactivá-las pressionando com o botão 
direito do rato e executando a função Gestão de colunas. 

 

 

Composição de custos indiretos 

Nas funções “Orçamento rápido” e “Árvore de projeto”, à direita da casa em que se pode definir a 
percentagem de custos indiretos, adicionou-se um ícone que permite aceder à seguinte caixa de diálogo. 



 

Aqui, pode definir-se uma lista dos distintos conceitos que se prevê utilizar como custos indiretos, com os 
seus valores. 

 

O programa calcula a soma destes valores e a percentagem que pressupõe esta soma relativamente ao 
orçamento de execução material. Ao pressionar-se “Aceitar”, passa-se esta percentagem para a casa “C. 
Ind.”. 

Criar e modificar artigos 

Um projecto (orçamento ou auto) é um conjunto de artigos, de modo que da soma deles resulta o valor 
total orçamentado ou certificado. 

Um projecto compõe-se de artigos e cada um deles contêm a seguinte informação: o seu código, o código 
de um preço associado (de uma base de preços) e as medições. O valor do artigo obtém-se através da 
multiplicação do total das medições pelo valor unitário do preço associado. 

É muito importante ter em conta que os dados contidos no artigo são unicamente as medições e o código 
do preço associado. Os dados do preço (texto, valor unitário, etc.) estão unicamente na base e não no 
projecto Figura 24e Figura 25). 



 

 

Figura 24. Dados contidos num preço (na base de preços). 

 

Figura 25. Os dados obtidos no artigo (em projecto) são só os que se encontram sobre o fundo branco 
nesta imagem 

Os capítulos do projecto definem-se como um artigo, cujo código deve terminar sempre com o caractere 
# (por exemplo, se tem os artigos 0101 e 0102, o código do artigo deve ser 01#). O preço da base 
associado a este artigo será normalmente do tipo capítulo (por exemplo, EFF#). 

Cada artigo inclui, além do preço associado, a seguinte informação: 

Linhas de medição (com um máximo de 5.000 por artigo). Cada uma delas consta de: 

◼ Um código alfanumérico até 20 caracteres.  

◼ Um texto explicativo e/ou fórmula até 32 caracteres. 

◼ O número de unidades iguais (que poderá conter números reais, tanto positivos como negativos). 

◼ Os valores de largura, comprimento e altura (que poderão ter números reais positivos). 

◼ O total de cada linha (onde aparece o produto dos anteriores valores ou o valor resultante da fórmula 
introduzida). 

◼ O total da medição, como resultado da soma das linhas de medição. Também é possível introduzir o 

total de medição sem introduzir linhas. 

◼ Um factor, pelo qual se multiplica o total de medição. 

Trabalhar com o modelo BIM 3D 

O ícone  da janela ‘Orçamento simplificado’ permite abrir o modelo BIM 3D em formato IFC, o que 

permite visualizar simultaneamente os artigos do orçamento e o modelo tridimensional do projeto. Ao 
pressionar-se este ícone, mostra-se uma caixa de diálogo para selecionar o ficheiro IFC e, uma vez 
selecionado, cria-se automaticamente uma nova janela na zona direita, onde se exibe o modelo BIM. Esta 
funcionalidade não está disponível no Gest Básico (LT). 



 

Esta nova janela pode manter-se aberta enquanto se trabalha com as outras janelas do programa 
(orçamento rápido, árvore do projeto, autos de medição, diagrama de Gantt, etc.). 

O ícone  pode ativar-se ou desativar-se. Quando se encontra ativo, os artigos ou capítulos que se 

selecionem na janela de orçamento rápido serão assinalados no modelo BIM 3D.  

 

Esta relação entre os artigos ou capítulos e os elementos do modelo BIM 3D realiza-se graças ao código 
GUID existente na coluna BIM das linhas de medição e em cada artigo. Este código pode importar-se 
através de ficheiros en formato BC3, ou lido diretamente dos ficheiros de GestCon com extensão G13 
criados pelo programa MidePlan da Arktec. 

Os ícones disponíveis na janela BIM 3D são os seguintes: 

 
Vistas.- Permite selecionar o ponto de vista do modelo 3D de um modo numérico. Para ese 
efeito, mostra-se uma caixa de diálogo que permite selecionar o ângulo de azimute e elevação; 
a planta e os quatro alçados X+, X-, Z+ e Z-; e a possibilidade de ver o modelo em vista 
axonométrica ou cónica. Neste último caso, podem selecionar-se as coordenadas do ponto ao 
para o qual se mira, o ângulo de balanço, o ângulo de vista e a distância do observador ao ponto 
de mira. 

 
Autocentrar a imagem.- Permite mostrar o modelo 3D no maior tamanho que se possa, 
ocupando toda a janela. 

 
Zoom com janela.- Permite ampliar uma determinada zona do modelo 3D. Para esse efeito, 
pressionamos o ícone e seguidamente, sobre o modelo 3D, abrimos uma janela de seleção com 
o botão direito do rato pressionado.  

 
Zoom 1/2.- Permite afastar a imagem, reduzindo a escala de representação para metade. 



 

Existe um outro modo, mais prático, de ampliar ou reduzir a imagem sem utilizar os ícones, 
girando a roda do rato. Também é possível deslocar a imagem caso se pressione a roda e se 
desloque o rato com a roda pressionada. 

 
Regenerar imagem.- Permite atualizar a imagem do modelo 3D. 

 
Janela de render.- Permite ativar ou desativar a vista render. 

 
Opções de render.- Permite definir as opções de representação do modelo render.  

 

• O reenquadro Imagem permite selecionar se pretende representar o modelo numa 
determinada cor, que pode ser selecionada clicando sobre o retângulo de cor situado à 
direita, ou se o pretende representar unicamente através de linhas vistas e ocultas, a 
preto e branco. 

• A opção Desenhar arestas permite mostrar/ocultar as arestas dos elementos, em cor 
negra. 

• A casa Fator de transparência permite selecionar se os elementos se representam 
opacos (fator 1), transparentes (fator 0) ou translúcidos (fatores intermédios). 

• A opção Desenhar os elementos com cor da classe selecionada permite utilizar, em vez 
da cor que se mostra na zona superior, cores diferentes para cada classe. Estas cores 
definem-se na caixa de diálogo em que se define cada uma das classes, através da 
função Medição:IFC>Classes de elementos. 

 
Orbitar.- Quando este ícono está ativado, é possível girar o modelo 3D do seguinte modo: prime-
se num ponto do modelo 3D e desloca-se o rato com o botão pressionado. O modelo deslocar-
se-á para a direita ou esquerda (altera-se o ângulo do azimute) e para cima e para baixo (altera-
se o ângulo de elevação). 

Existe outro modo de girar o modelo sem ter este ícone ativado: pressiona-se a tecla Ctrl e roda-

se a roda do rato (altera-se o ângulo do azimute); pressiona-se a tecla Shift e roda-se a roda do 
rato (altera-se a elevação). 



 

 
Ver linha de medição- Quando se ativa este ícone, desativa-se o ícone Orbitar e vice-versa. 
Este ícone permite selecionar elementos do modelo 3D, de modo que, ao pressionar sobre um 
deles, seleciona-se na tabela de dados do artigo ou artigos que lhe correspondem, ou as suas 
linhas de medição. 

 

Junto do modelo BIM 3D, encontra-se uma árvore com a estrutura hierárquica que se tenham definido no 

programa BIM de origem (Allplan, Archicad, Revit, etc.). Os ícones  e  permitem ativar ou desativar 
a visualização de qualquer dos níveis. 

Árvore de um projecto 

 

A função Árvore projecto permite visualizar a estrutura do projecto em capítulos, subcapítulos e artigos 
do orçamento (um projecto conjuntamente com a sua base de projecto) em forma de árvore (com o 
aspecto com que se representam as directorias, subdirectorias e ficheiros no Explorador do Windows). 
Tem um funcionamento semelhante à função Árvore base. No capítulo 2, expõe-se o modo como são 
considerados os capítulos e subcapítulos dos projectos. Esta função possui uma forma de modificar o 
projecto alternativo à função Medições. 

A janela Árvore projecto 

Ao executar-se a função Árvore projecto, exibe-se uma janela como a da figura adjunta, em cuja barra 
de título se indica o nome do projecto seleccionado. 



 

 

O desenho da janela da árvore do projecto, na que se incluíram os ícones da janela Medições, uma 
segunda janela onde se pode introduzir a medição do artigo, outra janela onde se pode editar a 
decomposição do preço e uma quarta janela onde se pode editar o texto de descrição. Desta forma, pode-

se adicionar ou modificar os dados de um artigo e editar os dados do preço associado. 

Na janela exibem-se os capítulos dos orçamentos (se os tiver). Fazendo clique sobre o sinal + de algum 
deles, desdobram-se os subcapítulos e, por último, os artigos. Quando se selecciona um dos artigos, nos 
campos Preço, Un., Resumo e Unitário aparece a informação relativa a esse preço. No campo C.Ind. 
apresenta-se a percentagem de custos indirectos utilizada no projecto seleccionado (veja-se o capítulo 
10). No campo Orçamento apresenta-se o valor total de execução material do projecto. 

A cor de letra utilizada para os preços unitários é azul se depende de uma composição. Para o caso da 
medição, também se utiliza a cor de letra azul se estiver desdobrada em várias linhas de medição. No caso 
contrário, utiliza-se a cor selecionada no menu “Janela”, que é negro por predefinição. 

A barra de ferramentas 

Na parte superior da janela, encontra-se a barra de ícones. O significado de cada um deles é o seguinte: 

 Directoria de bases.- Permite seleccionar uma base para utilizar os preços aí contidos no projecto 

que se está criando. O ícone  situado à sua direita permite seleccionar as bases utilizadas recentemente. 

 Além de seleccionar uma base de preços existentes, também é possível introduzir um novo nome 
de ficheiro para criar nesse momento uma nova base e adicionar assim novos preços. 

 Inserir por cima.- Este ícone permite inserir um novo artigo por cima do seleccionado. Para tal, 

apresenta-se uma caixa diálogo como a da figura, na qual é possível seleccionar a unidade de obra que 
utilizará o artigo a inserir e a base à qual pertence. Caso seleccione um preço existente, este insere-se 
de imediato na posição indicada. Caso se introduza o código de um preço inexistente, é possível criá-lo 
nesse momento, pois apresenta-se a janela de criação e modificação de preços. 



 

 

 Inserir por baixo.- Este ícone permite inserir um novo artigo por baixo do seleccionado. Para tal 

apresenta-se uma caixa de diálogo com o mesmo funcionamento descrito para o ícone anterior 
permitindo inserir um novo artigo debaixo do seleccionado. 

 Colar o capítulo.- Este ícone permite adicionar um artigo dentro do capítulo seleccionado, no 

final. Para tal, apresenta-se uma caixa de diálogo com o mesmo funcionamento descrito no ícone Inserir 

por cima. 

 Cortar.- Este ícone (cujo equivalente é a tecla Del) permite eliminar o artigo seleccionado e levá-

lo para o clipboard do Windows, de modo a ser inserido em outra posição através da função Colar. 

 Copiar.- Este ícone permite copiar o artigo seleccionado para o clipboard do Windows, mantendo-

o igualmente na sua posição original. Deste modo, poderá ser novamente inserido noutra posição através 
do ícone Colar. 

 É possível marcar vários artigos para cortar ou copiar simultaneamente. Existem vários modos 

alternativos de marcar artigos: 

 Para marcar um artigo, activa-se o campo que tem à sua esquerda. 

 Para marcar vários artigos consecutivos, selecciona-se o primeiro e seguidamente, selecciona-se 
o último mantendo pressionada a tecla Shift (""). Se o primeiro não estava marcado todos os artigos 
situados entre os assinalados com o rato ficam marcados, inclusive. Se o primeiro deles estava marcado, 
desmarcam-se os artigos situados entre os artigos assinalados com o rato, inclusive. 

 Colar.- Este ícone permite inserir, diante do artigo seleccionado, o artigo ou artigos contidos no 

clipboard do Windows. 

 Níveis capítulos.- Este ícone permite exibir a caixa de selecção dos níveis de capítulo que se 

desejam visualizar. 

 Gráficos associados.- Este ícone permite associar à unidade de obra associada ao artigo 

seleccionando um ou vários ficheiros gráficos 

 Opções...- Este ícone permite modificar o número de decimais com os quais trabalha o ficheiro 

seleccionado além de outras opções. Apresenta-se uma caixa de diálogo com os seguintes elementos: 



 

 

Número de decimais a utilizar Permite indicar o número de decimais a utilizar nos distintos valores 
numéricos deste ficheiro. Ter em conta que os números de decimais indicados na função Ferramentas> 

Opções utilizam-se unicamente nos ficheiros novos, enquanto os aqui definidos definidos são aplicados 
no ficheiro seleccionado (cujo nome se exibe na zona superior desta caixa de diálogo). 

Decomposições alternativas Permite seleccionar um dos três conjuntos de decomposições 
alternativas A, B ou C, que se aplicará a todos os preços da base. Deste modo, a decomposição de cada 
preço pode ser diferente em cada momento. Isto permite ter, por exemplo, na decomposição alternativa 
A as decomposições de venda, apresentadas ao cliente; na B, as previsões de compra; e na C, as reais 
de compra. 

É possível activar a opção Recuperar anterior quando se encontre vazia, permitindo deste modo que 
quando se seleccione a medição B, se esta está vazia, copia-se o conteúdo da medição A. Igualmente 
caso se aceda à medição C, se esta está vazia, copia-se o seu conteúdo das medições B. O funcionamento 
é, portanto, análogo ao utilizado nos 3 grupos de decomposições. 

Linhas de medição alternativas Permite seleccionar um dos três conjuntos de linhas de medição 
alternativas A, B ou C, que se aplicará a todos os artigos do projecto. Deste modo, as linhas de medição 
de cada artigo podem ser diferentes a cada momento. Isto permite ter, por exemplo, linhas de medição 
de venda, apresentadas ao cliente no conjunto A; no conjunto B, as previstas; e no conjunto C, as 
realmente construídas. 

É possível activar a opção Recuperar anterior quando se encontre vazia, permitindo deste modo que 
quando se seleccione o conjunto de decomposição B, se este está vazio, copia-se o conteúdo do conjunto 
A. Igualmente, se acedermos ao conjunto de decomposição C, se este está vazio, copia-se o conteúdo 
do conjunto de decomposições B. 

 

 Orientação horizontal.- Exibe as janelas activas, uma debaixo da outra. 



 

 Orientação vertical.- Exibe as janelas da árvore à esquerda do ecrã e as restantes à direita. 

 Exibir ou ocultar a janela de medições.- Oculta ou exibe a janela de medições. 

 Exibir ou ocultar a janela de preços.- Oculta ou exibe a janela de preços. 

 Exibir ou ocultar a janela de texto.- Oculta ou exibe a janela do texto de descrição. 

 Recalcular valor.- Permite recalcular os valores dos artigos.  

 Custos indirectos, encargos por financiamento e encargos por utilização.- Esta função explica-

se detalhadamente na função Medições. 

 Texto de descrição do artigo.- Este ícone permite introduzir um texto de descrição distinto ao do 

preço associado. Nas opções gerais do programa, pode indicar se deseja imprimir o texto de descrição 
do preço ou o texto de descrição do artigo. 

 Exportar HTML.- Permite exportar árvores para o formato HTML (XML) para publicá-lo na internet 

ou numa intranet. Ao pressionar o ícone, apresenta-se uma caixa de diálogo como a da figura que 
permite seleccionar o nome do ficheiro a criar. A página web que se gera inclui imagens, que serão 
guardadas na pasta que se indique no campo Directoria de imagens. Na parte superior da página cria-
se um vínculo à direcção que se indique no campo Endereço URL Logo, com a imagem que se selecciona 
no campo Logo. 

  

O ficheiro exportado tem a aparência da imagem adjunta, com a estrutura de árvore. 



 

 

 Bloquear/Desbloquear.- Este ícone permite bloquear ou desbloquear o capítulo ou artigo 
seleccionado. Quando se encontra bloqueado, o ícone do artigo ou capítulo mostra um pequeno cadeado 
de cor verde no seu canto inferior direito. Quando um artigo se encontra bloqueado, as casas dos seus 
dados mostram-se em cor cinza e não é possível modifica-los até que se desbloqueie. 

 Altera o código do preço que se está a editar.- Este ícone permite modificar o código do preço 
associado ao artigo seleccionado. Esta situação é especialmente útil quando se copia um artigo e se 
pretende que o original e a cópia tenham códigos de preços associados diferentes, para que fiquem 
desvinculados e se possam modificar de um modo independente. 

Para fazer isto, poderá seguir-se, por exemplo, o seguinte processo: 

Na árvore do projecto, arrasta-se um artigo com o botão direito e seleciona-se a opção Copiar acima, 
Copiar abaixo ou Copiar para o capítulo. Deste modo, o artigo antigo e o novo têm códigos distintos para 
os artigos, porém compartilham o mesmo código de preço associado, pelo que a alteração de um preço 
de um afectaria a outra. 

Caso se pressione este ícone em um dos dois, pode atribuir-se um código de preço associado diferente, 
para que fiquem desvinculadas e possam modificar-se de um modo independente a sua descrição, 
composição, preço unitário, etc. 

Funcionamento do rato na árvore 

Na janela da função Árvore projecto, além do método descrito para copiar artigos através dos ícones 

Copiar e Colar, existe outro método que consiste em arrastar os artigos.  

Arrastar um capítulo de uma árvore para outra, implica arrastar tanto o título do mesmo, como todos os 
artigos incluídos nele. 

Para tal, segue-se o seguinte processo: 



 

No artigo que deseja copiar, pressiona-se o botão DIREITO do rato. Desloca-se este , sem soltar o 

botão, até à nova posição, onde se solta o botão. Um menu contextual permite seleccionar se deseja 
inserir o artigo por cima ou por baixo ou se deseja agregá-lo dentro do capítulo sobre o qual se solta. 

 

◼ Mover para o capítulo: Move um artigo para o final do capítulo que seleccionemos. 

◼ Mover acima: Move um artigo, desde a sua posição original, para cima do artigo que seleccionemos. 

◼ Mover abaixo: Move um artigo, desde a sua posição original, para debaixo do artigo que seleccionemos. 

◼ Copiar para cima: Copia um artigo, desde a sua posição original, para cima do artigo que 
seleccionemos, de forma que, o artigo permanece também na sua posição original. 

◼ Copiar para debaixo: Copia um artigo, desde a sua posição original, para debaixo do artigo que 
seleccionemos, de forma que, o artigo permanece também na sua posição original. 

◼ Copiar para capítulo: Copia um artigo para o final do capítulo que seleccionemos, de forma que, o 
artigo permanece também no capítulo original. 

Caso esta operação se realize com o botão esquerdo do rato, o artigo agrega-se sempre dentro do capítulo 

de destino, como ocorre no Explorador do Windows. 

É possível visualizar no ecrã duas janelas de árvore correspondentes a projectos (ou a uma base de preços 
e um projecto) e realizar os arrastamentos de uma para a outra. 

O botão direito do rato permite mostrar, em qualquer artigo da árvore, um menu contextual onde estão 
incluídas as mesmas funções existentes na barra de ícones. 

Trabalho com o modelo BIM 3D 

Os ícones  e  permitem utilizar o modelo BIM 3D no formato IFC, para visualizar simultaneamente 

as linhas de medição do orçamento e o modelo tridimensional do preço. Esta funcionalidade não está 
disponível e Gest Básico (LT). 

Esta nova janela pode estar aberta e visível enquanto se trabalha com o resto das janelas do programa 

(orçamento rápido, árvore do projeto, autos de medição, diagrama de Gantt, etc.). 

O funcionamento da janela BIM 3D está exposto com mais detalhe no apartado “Orçamento rápido”. 



 

 

Ligação directBIM® com Autodesk Revit® 2015 ou 2016 

Desde esta revisão, Arktec passa a dispor duma nova tecnologia denominada directBIM®: um 
complemento ao Autodesk Revit® 2015 ou 2016 que permite uma comunicação interativa e em tempo 
real entre Constructo-Gest e Autodesk Revit® 2015 ou 2016. O directBIM® também permite a comunicação 
entre Autodesk Revit® 2015 ou 2016 e outros programas da Arktec, como o MidePlan e o Tricalc. 

Para que a comunicação seja possível, é necessário instalar este complemento após ter realizado a 
instalação do Autodesk Revit® 2015 ou 2016 como se indica no apartado Instalação do directBIM® para 

Autodesk Revit® 2015 ou 2016, e que o Constructo-Gest como o Autodesk Revit® 2015 ou 2016 estejam 
a ser executados no mesmo computador. 

Instalação de directBIM® para Autodesk Revit® 2015 ou 2016 

Ter em consideração que o Autodesk Revit® 2015 ou 2016 possui requisitos do sistema bastantes mais 
exigentes que Constructo-Gest e que devem ser cumpridos para poder instalar e utilizar este complemento. 
Salvo modificação por parte da Autodesk, os requisitos mínimos e recomendados para este programa, de 
forma resumida, são: 

 

Tipo Mínimo Recomendado 

Sistema 
operativo 

Microsoft Windows 7 SP1 Home 
Premium de 64 bits 

Microsoft Windows 7 SP1 Home 
Premium de 64 bits 

Navegador Microsoft Internet Explorer 7 Microsoft Internet Explorer 7 



 

Procesador Intel Pentium com tecnologia SSE2 
Intel i-Series de vários núcleos com 
tecnologia SSE2 

Memória 4 GB de RAM 8 GB de RAM 

Monitor 1280 x 1024 com true color 1680 x 1050 com true color 

Placa gráfica Profundidade de cor de 24 bits 
Compatível com DirectX 11 com Shader 
Model 3 

Este complemento auto instala-se na sua primeira utilização, por exemplo, através do ícone  “Mostrar 

em Revit as selecionadas” da janela de medições. Para esse efeito é necessário que na pasta do programa 
Constructo-Gest exista o ficheiro ArktRevit.Cab que se fornece com esta revisão. 

Comprovação da ligação directBIM® com Autodesk Revit® 

Quando se utiliza o ícone  “Mostrar em Revit as selecionadas” da janela de medições, Constructo-Gest 
verifica em primeiro lugar se a ligação é possível. Se não for, aparecerá uma mensagem de erro indicando 
a causa, por exemplo: 

 

As causas possíveis são: 

◼ Não se está a executar o Autodesk Revit® 2015 ou 2016 nesse momento. Abra Autodesk Revit® 2015 
ou 2016 e volte a tentar. 

◼ É a primeira vez que se tenta a comunicação, pelo que o complemento directBIM® acaba de auto 
instalar-se. Espere alguns segundos para que o Autodesk Revit® 2015 ou 2016 carregue o complemento 
e volte a tentar. 

◼ O complemento directBIM® da Arktec para o Autodesk Revit® 2015 ou 2016 não se instalado 
correctamente. A mensagem que aparece indicará a causa concreta. Entre elas está a possibilidade do 
seu sistema operativo não ser compatível com o Autodesk Revit® 2015 ou 2016, que não se tenha 

encontrado uma instalação do Autodesk Revit® 2015 ou 2016 ou que não se encontraram os ficheiros 
necessários para a instalação. 

Também se pode verificar a instalação e comunicação desde o programa Autodesk Revit® 2015 ou 2016. 
Para esse efeito, deve selecionar o separador Complementos (Add-Ins, se dispõe de uma versão em 
inglês). Deverá aparecer no friso o complemento directBIM® da Arktec: 



 

 

Se não aparecer, significa que o complemento não está corretamente instalado. 

Ao pressionar no botão e selecionar o comando Verificar a ligação com os programas da Arktec, deveria 
aparecer a seguinte mensagem: 

 

Se não aparece esta mensagem, comprovar que Constructo-Gest está a ser executado e é da revisão 
12.0.05 ou posterior. 

O idioma do complemento directBIM® da Arktec será o mesmo que o do programa Autodesk Revit® 
instalado caso este esteja em inglês (EE.UU.), espanhol, francês ou português (Brasil). Caso contrário, o 
idioma utilizado será o espanhol. Nota: atualmente o Autodesk Revit® não está disponível em português 
(Portugal) ou catalão, por exemplo. 

Mostrar os elementos do Constructo-Gest no Autodesk Revit® 

Através do ícone  “Mostrar em Revit as selecionadas” da janela de medições, é possível selecionar uma 
ou várias linhas de medição no orçamento do Gest, para que apareçam salientes e seleccionados  Autodesk 
Revit®. 

Para esse efeito, é necessário que os elementos tenham sido definidos no projeto atualmente aberto no 
Autodesk Revit® e exportado para o Constructo-Gest através do formato IFC e do programa MidePlan. 

Para selecionar várias linhas de medição, pressionar no bordo esquerdo de cada linha, onde está colocado 
o seu número de ordem. Também é possível selecionar várias linhas de cada vez (selecciona-se a primeira 



 

e, mantendo pressionada a tecla “Shift”, selecciona a última linha. Seguidamente, pressionar o ícone  
“Mostra em Revit as selecionadas” para que apareçam assinalados no Autodesk Revit® esses elementos. 

Também é possível pressionar o ícone  “Mostrar em Revit Todas” para assinalar e selecionar em 
Autodesk Revit® os elementos correspondentes a todas as linhas de medição do artigo. 

Os elementos armazenam-se num filtro do Autodesk Revit® denominado Elementos da Arktec, e 
destacam-se por serem desenhados com linha grossa de cor vermelha. 

 

Os elementos armazenm-se ainda nos elementos selecionados do Autodesk Revit®. 

 



 

As funções “Orçamento rápido” e “Árvore projecto” também incluem os ícones  “Mostrar em Revit as 

selecionadas” e  “Mostrar em Revit todas”, o que permite mostrar e seleccionar en Autodesk Revit® 
los elementos incluidos em todos os artigos ou capítulos seleccionados. 

Capítulos 

 

A função Capítulos permite visualizar todos os títulos de capítulo existentes no projecto (todos os artigos 
cujo código termine com o carácter #), sendo possível modificá-los, eliminá-los ou adicionar novos. 

Cria, portanto, um modo de criação e modificação dos capítulos alternativo à função Medições. 

Para cada um dos capítulos, define-se o seu código, que deve terminar com o carácter #, o código do 
preço associado (que poderá ser igual) e o texto. Também é possível adicionar um coeficiente de 
ponderação para o capítulo, de modo que, nas listagens, se multiplique o valor total de cada capítulo por 
esse coeficiente. 

Para eliminar um título de capítulo, pressiona-se com o rato na coluna cinzenta da esquerda, dentro da 
sua linha e pressiona-se a tecla Del. 

 

Medições 

 

Ao executar-se a função Medições, mostra-se a janela de introdução e modificação de artigos (Figura 26). 



 

 

Figura 26. Janela de introdução e modificação de artigos. 

Na parte superior da janela encontra-se a barra de título. Nela indicam-se os nomes do projecto e da base 
de preços com que se está trabalhando. À sua direita aparecem os ícones comuns a todas as janelas de 
Windows. 

Os campos existentes nesta janela são os seguintes: 

Artigo  Neste campo introduz-se o código do artigo a criar ou modificar. O botão existente à direita deste 
campo permite solicitar uma directoria com os artigos do projecto cujos códigos comecem pelos 
caracteres introduzidos no campo Artigo. Para pesquisa nesta directoria podem-se utilizar os caracteres 
* e ? (veja-se capítulo 2). 

 Caso se introduza um novo código, a janela permanecerá vazia permitindo criar o novo artigo. 
Se introduzir um código já existente, aparecerá a sua informação que poderá então ser alterada. 

Factor Se o artigo possuí linhas de medição, poder-se multiplicar o somatório (o total da medição) pelo 
valor indicado neste campo. 

Fases Nesta lista desdobrável exibem-se todas as fases existentes nesse artigo, de modo a que se possa 
seleccionar uma das fases, para que o programa tornará inacessível todas as linhas de medição que não 
pertençam a essa fase. Ao imprimir também se poderão seleccionar as fases a imprimir. Além das fases 
introduzidas nas linhas de medição, incluem-se também as opções Todas as fases para que se exiba toda 
a medição do artigo independentemente da fase a que pertença e Linhas sem fases de forma que se 
exibirão as linhas de medição que não pertençam a nenhuma fase. 

Preço Neste campo introduz-se o código do preço que se deseja utilizar no artigo seleccionado (para 
obter informação sobre os códigos válidos, ver o capítulo 2.). O botão existente à direita deste campo 
permite solicitar uma directoria com os preços da base seleccionada cujos códigos comecem com os 
caracteres existentes no campo Preço associado. Para a obtenção desta directoria podem-se utilizar os 
caracteres * e ? (veja-se capítulo 2). 

 Caso introduza um código novo, aparecerá a janela de criação de preços. Se introduzir o código 
de um preço já existente, nos campos inferiores, exibir-se-á sua decomposição. 

 Possibilita-se o trabalho em simultâneo com as seguintes três janelas: a de artigos, a de preços 

e a de texto de descrição: 

 Quando se acede à janela de preços desde a janela de artigos, possibilita-se a modificação de 
dados em ambas as janelas em simultâneo. Os preços introduzidos deste modo ficam associados aos 
artigos, de modo que, quando se seleccione outro artigo, exibe-se automaticamente a unidade de obra 
associada na janela de preços. 

 Quando se acede à janela de texto de descrição desde a janela de preços, permite-se a 
modificação de dados em ambas as janelas simultaneamente. A janela de texto de descrição aberta 
deste modo ficará associada à de preços, de modo que, quando se navegar por outros preços, exibe-se 
a janela do texto de descrição e actualiza-se o seu conteúdo. 

Un. Neste campo, cujo conteúdo não se pode modificar, exibe-se a unidade de medida do preço 
seleccionado no campo Preço associado. 



 

Resumo Neste campo, cujo conteúdo não se pode modificar, exibe-se o texto resumo do preço 
seleccionado no campo Preço associado. 

Unitário Neste campo, cujo conteúdo não se pode modificar, exibe-se o valor unitário do preço 
seleccionado no campo Preço associado. 

K O factor K aplicado ao preço unitário. 

CI-CF-U Neste campo apresenta-se o valor calculado da função Custos indirectos, custos por 
financiamento e encargos por utilização 

C.Ind. Neste campo é possível modificar a percentagem de custos indirectos utilizada no projecto 

seleccionado (para o projecto completo). O valor unitário utilizado no projecto para cada artigo é o valor 
unitário que figura na base de preço mais esta percentagem de custos indirectos. 

 Caso se modifique o seu valor, é recomendável recalcular os artigos através da função 
Projecto>Recalcular artigos. 

Unitário projecto  

Neste campo apresenta-se o valor unitário do artigo, que é o preço unitário que figura na base de preços 
mais a percentagem de custos indirectos. 

O significado dos campos que se encontram na zona superior direita da janela é a seguinte: 

Medição Neste campo, a que só é possível de aceder se não houver linhas de medição 
introduzidas, pode-se introduzir o total da medição. No caso de posteriormente se desejar introduzir 
linhas de medição, deverá apagar-se tudo na totalidade. 

Valor Mostra o valor do artigo seleccionado o que significa o produto natural da medição pelo preço 
unitário. 

Orçamento Mostra o valor total da execução material do projecto (a soma dos valores de todos os 
artigos existentes). 

Por baixo destes campos, encontram-se as linhas de medição, que constam das seguintes colunas: 

Fase Nesta coluna pode introduzir um código alfanumérico até 20 caracteres. Se a deixar vazia, o 
programa preenche esse campo de forma automática com o valor que apresente no mesmo campo da 
linha superior. Isto permite estruturar a medição de um artigo em diferentes fases de execução. 

Descrição Permite introduzir um comentário opcional para cada uma das linhas de medição, até 
32 caracteres. Também permite introduzir uma fórmula que permite operar de um modo especial com 
as colunas numéricas. 

 Se o primeiro caractere do comentário de uma linha é #, as medições dessa linha não se tem em 
conta no cômputo do total da medição, sendo opcional que a dita linha se imprima ou não em listagens. 

Número Permite introduzir um número de partes iguais na medição, podendo ser um valor 
positivo ou negativo. Se deixar este campo vazio e se introduzir algum valor nos campos Largura, 

Comprimento ou Altura, é equivalente a ter o valor 1 no campo vazio. O número de decimais que podem 
introduzir-se neste campo pode ser modificado através do ícone Decimais... 

Largura, Comprimento e Altura 

Permitem introduzir as dimensões do artigo seleccionado. O programa arredonda automaticamente a 
quantidade de acordo com o número de decimais configurados, que pode ser modificado através do 
ícone Decimais.... 

 É possível pressionar sobre a cabeceira de cada uma das colunas para bloquear ou desbloquear 
o acesso à mesma (quando uma coluna se encontra bloqueada, apresenta-se em cor cinzenta). 

Totais Apresenta, por defeito, o produto de Nº x Largura x Comprimento x Altura. Se aplicar uma fórmula 
ao artigo, esta será apresentada no cabeçalho da coluna e o valor de cada uma das linhas de medição 
dependerá dela. 



 

O deslocamento por linhas de medição realiza-se do seguinte modo: é possível deslocar-se para a direita 
pressionando as teclas Enter ou Tab e para a esquerda através Maiús-Tab. Quando o cursor se encontra 
nas linhas de medição, na linha inferior de ajuda, exibe-se em todo o momento o número da linha actual. 

A barra de ferramentas 

O significado de cada um dos ícones da zona superior da janela é a seguinte: 

 Directoria de bases.- Permite seleccionar uma base para utilizar os preços aí contidos no projecto 

que se está criando. O ícone  situado à sua direita permite seleccionar as bases utilizadas recentemente. 

 Além de seleccionar uma base de preços existentes, também é possível introduzir um novo nome 
de ficheiro para criar nesse momento uma nova base e adicionar assim novos preços. 

 Guardar artigo.- Guarda-se o artigo que está sendo editado e o cursor muda para o campo Artigo 

para permitir a edição de outro artigo. É equivalente a pressionar a tecla F4. 

 Reverter.- Anula a última operação realizada. Nem todas as operações se podem reverter. 

 Repetir.- Repete a última operação anulada. 

 Modificar preço associado.- Este ícone permite aceder à base de preços seleccionada, para 

visualizar ou modificar os dados do preço seleccionado no campo Código preço. Acesso directo a preços 
auxiliares desde a árvore, desde a árvore do orçamento (projecto) é possível modificar os preços 

auxiliares através do ícone  situado na barra de ferramentas do ecrã de preços. 

 

 Inserir linha.- Permite inserir uma linha de medição em branco por cima da qual se encontre o 

cursor. É equivalente a pressionar a tecla Ctrl+Enter. Para manter uma linha em branco entre duas que 
tenham dados, escreve-se um espaço em branco na sua descrição. 

 Eliminar linha.- Permite eliminar a linha de medição na qual se encontra o cursor. 

 Artigo anterior.- Este ícone permite aceder ao artigo anterior ao que se está a editar (de entre 

os artigos já guardados e segundo a ordem indicada pelo seu código). Se no artigo actual se realizou 
alguma alteração, uma caixa de diálogo aparecerá permitindo guardar ou não as alterações realizadas. 

 Artigo seguinte.- Este ícone permite aceder ao artigo seguinte entre os já guardados. 

Icono  



 

 Copiar ou vincular medição de outro artigo.- Este ícone permite recuperar as medições guardadas 

em outro ou outros artigos, sejam estas do mesmo projecto ou de outro diferente. As medições 
recuperadas podem permanecer independentes nos artigos ou manter um vínculo de actualização 
automática. 

 Alterar código de artigo.- Este ícone permite alterar o código do artigo seleccionado. Apresenta-

se uma caixa de diálogo em que se introduz o novo código. Guarda-se assim o artigo, com o novo código, 
ficando ambos (o antigo e o novo) guardados no projecto, a não ser que utilize a função 

Ferramentas>Operações para apagar um deles. 

 Bases de dados de fórmulas.- Permite ao utilizador criar e guardar as suas próprias fórmulas 

numa base de dados, de forma a poder utilizá-las em diferentes orçamentos. As fórmulas utilizadas em 
cada artigo permitem modificações particulares relativamente às fórmulas definidas na base de dados 
geral. Os cabeçalhos das colunas modificam-se em função das fórmulas utilizadas, tanto na janela de 
medições como nas listagens. 

Coluna Descrição 

Nome Neste campo, introduz-se o nome da fórmula. 

Texto_A Modifica o texto do campo Número pelo indicando nesta coluna. 

Texto_B Modifica o texto do campo Compr. pelo indicando nesta coluna. 

Texto_C Modifica o texto do campo Largura pelo indicado nesta coluna. 

Texto_D Modifica o texto do campo Altura pelo indicado nesta coluna. 

Fórmula Nesta coluna, introduz-se a definição da fórmula 
  

 

Figura 27. Na imagem, seleccionou-se a fórmula Volume de escavação 



 

 
Figura 28. Ao seleccionar a fórmula, na janela de Medições modificam-se os textos dos cabeçalhos pelos 

definidos na fórmula e realiza-se a operação indicada. 

 Este ícone permite modificar o valor introduzido nas células selecionadas por um valor novo de forma 

automática. 

 

Na imagem selecionou-se as células da coluna Altura 

Ao pressionar o ícone , aparece uma caixa de diálogo como a que se mostra seguidamente, onde se 

introduz o novo valor. 

 

Também é possível utilizar uma fórmula em função de X, sendo X o valor atual de cada célula. 

 

Ao pressionar o botão Aplicar, modifica-se o valor das células selecionadas pelo novo valor indicado. 



 

 

 Cortar linhas.- Este ícone permite apagar a linha ou linhas de medição marcadas e colocar o seu 

conteúdo no clipboard do Windows. Deste modo, estas linhas poderão ser coladas noutra posição e 
inclusive em outro artigo, através do ícone Colar. 

 Copiar linhas.- Este ícone permite copiar a linha ou linhas marcadas existentes no "clipboard" do 

Windows, mantendo-as no entanto na sua posição actual. Deste modo, estas linhas poderão ser coladas 
noutra posição e inclusive em outro artigo, através do ícone Colar. 

 Colar linhas.- Este ícone permite recuperar o conteúdo do clipboard e inseri-lo na posição do 

cursor. Se o clipboard se encontrar vazio, insere-se uma linha em branco. Ao pressionar o ícone, uma 
caixa de diálogo permite seleccionar se pretende colar os valores guardados em todas as colunas ou só 

em algumas. 

 Formato colunas.- Permite seleccionar as colunas que se pretendem utilizar na introdução de 

medições, bem como fixar um valor constante para qualquer delas. Apresenta-se uma caixa diálogo 
como a da figura, onde é possível desactivar qualquer das opções Número, Comprimento, Largura e/ou 
Altura, bloqueando-se assim o acesso a essa coluna. Caso active qualquer opção e no campo à direita 
introduzir um valor diferente de zero, tal valor utiliza-se como constante na coluna, até posterior 
modificação. Ao guardar o artigo, guarda-se também o formato activo. 

  

Ao introduzir-se um novo artigo, caso se encontre activada a opção Activar colunas segundo unidade de 

medida da ficha Geral da caixa de diálogo de opções, esta assumirá um formato pré-configurado em 
função da unidade de medida e da unidade de obra à qual está associada. 

 Texto descrição.- Permite exibir uma janela na qual se visualiza o texto descritivo da unidade de 

obra associada ou preço seleccionado. Não é necessário encerrar esta janela para aceder a outro artigo, 
podendo modificar-se o seu tamanho e mover-se para outra zona do ecrã. 



 

 Nesta janela não é possível efectuarem-se alterações. Para tal, utiliza-se o ícone Modificar a unidade 

de obra associada. 

 Recuperar preço de Part:ITEC.- Este ícone permite recuperar um preço do programa Part:ITEC. 

 Opções...- Este ícone permite modificar o número de decimais com os quais trabalha o ficheiro 

seleccionado além de outras opções. Apresenta-se uma caixa de diálogo com os seguintes elementos: 

 

Número de decimais a utilizar  

Permite indicar o número de decimais a utilizar nos distintos valores numéricos deste ficheiro. Ter em 
conta que os números de decimais indicados na função Ferramentas>Opções utilizam-se unicamente nos 
ficheiros novos, enquanto os aqui definidos são aplicados no ficheiro seleccionado (cujo nome se exibe 
na zona superior desta caixa de diálogo). 

Decomposições alternativas  

Permite seleccionar um dos três conjuntos de decomposições alternativas A, B ou C, que se aplicará a 
todos os preços da base. Deste modo, a decomposição de cada preço pode ser diferente em cada 
momento. Isto permite ter, por exemplo, na decomposição alternativa A as decomposições de venda, 
apresentadas ao cliente; na B, as previsões de compra; e na C, as reais de compra. 

É possível activar a opção Recuperar anterior quando se encontre vazia, permitindo deste modo que 
quando se seleccione a medição B, se esta está vazia, copia-se o conteúdo da medição A. Igualmente 
caso se aceda à medição C, se esta está vazia, copia-se o seu conteúdo das medições B. O funcionamento 
é, portanto, análogo ao utilizado nos 3 grupos de decomposições. 

Linhas de medição alternativas  

Permite seleccionar um dos três conjuntos de linhas de medição alternativas A, B ou C, que se aplicará 
a todos os artigos do projecto. Deste modo, as linhas de medição de cada artigo podem ser diferentes 
a cada momento. Isto permite ter, por exemplo, linhas de medição de venda, apresentadas ao cliente 
no conjunto A; no conjunto B, as previstas; e no conjunto C, as realmente construídas. 



 

É possível activar a opção Recuperar anterior quando se encontre vazia, permitindo deste modo que 
quando se seleccione o conjunto de decomposição B, se este está vazio, copia-se o conteúdo do conjunto 
A. Igualmente, se acedermos ao conjunto de decomposição C, se este está vazio, copia-se o conteúdo 
do conjunto de decomposições B. 

 

 Custos indirectos, custos por financiamento e encargos por utilidade. Ao pressioná-lo, aparece 

uma caixa como a que se mostra abaixo: 

 

A tabela contém os seguintes campos: 

◼ Descrição: O utilizador deve introduzir um texto. 

◼ Tipo: Deve-se seleccionar uma das seguintes opções da lista desdobrável: 

Percentagem  Permite aplicar a percentagem indicada na coluna Valor sobre o que se indique na coluna 
Sobre. 

Valor Permite incluir o valor que se defina na coluna Valor. 

Subtotal Permite calcular um subtotal do custo directo total mais as linhas que se encontrem por 
cima desta. 

◼ Valor: Em função da opção seleccionada na coluna Tipo deve-se introduzir uma percentagem ou 
uma importância. 

◼ Sobre: Deve-se seleccionar uma das seguintes opções da listagem desdobrável: 

Custo directo total A soma dos valores de todas as linhas da decomposição do preço. 

Custo directo da mão-de-obra  A soma dos valores de todas as linhas de decomposição do preço cujos 
códigos coincidam com o filtro da mão-de-obra. 

Custo directo das maquinas  A soma dos valores de todas as linhas de decomposição do preço cujos 
códigos coincidam com o filtro de maquinas. 

Custo directo de materiais  A soma dos valores de todas as linhas de decomposição do preço cujos 
códigos não coincidam com os da mão-de-obra nem de maquinas. 

Nº da linha Se na coluna Tipo seleccionou um subtotal, pode-se aplicar uma percentagem sobre 
esse subtotal. Para esse efeito, deve indicar o nº da linha onde se calculou o subtotal (A, B, C,...) 

◼ Ficheiro de Excel: Permite seleccionar um ficheiro de Excel, para poder recuperar dados da folha 
de cálculo. 

◼ Folha: Permite indicar a folha do ficheiro do Excel seleccionado. 

◼ Célula: Permite seleccionar a célula onde se encontra o dado que queiramos incluir na coluna 
Valor 



 

 

Figura 29. Exemplo de cálculo de custos indirectos, por financiamento e por utilização. 

Ao imprimir o quadro de preços compostos, exibem-se os custos no seguinte formato: 

 

 Texto de descrição do artigo.- Este ícone permite introduzir um texto de descrição distinto do 

preço associado. Nas opções gerais do programa, pode indicar se deseja imprimir o texto de descrição 
do preço ou o texto de descrição do artigo. 

 Botão de linhas de medição alternativas 

Do mesmo modo que na base de preços é possível seleccionar um conjunto diferente de decomposição 
para cada preço através de 4 ícones, também existe a opção de seleccionar 4 ícones para cada conjunto 
de medições A, B, C e D associados a cada artigo do orçamento ou auto (projecto), através dos ícones 
A, B, C e D que se encontram na janela da medição. Por pré-definição, a medição introduzir-se-á em A 
podendo introduzir-se decomposições diferente em B, C e D. 

 Fases.- Este ícone permite criar ou modificar a lista de fases de medição. Cada fase pode ter 
um código curto e uma descrição mais extensa, que podem imprimir-se opcionalmente no 
cabeçalho das listagens. Ao pressionar-se o ícone, exibe-se uma caixa de diálogo que permite 
definir as fases. 



 

 

Uma vez definidas, cada linha de medição pode referir-se a uma fase; é possível seleccioná-las 
na coluna “Fase”, através de uma lista desdobrável. 

Fórmulas para as linhas de medição 

Se em alguma linha de medição não desejar obter o produto das quatro colunas numéricas, pode operar 
com elas de outra forma, através da utilização de fórmulas. 

As fórmulas introduzem-se na coluna Descrição das linhas de medição e devem estar delimitadas pelos 
caracteres arroba (@). Não deve introduzir nenhum caractere antes de uma fórmula, mas pode-se 
introduzir um comentário a seguir ao caractere arroba que encerra a fórmula. A fórmula assim introduzida 
só afectará a linha de medição onde se encontra. Caso a fórmula introduzida na primeira linha de medição 
seja precedida por dois símbolos arroba (em vez de um), afectará todas as linhas de medição do artigo. 

Uma fórmula poderá ser qualquer expressão aritmética formada por: 

◼ Números reais (para os decimais, deve utilizar-se o ponto como separador decimal). 

◼ Os operadores + (adição), - (subtracção), * (multiplicação), / (divisão), ^ (potenciação). 

◼ O parêntesis. 

◼ As variáveis A, B, C e D; cujos valores são as quantidades introduzidas nas colunas Número, Largura, 
Comprimento e Altura, respectivamente. 

◼ A constante P, cujo valor é o número Pi. 

◼ A constante S (de steel = aço), cujo valor é a densidade do aço: 7.850 kg/m3. 

◼ A expressão F (de ferro), cujo valor é A*B*P*(C/2000)*(C/2000) *S e que permite obter o peso 
do aço nervurado (em kg) para o número de varões indicado em Número, com o comprimento indicado 
no Comprimento (em m) e com o diâmetro indicado em Largura (em mm). Na coluna Altura apresenta-
se a densidade do aço: 7.850 kg/m3. 

◼ A expressão T (de terreno), cujo valor é A*(B+C)/2*D e que permite obter um volume de terras 
entre os perfis com as áreas indicadas em Comprimento e Largura e separados pela distância indicada 
em Altura. 

Serão sinónimos os símbolos *, x e " " (espaço em branco) como operador de multiplicação. 

Alguns exemplos de fórmulas em linhas de medição: 



 

Descrição Núm. Compr. Larg. Altura Total 

@@F@ Aço nervurado 

 

 

@T@ 

@B*C/2@ Área triângulo 

3 

2 

 

2 

6,70 m 

5,20 m 

8,00 m 

100 m2 

12,25 m 

16 mm 

25 mm 

25 mm 

120 m2 

6,00 m 

7850 kg/m3 

7850 kg/m3 

7850 kg/m3 

30,00 m 

31,72 kg 

40,07 kg 

30,83 kg 

6.600 m3 

36,75 m2 

 A B C D  

Sub-totais em linhas de medição 

Nas linhas de medição é possível introduzir um ou vários sub-totais, para o que na coluna Descrição, se 
deve introduzir a fórmula @@n@, onde n é um número natural. Esta expressão indica ao programa que 
na coluna Totais desta linha de medição introduz-se um subtotal das linhas desde o número n ao actual 
(recorde-se que na linha inferior do ecrã aparece o número da linha onde se encontra o cursor). Depois 
da expressão @@n@ é possível introduzir um comentário. 

Vinculação de medições 

 Quando se está criando ou modificando um artigo, este ícone permite recuperar as medições 

guardadas em outro ou outros artigos, podendo pertencerem ao mesmo projecto ou a outro diferente. 
As medições recuperadas podem permanecer independentes dos artigos originais ou manter um vínculo 
de actualização automática.  

Ao pressionar o ícone, apresenta-se uma caixa de diálogo com os seguintes elementos: 

  

Projecto Origem Neste campo, selecciona-se o projecto ao qual pertence o artigo e do qual se 
deseja recuperar as medições. 

Registo de origem Neste campo introduz-se o código do artigo do qual se deseja recuperar as 
medições. O botão existente à sua direita permite solicitar uma directoria com os artigos cujos códigos 
comecem com os caracteres existentes no campo Artigo origem. Para a obtenção desta directoria 
podem-se utilizar os caracteres * e ? (veja-se o capítulo 2).  

Linhas de medição Caso se active esta opção e se pressione o botão Aceitar, na posição do cursor 
inserem-se todas as linhas de medição do artigo de origem. 

 Esta opção copia as medições, de modo a que estas se encontrem em ambos os artigos e possam 
ser modificadas independentemente. 



 

Total de medição Caso se active esta opção e se pressione o botão Aceitar, na posição do cursor 
insere-se uma linha onde se introduz, na coluna Comprimento, o total da medição do artigo de origem. 

 Uma vez inserido este valor é totalmente independente e pode ser alterado livremente, já que 
não mantêm nenhum vínculo com o artigo de origem. 

 É possível introduzir nas demais colunas qualquer outro valor, que se multiplicará pelo existente 
no campo Largura. 

Vinculação por linhas Caso se active esta opção e se pressione o botão Aceitar, na posição do cursor 
insere-se a fórmula @@@@ARTIGO@ (onde ARTIGO é o código do artigo de origem). Esta fórmula 

faz com que na coluna Comprimento apareça o valor da medição total do artigo de origem. 

 Deste modo, sempre que se modifiquem as medições do artigo de origem, também serão 
afectados automaticamente os artigos a ele vinculados. 

Vinculação por totais Caso se active esta opção e se pressione o botão Aceitar, na posição do cursor 
insere-se a fórmula @@@ARTIGO@ (onde ARTIGO é o código do artigo de origem). Esta fórmula faz 
com que na coluna Comprimento apareça o valor da medição total do artigo de origem. 

 Deste modo, sempre que se modifiquem as medições do artigo de origem, também serão 
afectados automaticamente os artigos que a ele estejam vinculados. 

É possível introduzir em outras colunas qualquer outro valor, que se multiplicará pelo valor existente em 
Comprimento. 

Códigos BIM 

Cada linha de medição tem agora a possibilidade de incluir um código BIM, que permite relacioná-lo com 
os códigos utilizados nos programas BIM de modelação 3D do edifício (Allplan, Archicad, Revit, etc.). Este 
código pode introduzir-se manualmente, ou utilizar o código lido diretamente desde o modelo 3D, através 
do programa MidePlan. 

 

O código BIM é suportado pela última versão do Formato de Intercâmbio Standard FIEBDC-3, para que 
se possa importar e exportar nesse formato, através de ficheiros com extensão BC3. 



 

Ordenar e agrupar linhas de medição 

Nas linhas de medição dos artigos, adiciona-se o ícone “Ordenar/Agrupar”, que permite ordenar as linhas 
de medição e agrupar os seus comentários. Esta funcionalidade é especialmente útil quando as linhas de 
medição se tenham gerado automaticamente a partir de um modelo BIM com MidePlan. Nesses casos, é 
habitual que cada linha de medição tenha uma descrição que indique a zona do edifício em que se encontra 
cada elemento. No entanto, ao imprimir as linhas de medição, costuma ser mais habitual indicar o nome 
da zona só uma vez, na primeira linha. 

Ao pressionar-se o ícone, mostra-se uma caixa de diálogo com as seguintes opções: 

 

• Ordenar linhas de medição segundo a sua descrição.- Ordena todas as linhas de medição 
alfanumericamente segundo a sua descrição. Esta funcionalidade é útil, por exemplo, para 
ordenar todas as medições do “Piso 0”, depois das do “Piso 1”, etc. 

• Agrupar descrições iguais.- Se existem várias linhas consecutivas com a mesma descrição, 
mantem-se só a da primeira. 

• Incluir ao final todas as medições negativas.- É frequente que as medições negativas para 
desconto de aberturas se incluam todas juntas depois das medições positivas. Esta opção ordena-
as desse modo. 

Por exemplo, se tem medições como as da seguinte imagem. 

 

Ao pressionar este ícone e ativar as três opções, obtêm-se as medições como na imagem seguinte. 



 

 

Trabalho com o modelo BIM 3D 

Os ícones  e  permitem utilizar o modelo BIM 3D no formato IFC, para visualizar simultaneamente 

as linhas de medição do orçamento e o modelo tridimensional do preço. Esta funcionalidade não está 
disponível e Gest Básico (LT). 

Esta nova janela pode estar aberta e visível enquanto se trabalha com o resto das janelas do programa 
(orçamento rápido, árvore do projeto, autos de medição, diagrama de Gantt, etc.). 

O funcionamento da janela BIM 3D está exposto com mais detalhe no apartado “Orçamento rápido”. 

 

O ícone  “Assinalar/Ocultar elementos selecionados” permite alternar entre dois modos de trabalho: 

• Se está ativado, no modelo 3D mostram-se intermitentes os elementos que se selecionem. 



 

• Se está desativado, no modelo 3D ocultam-se os elementos que se selecionem. Este método 
permite ir ocultando os distintos elementos do modelo até deixar unicamente aqueles que não 
se encontrem no orçamento ou no auto de medição. 

Folha de rosto 

 

A função Folha de rostol permite introduzir uma série de percentagens ou valores fixos ao resultado da 
execução material de um projecto (orçamento ou auto de medição), que é a soma dos valores de cada 
um dos artigos. 

A função também permite introduzir um texto final para a folha resumida (para introdução de datas, 
assinaturas, etc.) e um cabeçalho para todas as folhas de todas as listagens do projecto. 

Ao executar-se a função, apresenta-se uma janela como a da figura, que consta dos seguintes elementos: 

 

Cabeçalho do projecto É possível introduzir um cabeçalho (um texto até 25.000 caracteres), que se 

mostrará no começo de cada uma das folhas de qualquer listagem do projecto. A listagem desdobrável 
superior permite modificar o tipo de letra utilizado no texto, entre os 10 seleccionados, sendo possível 
utilizar diferentes tipos de letra em diferentes partes do texto.  

Texto final É possível introduzir um texto final até 25.000 caracteres, que aparecerá na listagem de 
orçamento resumida a seguir ao valor total do mesmo. A lista desdobrável superior permite modificar o 
tipo de letra utilizado no texto, de entre os 10 seleccionados, sendo possível utilizar diferentes tipos de 
letra em diferentes partes do texto.  

Conceito Esta coluna permite introduzir a descrição das percentagens ou valores. 

Coeficiente/Valor Esta coluna permite introduzir as percentagens ou valores a introduzir ou 
apagar. Se o valor introduzido é maior que -100 e menor que 100, o programa assume por defeito que 



 

é uma percentagem e em caso contrário, um valor, ainda que este critério possa ser modificado, caso 
deseje, na coluna C. 

Chave Nesta coluna é possível introduzir uma série de códigos com o seguinte significado: 

$  Obriga que o valor na coluna Coeficiente/Valor seja uma quantidade e não uma percentagem. 

-  Imprime uma linha nessa posição. 

+ Faz com que a percentagem existente na coluna Coeficiente/Valor seja calculada sobre o total 
acumulado ( o valor total da execução material mais os valores e percentagens existentes até essa linha). 

= O programa calcula e imprime nesta linha o total acumulado (o valor total da execução material 
mais os valores e percentagens existentes até essa linha). 

A a Z Faz com que a percentagem existente na coluna Coeficiente/Valor se calcule sobre a quantidade 
existente (ou calculada) na linha indicada por este código (todas as linhas se identificam através da letra 
existente à esquerda). 

Na parte superior da janela encontra-se a barra de ícones. O significado de cada um deles é o seguinte: 

 Guardar.- Permite guardar as alterações realizadas nos textos da folha final que se estava 
modificando. 

 Reverter. 

 Repetir. 

 Inserir linha.- Permite inserir uma linha de medição em branco por cima do cursor. É equivalente 

a pressionar a tecla Ctrl+Enter. Para manter uma linha em branco entre duas linhas que tenham dados, 

escreve-se um espaço em branco na sua descrição. 

 Eliminar linha.- Permite eliminar a linha de medição na qual se encontra o cursor. 

 Copiar de outro projecto.- Este ícone permite copiar para esta folha o conteúdo dos textos da 
folha de outro projecto. Apresenta-se uma caixa de diálogo na qual se deve indicar o projecto do qual 
se quer recuperar os textos da folha final. 

 Cortar.- Este ícone permite apagar a linha onde se encontra o cursor e colocar o seu conteúdo 

no "clipboard" do Windows. Deste modo, esta linha poderá ser colada noutra posição através do ícone 
seguinte. 

 Copiar.- Este ícone permite copiar o artigo seleccionado do "clipboard" do Windows, mantendo-

o igualmente na sua posição original. Deste modo, poderá ser novamente inserido em outra posição 
através do ícone Colar. 

 Colar.- Este ícone permite recuperar o conteúdo do "clipboard" e inseri-lo na posição do cursor. 

Se o "clipboard" estiver vazio, insere-se uma linha em branco. 

 

 O ícone Auto de medição anterior.- Permite associar ao ficheiro que se encontra seleccionado 

nesse momento outro ficheiro, que corresponderá ao auto de medição anterior. Por exemplo, se estiver 
a criar a folha final do quinto auto de medição a origem, através deste ícone poderia seleccionar-se o 
ficheiro que inclui o quarto auto de medição a origem, para deduzir o seu valor no quinto auto de 
medição.  
Este ficheiro selecciona-se automaticamente quando se criam autos de medição novos através da função 
Autos>Autos de Medição.  



 

Na coluna Chave, a chave Auto de Medição anterior permite recuperar, com valor negativo, o valor do 

auto de medição anterior, cujo ficheiro foi seleccionado através do ícone  Auto de medição anterior. 

Artigos automaticos 

 

No capítulo 5 expôs-se através da função Árvore base como é possível seleccionar vários preços de uma 
base para criar com eles um orçamento automático. A função Artigos automáticos realiza a mesma 
operação, mas com todos os preços incluídos num ramo da árvore da base. 

No projecto que se cria, incluem-se os mesmos capítulos e subcapítulos que existem na base de preços. 

Por exemplo, a partir de um capítulo da base que tenha a seguinte decomposição: 

EF#    Paredes  

 EFF#   Divisórias 

  EFFC#  Cerâmicas 

   EFFC.1ab Par. Tijolo 25x12x7 

   EFFC.2bc  Par. Tijolo 25x12x9 

  EFFP#  Pedra 

   EFFP.1baa  Muro alv. com e=30 a 1CV 

 ECP#   Carpintarias. Portas 

  CPMA#  Portas de madeira 

   PORTA.2 Porta pinho 62x3.5 

se a opção Caracteres código capítulo tem o valor 2 (veja-se o capítulo 10), criam-se os seguintes artigos: 

01#    Paredes  

 0101#   Divisórias 

  010101#  Cerâmicas 

   01010101 Par. Tijolo 25x12x7 

   01010102 Par. Tijolo 25x12x9 

  010102  Pedra 

   01010201 Muro alv. com e=30 a 1CV 

 0102#   Carpintarias. Portas 

  010201#  Portas de madeira 

   01020101 Porta pinho 62x3.5 

Ao executar a função, apresenta-se uma caixa de diálogo com os seguintes elementos: 



 

 

Base de preços Neste campo exibe-se a base de preços seleccionada (cujo o nome se exibe na barra de 
título do programa). 

Projecto Permite seleccionar o projecto onde se desejam criar os artigos. O ícone situado à sua 
direita permite criar um novo projecto. 

Preço raiz Neste campo, introduz-se o código do preço raiz a partir do qual se deseja criar um 
orçamento. Não é possível utilizar neste campo nenhum código com caracteres especiais. Caso se deixe 
este campo vazio, utiliza-se o preço raiz de toda a base. O ícone situado à direita deste campo permite 
solicitar uma directoria de preços (capítulo 2). 

Recalcular orçamento 

 

A função Recalcular orçamento permite recalcular um, vários ou todos os artigos de um projecto em 
função dos preços unitários guardados na base de preços seleccionada. 

Ao executar-se a função, apresenta-se uma caixa de diálogo como a da figura, que consta dos seguintes 
elementos: 

 

Esta caixa é composta por 3 campos de verificação: 

◼ Recalcular preços: Caso se active esta opção, recalcular-se-ão os preços decompostos da base de 
projecto com as modificações realizadas.  

◼ Recalcular artigos: Caso se active esta opção, recalcular-se-á o valor dos artigos com as modificações 
realizadas. 

◼ Alterar os números de decimais e a percentagem de custos indirectos para os definidos nas opções 

gerais do programa: Caso se active esta opção, recalcular-se-á a base de preços e/ou o projecto, em 
função das opções que estejam activadas, com os decimais e os custos indirectos indicados nas opções 
gerais do programa. 



 

Uma vez activadas as opções desejadas, pressiona-se o botão Recalcular. 

Total orçamento 

 

A função Total orçamento exibe no ecrã o valor total de execução material dos artigos que se seleccionem 
num projecto concreto. 

Ao executar a função, apresenta-se uma caixa de diálogo com os seguintes elementos: 

 

Projecto Neste campo apresenta-se o projecto seleccionado. 

Código Neste campo introduz-se o código dos artigos que se desejam ter em conta. É possível utilizar os 
caracteres * e ?, no modo descrito neste manual. Para visualizar todos os artigos, introduz-se o código 
* ou deixa-se o campo vazio. 

Pressionar o botão Executar, aparecendo a caixa de diálogo da figura. 

 

Função actualizar 

 

 

As funções Ajustar artigos e Ajustar preços simples permitem modificar o valor total de execução material 
de um projecto, para um determinado valor ou incrementá-lo ou reduzi-lo numa determinada 
percentagem. 



 

Através da função Ajustar preços simples, o novo valor do orçamento consegue-se modificando-se no 
próprio projecto os valores unitários dos preços simples ou os seus rendimentos. 

Através da função Ajustar artigos, este novo valor consegue-se modificando os preços unitários dos 
artigos, pelo que se gera uma cópia do projecto na qual se convertem todos os preços compostos em 
preços simples. 

A função Ajustar por artigos com composição,  permite variar o valor de um determinado orçamento, 
ajustando por capítulos ou por artigos, conservando as composições, já que o programa detecta 
automaticamente os preços que intervêm em outros capítulos, para não os modificar ou modificar-lhes 

apenas os rendimentos, conforme se pretenda. 

Ao realizarem-se ambos os tipos de ajustes, o programa opera com o número de decimais configurados, 
pelo que se produzem inevitáveis desvios entre o valor solicitado e o obtido, devidos a arredondamentos. 
Estes desvios podem reduzir-se através do aumento dos números de decimais. 

Ajustar preços simples 

A função Ajustar preços simples permite modificar o valor total de execução material de um projecto, para 
um determinado valor ou numa determinada percentagem. O novo total do orçamento consegue-se 
modificando na base do projecto o valor unitário dos preços simples ou os seus rendimentos. 

Deve-se ter em conta que caso não se tenham utilizado preços compostos, todas as unidades de obra 
serão preços simples, podendo-se utilizar também este tipo de ajuste. 

Ao executar-se a função, apresenta-se uma janela como a da figura, que consta dos seguintes elementos: 

Orçamento inicial Neste campo exibe-se o valor actual do orçamento. 

Orçamento final Neste campo introduz-se o novo valor total do orçamento. 

Coeficiente Neste campo, introduz-se a percentagem (positiva ou negativa) que se quer aplicar ao 
valor total do orçamento. 

 É possível introduzir alternativamente um valor no campo Orçamento final ou uma percentagem 
no campo Coeficiente. Quando se introduz o valor, o programa mostra a percentagem e vice-versa. 

Cód. Preço Esta coluna permite indicar os diferentes preços simples ou grupos deles sobre os quais 
se deseja repercutir o ajuste. É possível utilizar os caracteres * e ?, no modo descrito no capítulo 2. A 
última linha desta coluna, que não é acessível, representa os restantes preços simples que não foram 
seleccionados nas linhas anteriores desta coluna. 

Coeficiente Esta coluna permite indicar com que pesos relativos se deseja repercutir o ajuste entre 
os preços e grupos de preços seleccionados na coluna Cód. Preço. Se todas as linhas desta coluna 
estiverem vazias, entende-se que em todos os preços a repercussão realiza-se com percentagem igual. 
Se existe algum dado diferente de zero nesta coluna, os preços seleccionados que tenham vazia esta 
coluna não sofrerão ajuste. 

T  Esta coluna permite indicar o tipo de ajuste a realizar para cada preço ou grupo de preços. Deixa-
se vazia e o ajuste realizar-se-á sobre os valores unitários dos preços simples. Se introduzir o caractere 
R, ajustam-se os rendimentos desses preços simples, mantendo-se inalterados os seus valores unitários. 

Valor inicial Nesta coluna exibem-se os valores actuais de cada preço no total do orçamento. 

Primeira coluna Repercussão 

 Nesta coluna, exibem-se as percentagens de repercussão actuais de cada preço ou grupo de 
preços relativamente ao valor total do orçamento. 

Valor final Nesta coluna exibem-se os valores de cada preço ou grupo de preços que se obtêm após 
realização do ajuste. 



 

Segunda coluna Repercussão 

 Nesta coluna, exibem-se as percentagens de repercussão de cada preço ou grupo de preços que 
se obtêm após realização do ajuste. 

 

Figura 30. Ajuste de preços simples. 

No exemplo da Figura 30, o valor total do orçamento ascende a 81.819,31 €. No campo Orçamento final, 
introduziu-se o valor pretendido (80.000 €.), que supõe uma baixa global de 2,224%. 

A soma de todos os preços simples cujos códigos comecem por MM baixará em 10/60 de 1.257,45 €, 
alterando-se os seus valores unitários. A soma de todos os preços simples cujos códigos comecem por 
MO baixará em 30/60 de 15.078,26€, modificando-se os rendimentos. O valor total do preço PFFC.1ac 
baixará em 10/60 de 2.557,98€, modificando-se para tal o seu valor unitário. A soma dos preços simples 
não nomeados baixa em 20/70 de 62.952,62€, modificando-se para tal os valores unitários. 

Na parte superior da janela encontra-se a barra de ícones. O significado de cada um deles é o seguinte: 

 Reverter. 

 Repetir. 

 Inserir linha.- Permite inserir uma linha de medição em branco por cima daquela em que se 

encontra o cursor. É equivalente a pressionar a tecla +. 

 Eliminar linha.- Permite eliminar a linha de medição na qual se encontra o cursor, pedindo-se 

sempre a confirmação da operação. 

 Ajustar projecto.- Ao pressionar-se este ícone, realiza-se o ajuste solicitado, em função dos 

valores introduzidos. 



 

 Cortar.- Este ícone permite apagar a linha na qual se encontra o cursor e colocar o seu conteúdo 

na área de transferência do Windows. Deste modo, esta linha poderá ser colada noutra posição através 
do ícone seguinte. 

 Copiar.- Este ícone permite copiar o artigo seleccionado para o clipboard do Windows, mantendo-

o igualmente na sua posição original. Deste modo, poderá ser novamente inserido em outra posição 
através do ícone Colar. 

 Colar.- Este ícone permite introduzir o conteúdo do clipboard na posição do cursor. Caso o 

clipboard se encontre vazio, insere-se uma linha em branco. 

Ajustar artigos 

Através da função Ajustar artigos, o programa actua directamente sobre os preços unitários dos artigos, 
pelo que se gera uma cópia do projecto, na qual se convertem todos os preços compostos em preços 
simples. 

Caso se desejem obter os quadros de preços compostos, em lugar da função Ajustar artigos, deve utilizar-
se Ajustar preços simples. 

Ao executar-se a função Ajustar artigos, mostra-se uma caixa de diálogo como a da figura, que permite 
indicar o nome da cópia que se vai gerar. 

 

Introduz-se o nome do novo ficheiro que se vai criar, que será sobre o qual se realizará o ajuste e 
pressiona-se o botão Aceitar. 

Seguidamente, apresenta-se uma janela como a da figura, que consta dos seguintes elementos: 

Artigo Neste campo, introduz-se o código dos artigos cuja soma dos valores se pretende modificar. É 
possível utilizar os caracteres * e ?, da forma descrita no capítulo 2. Para modificar o valor total do 
orçamento, introduz-se o código * ou deixa-se vazia. 

 O botão existente à direita deste campo permite solicitar uma directoria com os artigos do 
projecto cujos códigos comecem com os caracteres existentes no campo Código (ver capítulo 2). 

Orçamento inicial Este campo exibe o valor actual que têm os artigos seleccionados no campo 
Código. 

Orçamento final Neste campo, introduz-se o novo valor que se pretende conseguir como soma 
total de todos os artigos seleccionados. 

Coeficiente Neste campo, introduz-se a percentagem de incremento (positivo ou negativo) que se 
quer aplicar à soma total dos artigos seleccionados. 

 É possível introduzir alternativamente um valor no campo Orçamento final ou uma percentagem 
no campo Coeficiente". Quando se introduz o valor, o programa exibe a percentagem e vice-versa. 



 

Artigo Esta coluna permite indicar os diferentes artigos ou grupos de artigos sobre os quais se deseja 
repercutir o ajuste. É possível utilizar os caracteres * e ?, na forma descrita no capítulo 2. A última linha 
desta coluna, que não é acessível, representa os restantes artigos que não foram seleccionados nas 
linhas anteriores. 

Coeficiente Esta coluna permite indicar com que pesos relativos se pretende repercutir o ajuste entre 
os artigos e grupos de artigos seleccionados na coluna Código. Caso todas as linhas desta coluna estejam 
vazias, entender-se-á que em todos os artigos a repercussão realizar-se-á na mesma medida. Caso exista 
algum dado distinto de zero nesta coluna, os artigos seleccionados nas linhas que tenham vazia esta 

coluna não sofrerão nenhum ajuste. 

Valor inicial Nesta coluna exibem-se os valores actuais de cada artigo ou grupo de artigos. 

Primeira coluna Repercussão  

 Nesta coluna, exibem-se as percentagens de repercussão actuais de cada artigo ou grupo de 
artigos relativamente a todas as restantes seleccionadas no campo Artigo. 

A coluna Valor final  Nesta coluna, exibem-se os valores de cada artigo ou grupo de artigos que se 
obtêm caso se realize o ajuste. 

Segunda coluna Repercussão 

 Nesta coluna, exibem-se as percentagens de repercussão de cada artigo ou grupo de artigos que 
se obtêm caso se realize o ajuste. 

No exemplo da Figura 31, deixou-se o campo Artigo vazio, pelo que se modificará o valor total do 
orçamento, que ascende a 81.937,65 €. No campo Orçamento final, introduziu-se o valor pretendido 
(83.000 €), que supõe uma baixa global de 1,297%. 

A soma de todos os artigos cujos códigos comecem por 01 baixarão em 20/80 (20/(20+35+5+20)) de 
7.293,95 €). A soma de todos os artigos cujos códigos comecem por 02 baixará 35/80 de 22.196,85 € . 
O valor do artigo 030101 baixará 5/80 de 38.231,69 €. A soma dos restantes artigos não nomeados 
baixará 20/80 de 14.215.16 €. 

 



 

Figura 31. Ajuste por artigos. 

Na parte superior da janela encontra-se a barra de ícones. O significado de cada um deles é o seguinte: 

 Reverter. 

 Repetir. 

 Inserir linha.- Permite inserir uma linha de medição em branco por cima daquela em que se 

encontra o cursor. É equivalente a pressionar a tecla +. 

 Eliminar linha.- Permite eliminar a linha de medição na qual se encontra o cursor, pedindo-se 

sempre a confirmação da operação. 

 Ajustar projecto.- Ao pressionar-se este ícone, realiza-se o ajuste solicitado, em função dos 

valores introduzidos. 

 Cortar.- Este ícone permite apagar a linha na qual se encontra o cursor e colocar o seu conteúdo 

na área de transferência do Windows. Deste modo, esta linha poderá ser colada noutra posição através 
do ícone seguinte. 

 Copiar.- Este ícone permite copiar o artigo seleccionado para o clipboard do Windows, mantendo-

o igualmente na sua posição original. Deste modo, poderá ser novamente inserido em outra posição 
através do ícone Colar. 

 Colar.- Este ícone permite introduzir o conteúdo do clipboard na posição do cursor. Caso o 

clipboard se encontre vazio, insere-se uma linha em branco. 

Ajustar por artigos com composição 

Permite variar o valor de um determinado orçamento, ajustando por capítulos ou por artigos, conservando 
as composições, já que o programa detecta automaticamente os preços que intervêm em outros capítulos, 
para não os modificar ou modificar-lhes apenas os rendimentos, conforme se pretenda. 

Ao executar esta função, o programa mostra uma caixa de diálogo como a que se vê na seguinte 
imagem: 

 



 

Esta caixa de diálogo consta dos seguintes campos: 

Artigo(s) ou capítulo(s)  Permite definir que artigos ou capítulos se querem ajustar, para alcançar o valor 
do orçamento desejado.  

Orçamento inicial  Neste campo mostra-se o valor actual dos artigos seleccionados no campo 
Código. Este campo não se pode modificar. 

Orçamento final Permite introduzir o novo valor que se deseje obter como soma total de todos 
os artigos seleccionados. 

Coeficiente  Neste campo, introduz-se a percentagem de incremento (positiva ou negativa) que se 

pretende para a soma total dos artigos seleccionados. 

 É possível introduzir alternativamente um valor no campo Orçamento final ou uma percentagem 
no campo Coeficiente. Quando se introduz o valor, o programa mostra a percentagem e vice-versa. 

Mão-de-obra  Este campo consta de três capítulos que permitem definir: 

Código  Permite definir a máscara que define a mão-de-obra no orçamento. Por defeito o 
programa considera a máscara de mão-de-obra como os caracteres MOO, se neste campo se modificar 
essa máscara, esta modificação será reflectida nas propriedades do ficheiro. 

Modificar rendimentos  

Se este campo estiver activado, as modificações necessárias, para poder ajustar o orçamento, aplicam-
se sobre os rendimentos. Esta opção está seleccionada por defeito. 

Modificar preços unitários 

Se este campo estiver activado, as modificações necessárias, para poder ajustar o orçamento, aplicam-
se sobre o preço unitário. 

Equipamentos  Este campo consta de três capítulos que permitem definir: 

Código  Permite definir a máscara que define os equipamentos no orçamento. Por defeito o 
programa considera a máscara de equipamentos com os caracteres MMM, se neste campo se modificar 
essa máscara, esta modificação será reflectida nas propriedades do ficheiro. 

Modificar rendimentos  

Se este campo estiver activado, as modificações necessárias, para poder ajustar o orçamento, aplicam-
se sobre os rendimentos. 

Modificar preços unitários 

Se este campo estiver activado, as modificações necessárias, para poder ajustar o orçamento, aplicam-
se sobre o preço unitário. Esta opção está seleccionada por defeito. 

Materiais  Este campo consta de três apartados que permitem definir: 

Código  Campo não modificável; o resto de preços elementares, que não estejam definidos pelas 
máscaras de mão-de-obra e de equipamentos, consideram-se como materiais. 

Modificar rendimentos  

Se este campo estiver activado, as modificações necessárias, para poder ajustar o orçamento, aplicam-
se sobre os rendimentos. 

Modificar preços unitários 

Se este campo estiver activado, as modificações necessárias, para poder ajustar o orçamento, aplicam-
se sobre o preço unitário. Esta opção está seleccionada por defeito. 

Ajuste por artigos com composição do total do orçamento: 

Se o campo Artigo(s) ou capítulo(s) estiver vazio ou com o símbolo *, o programa mostra no campo 
Orçamento inicial, o valor total do orçamento, ou seja, vai-se ajustar por artigos todo o orçamento. De 



 

seguida deve indicar ao programa se pretende modificar o preço unitário ou os rendimentos das 
composições de todas as unidades de obra. 

◼ Se activar para cada um dos três tipos de preços a opção Modificar rendimentos, o programa entra na 
composição de todas as unidades de obra (não nas dos preços auxiliares) e multiplica o rendimento de 
todas as linhas de composição desse tipo, pelo valor resultante do quociente entre o Orçamento final 
e o Orçamento Inicial. 

◼ Se activar para cada um dos três tipos de preços a opção Modificar preços unitários, o programa entra 
na composição de todas as unidades de obra (não nas dos preços auxiliares) e multiplica o preço 

unitário de todas as linhas de composição desse tipo, pelo valor resultante do quociente entre o 
Orçamento final e o Orçamento Inicial. 

Suponhamos que se quer ajustar o total do orçamento ao valor de 80.000,00 €, para isso vão-se modificar 
os rendimentos da mão-de-obra, dos materiais e os preços unitários dos equipamentos.  

 

Orçamento final / Orçamento inicial = 80.000 / 81.937,65 = 0,976 

Seleccionando o artigo 010102, e os valores de mão-de-obra e equipamentos. 

 

Segundo o definido na janela de ajuste, as operações a realizar são as indicadas no seguinte quadro: 

 UNITÁRIO RENDIMENTOS 

MOOA11a  0,150 * 0,976= 0,146 



 

MOOA12a  0,250 * 0,976= 0,244 

MMMA.7aa 3,86*0,976=3,77  

MMMA28a 1,28 * 0,976= 1,25  

 

Ajuste por artigos com composição de um artigo(s) e/ou capítulo(s): 

Se no campo Artigo(s) ou capítulo(s) se definir algum código de artigo(s) e/ou capítulo(s), o programa 
mostra no campo Orçamento inicial, o valor correspondente à soma do(s) artigo(s) e/ou capítulo(s) que 
se querem ajustar. De seguida deve indicar ao programa se pretende modificar o preço unitário ou os 
rendimentos das composições de todas as unidades de obra, que formam parte do(s) artigo(s) e/ou 
capítulo(s) a ajustar. 

A partir daqui o programa calculará o valor total que corresponde a cada um dos três tipos de preços 
desses artigos antes de ajustar e depois de ajustar.  

No caso dos preços unitários, terá em conta se esse preço foi utilizado ou não noutra composição, caso 
tenha sido utilizado noutra composição o programa não realizará o ajuste, já que o preço elementar está 
a ser utilizado por outra unidade de obra. Quando nos encontramos perante esta situação, o programa 
apresenta a seguinte mensagem: 

 

No caso da composição ao ser modificada não esteja a ser utilizado noutro artigo, o programa realiza o 
ajuste indicado. 

No caso de ajustar modificando os rendimentos, o programa realiza o ajuste sem apresentar nenhuma 
mensagem, pois os rendimentos são independentes para cada um dos preços elementares. 

Os preços auxiliares das unidades de obra, não são afectados pelos ajustes a realizar. 



 

Base de projecto e Base sem decomposição 

Como se expôs no capítulo 2, uma base de projecto é um subconjunto de uma base mestra, contendo 
unicamente preços que já foram utilizados num projecto concreto. Criando uma base de projecto, pode-
se manter intacta a base mestra e realizar as modificações necessárias só na base do projecto. 

Em  o conceito projecto aplica-se tanto a orçamentos como a autos de medição. Portanto, da mesma 

forma que um orçamento pode ter uma base de projecto, um auto pode ter também a sua própria base 

de projecto, com outros preços diferentes. 

Será necessário dispor de uma base de projecto para operações como ajustes de orçamentos por preços 
simples, listagens comparativas e obtenção do caderno de condições técnicas. 

A função Base de projecto cria uma base de projecto com todos os preços (elementares e decompostos) 
da base mestra que se utilizaram, directa ou indirectamente, no projecto considerado. 

A função Base sem decomposição cria uma base de projecto só com unidades de obra utilizadas no 
projecto considerado e aqueles que sejam preços compostos, transformam-se em preços simples, com o 
preço unitário resultante da sua composição. Este processo supõe, portanto, uma perca de informação na 
base do projecto, já que não se copiam os preços elementares nem os auxiliares. No entanto, nos casos 
em que não seja necessária a decomposição, obtêm-se bases de projecto mais pequenas, com o que se 
consegue uma maior rapidez de processamento e as funções de ajuste conseguem melhores resultados. 

Ao executar-se qualquer destas duas funções, apresenta-se uma caixa de diálogo como a da figura, que 
consta dos seguintes elementos: 

 

Projecto Mostra o nome do projecto seleccionado. 

Base Este campo permite seleccionar a base mestra com a que se criou o projecto. 

Código Neste campo introduz-se o código dos artigos que se desejam ter em conta para a criação da 
base do projecto. É possível utilizar os caracteres * e ?, no modo descrito no capítulo 2. O ícone situado 
à direita deste campo permite solicitar uma directoria de preços (capítulo 2). Caso se deixe o campo 

vazio, a base do projecto cria-se para o projecto completo. 

Uma vez introduzidos os dados, pressiona-se o botão Aceitar, com o que o programa copia, do ficheiro 
seleccionado no campo Base para o ficheiro seleccionado no campo Projecto, todos os preços utilizados 
pelos artigos do ficheiro seleccionado no campo Projecto. 

No caso em que no projecto se utilizem unidades de obra de várias bases distintas, é necessário repetir 
este processo para cada uma delas. 



 

Função orçamento por preços simples 

 

 

As funções Orçamento por preços simples e Orçamento preços simples desdobrável permitem criar um 
projecto novo a partir de outro existente. O novo projecto estará organizado segundo os seus preços 
simples, de modo a que cada novo artigo é um preço simples, utilizando o seu valor unitário e, como 
medição, as quantidades necessárias desse preço simples no projecto original. Desta forma, é possível 
obter um orçamento que pode servir de base para realizar um controlo dos materiais, maquinaria e mão-
de-obra que se vai utilizando ao longo da execução da obra. 

Cada novo artigo tem como o código do preço simples, pelo que a organização em capítulos, subcapítulos 
e artigos é a mesma que possui a base de preços utilizada. 

Para poder executar estas funções, é necessário que exista previamente uma base de projecto criada. 

Através da função Orçamento por preços simples só se obtém em cada novo artigo a medição total de 
cada preço simples no projecto original, carecendo o projecto obtido de linhas de medição. Ou seja, o 
orçamento possui o total de cada preço simples necessário em todo o orçamento. 

Através da função Orçamento preços simples desdobrado obtém-se em cada novo artigo uma linha de 
medição por cada artigo original no qual se utilizou o preço simples. Nas linhas de medição assim criadas, 
na coluna Descrição aparece o código do registo de origem e na coluna Comprimento, a medição que 
supõe o preço elementar nela. Ou seja, o orçamento possui para cada artigo ou preço simples, uma linha 
de medição por cada artigo em que aparece no projecto inicial. 

Ao executar-se qualquer das duas funções, apresenta-se uma caixa de diálogo como a da figura, que 
consta dos seguintes elementos: 

 

Projecto de origem Neste campo exibe-se o projecto seleccionado, de onde se obterão os dados 
dos preços simples. 

Código Neste campo introduz-se o código dos preços simples que se pretendem ter em conta. É possível 
utilizar os caracteres * e ?, no modo descrito no capítulo 2. O ícone situado à direita deste campo 
permite solicitar uma directoria de preços (capítulo 2). Caso se deixe o campo vazio, têm-se em conta 
todos os preços simples. 



 

Projecto de destino Neste campo introduz-se o nome do novo projecto que se cria. 

 

Função diagramas 

 

 

Diagrama de Gantt 

A função Diagrama de tempos (Gantt) permite aceder a uma janela como a da figura, na qual é possível 
definir as durações dos artigos, bem como a sua ordem de execução dentro do projecto. 

A janela divide-se em duas zonas: na esquerda encontra-se a tabela de introdução de dados, onde se 

exibem todos os artigos do projecto e onde é possível introduzir a ordem de execução e as datas e 
durações dos artigos; na direita, representa-se o diagrama de Gantt obtido automaticamente a partir dos 
dados introduzidos na tabela. 

As colunas da tabela de introdução de dados são as seguintes: 

Código Nesta coluna, cujos dados não podem ser modificados, exibem-se os códigos dos artigos. 

Fase Caso as datas se definam nas linhas de medição, através do método descrito no capítulo 3, um 
artigo pode executar-se em várias fases, pelo que pode ter várias datas de inicio e de fim. Nesta coluna, 
exibe-se o número de fase. 

Un. Nesta coluna, cujos dados não podem modificar-se, exibem-se as unidades de medida de cada 
artigo. 

Texto Nesta coluna, cujos dados não podem modificar-se, exibem-se os textos resumo de cada artigo. 

Tipo Lista desdobrável com as seguintes opções: 

Fim a princípio  Quando acaba o primeiro artigo, começa o segundo. (Opção por defeito) 

Princípio a princípio Quando começa o primeiro artigo, começa também o segundo. 

Atraso Permite indicar um número N de dias de atraso (por defeito, zero). Se introduzir um valor nesta 
coluna, o segundo artigo atrasa a seu início N dias. 

Predecessor Permite introduzir o código do artigo que se vai executar antes do seleccionado. 

Sucessor Permite introduzir o código do artigo que se vai executar depois do seleccionado. 



 

 

Ao exibir-se pela primeira vez a janela do diagrama de Gantt, preenche automaticamente as colunas 

Predecessor e Sucessor, considerando que a ordem de execução dos artigos é a mesma em que aparecem 
no orçamento. Quando se introduz nos dados de um artigo um código de predecessor, preenchem-se 
automaticamente nos dados do predecessor o código do sucessor e vice-versa. 

Inicio do projecto principal 

 Permite introduzir a data de início do artigo, no projecto principal (normalmente, o orçamento). 

Fim do projecto principal 

 Permite introduzir a data de finalização do artigo, no projecto principal. 

Duração do projecto principal 

 Permite introduzir a duração do artigo, no projecto principal. 

Ao exibir-se pela primeira vez a janela do diagrama de Gantt,  preenche automaticamente as colunas 

Inicio, Fim e Duração. Caso as datas se tenham definido em linhas de medição, através do método descrito 

no capítulo 3, nestas colunas exibem-se os valores introduzidos. Caso não se tenham definido,  

calcula as durações automaticamente em função dos rendimentos da mão-de-obra e maquinaria. Para 
esse efeito, é necessário que o orçamento utilize preços compostos e que estejam correctamente definidos 
os códigos de preços de mão-de-obra e maquinaria (equipamentos) nas opções da base de preços. 

Inicio do projecto a comparar 

 Permite introduzir a data de inicio do artigo, no projecto seleccionado no campo Projecto a 

comparar (normalmente, um auto acumulado). 

Fim do projecto a comparar 

 Permite introduzir a data de finalização do artigo, no projecto seleccionado no campo Projecto a 

comparar. 

Duração do projecto a comparar 

 Permite introduzir a duração do artigo, no projecto seleccionado no campo Projecto a comparar. 



 

Na parte superior da janela, encontra-se a barra de ferramentas. O significado de cada um dos ícones é o 
seguinte: 

 Imprimir diagrama.- Permite imprimir o diagrama de Gantt, em tantas folhas quantas sejam 

necessárias dependendo do tamanho do papel utilizado. Se o cursor se encontrar na tabela de dados da 
esquerda, este ícone permite imprimir esta tabela. Ao seleccionar o ícone, apresenta-se uma caixa de 
diálogo como a da figura, que consta dos seguintes elementos: 

 

Número de cópias Indica o número de cópias que pretendemos imprimir. 

Factor de escala  Permite ajustar automaticamente a escala de impressão para que caiba toda a 
tabela numa única página. 

Imprimir em cor  Permite enviar a listagem para a impressora com as mesmas cores de linha e 

texto que se apresentam no ecrã. 

O botão Instalar  Permite seleccionar a impressora a utilizar e configurar as suas opções. 

  Pré-visualizar – Permite visualizar no ecrã antes de se imprimir o documento. 

 Exportar tabela para RTF – Permite exportar a tabela para um ficheiro em formato RTF do MS-

Word. 

 Exportar esta tabela.- Permite exportar a tabela de dados para os seguintes formatos: 

Documento HTML/XML Documento em formato HTML/XML para Microsoft Internet Explorer 4.0 ou 
posterior. 

Documento HTML Documento em formato HTML para Microsoft Internet Explorer 3.0. 

Microsoft Excel Folha de cálculo em formato de Microsoft Excel 97 ou posterior. 

ASCII delimitado  Ficheiro em formato ASCII delimitado através de separadores, que podem 

seleccionar-se na caixa de diálogo da exportação. 

As opções disponíveis para exportação são: 

Exportar só colunas visíveis  

Permite exportar apenas as colunas que estejam apresentadas no ecrã (podem activar-se ou desactivar-
se carregando com o botão direito sobre a tabela). Se desactivar a opção, exportam-se todas as colunas, 
apesar de não se estarem a ver no ecrã. 

Exportar em cor  Permite enviar a tabela para ficheiro com as mesmas cores de linhas e textos 
que se apresentam no ecrã. 

Exportar tipos de letra  Permite enviar a tabela para ficheiro com os mesmos tipos de letra que se 
apresentam no ecrã. 



 

 Calendário laboral.- Permite seleccionar os dias laboráveis e os não laboráveis, para isso 

apresenta-se uma caixa de diálogo como a da figura. Para fixar um dia como não laborável, selecciona-
se no calendário e activa-se a opção Não laborável. A opção Predeterminado(s) determina como 
laboráveis os dias de segunda a sexta e não laboráveis sábado e domingo. 

 O campo Jornada laboral permite indicar o número de horas diárias de trabalho, o que influência 
o cálculo das durações de cada artigo. 

 O botão Novo... permite criar um novo calendário laboral, de modo a que se possam ter vários 
calendários e seleccionar o pretendido em cada momento. 

  

 Ordem ascendente.- Permite ordenar todas as linhas da tabela de modo que a coluna na qual se 

encontra o cursor fique ordenada alfanumericamente de um modo ascendente. Também é possível 
ordenar a tabela pressionando sobre o cabeçalho da coluna. 

 Ordem descendente.- Permite ordenar todas as linhas da tabela de modo que a coluna na qual 

se encontra o cursor fique ordenada alfanumericamente de um modo descendente. Também é possível 
ordenar a tabela pressionando duas vezes sobre o cabeçalho da coluna. 

 Quando se abre de novo a janela do diagrama de Gantt, a tabela de dados apresenta-se ordenada 
alfabeticamente segundo o código do artigo. 

 Fonte.- Permite seleccionar o tipo de letra a utilizar na janela, exibindo a caixa de diálogo 

standard de selecção de tipos de letra. 

 Cor fundo.- Permite seleccionar a cor de fundo das células que podem modificar-se. Por defeito 

é utilizado o branco. Para selecção de uma nova cor apresenta-se a caixa de diálogo standard de selecção 

de cores. 

 Cor fonte.- Permite seleccionar a cor dos textos das células que podem modificar-se. Por defeito 

é preto. Para selecção de uma nova cor apresenta-se a caixa de diálogo standard de selecção de cores. 

 Cor de fundo não editáveis.- Permite seleccionar a cor de fundo das células que não podem 

modificar-se, que por defeito é cinzento. Para selecção de uma nova cor apresenta-se a caixa de diálogo 
standard de selecção de cores. 

 Cor fonte não editável.- Permite seleccionar a cor dos textos das células que não podem 

modificar-se, que por defeito é preto. Para selecção de uma nova cor apresenta-se a caixa de diálogo 
standard de selecção de cores. 



 

 Cor linhas.- Permite seleccionar a cor das linhas que formam a tabela, para o que se exibe a 

caixa de diálogo standard de selecção de cores. 

 Ambas as linhas da quadrícula.- Permite visualizar todas as linhas que formam a tabela, tanto as 

horizontais, como as verticais. 

 Linhas horizontais da quadrícula.- Permite visualizar só as linhas horizontais da tabela. 

 Linhas verticais da quadrícula.- Permite visualizar só as linhas verticais da tabela. 

 Sem linhas da quadrícula.- Permite ocultar todas as linhas que formam a tabela, tanto as 

horizontais, como as verticais. 

 Opções...- Este ícone permite modificar as seguintes opções: as datas de início e finalização do 

diagrama representado; os desenhos e cores das barras que representam as durações e o tipo de escala 
de tempos. 

 A opção TCabeçalhos genéricos T permite seleccionar se pretendemos como cabeçalhos os nomes 
dos anos, meses, semanas e dias específicos reais ou cabeçalhos genéricos como Mês 1, Mês 2, etc. 

  

 Zoom aproximação.- Permite ampliar a escala horizontal, de representação de tempos, com o 

que se obtém mais detalhe. 

 Zoom afastamento.- Permite reduzir a escala horizontal, de representação de tempos, com o 

que se obtém menos detalhe. 

 Recalcular durações – Deve ser utilizado cada vez que se efectue alterações nas datas de 

execução. 

 Cronograma financeiro. Mostra, juntamente com o diagrama de Gantt do ficheiro seleccionado, 

os valores previstos para cada período de tempo que se seleccione (para cada mês, semana, etc.). 



 

 Cronograma de recursos. Mostra, junto com o diagrama de Gantt do ficheiro seleccionado, as 

quantidades necessárias de cada preço simples para cada período de tempo que se seleccione (para 
cada mês, semana, etc.). 

 Desenhar só capítulos.- Este ícone permite mostrar somente os capítulos no diagrama de Gantt, 

como se mostra na imagem seguinte. 

 

 Adiciona uma fase à tarefa.- Este ícone permite dividir um artigo em várias fases, de modo que 

a execução da mesma pode ser interrompida e continuar no futuro. Cada vez que se pressione 
este ícone, adicionar-se-á uma nova fase, que se representará como mais uma linha na tabela, 
com indicação do código do artigo e do número de fase (na segunda coluna). Cada uma das 
fases criadas deste modo tem as suas próprias datas de início e finalização, bem como a sua 
própria duração. 

 Elimina uma fase da tarefa.- Se um artigo possui várias fases, criadas através de ícone anterior, 
esta função permite eliminar a fase que se encontre selecionada nesse momento. 

Trabalho com o modelo BIM 3D 

Os ícones  e  permitem utilizar o modelo BIM 3D no formato IFC, para visualizar simultaneamente 

as linhas de medição do orçamento e o modelo tridimensional do preço. Esta funcionalidade não está 
disponível e Gest Básico (LT). 

É possível selecionar no cabeçalho um determinado dia, para que o modelo BIM 3D represente só o que 
foi previsto construir até essa data. 

O ícone  permite mostrar, a partir do dia selecionado no cabeçalho, uma sucessão de imagens que 

mostram o processo de construção ao longo de dias sucessivos. Uma caixa de diálogo permite selecionar 
o tempo que se mostrará em ecrã cada fotograma. 

O ícone  permite gerar um ficheiro de vídeo no formato AVI com o processo de construção planificado. 

Esta nova janela pode manter-se aberta enquanto se trabalha com o resto das janelas do programa 
(orçamento rápido, árvore do projecto, autos de medição, diagrama de Gantt, etc.). 

O funcionamento da janela BIM 3D está exposto com mais detalhe no apartado “Orçamento simplificado”. 



 

 

Versão alternativa do diagrama de Gantt 

Ao diagrama de Gantt existente, adiciona-se uma nova versão do mesmo, com um interface alternativo 
otimizado para a sua apresentação como resultado, impressão ou exportação. 



 

 

Cada um dos capítulos pode desdobrar-se com os ícones “-“ e “+” existentes à sua esquerda. Na zona 

direita, pode fazer-se zoom pressionando “Ctrl” e girando a roda do rato. Os ícones da zona superior são: 

 Permite ativar ou desativar colunas da tabela da zona esquerda. 



 

 Mostra uma vista preliminar como a da imagem seguinte. 

 

 Permite enviar para impressora (normal ou PDF) o diagrama de Gantt, com o formato mostrado na 

vista preliminar. 



 

 Permite exportar para Excel a tabela da zona esquerda. 

 

Diagrama de custos 

A função Diagrama de Custos permite mostrar uma janela como a da figura, na qual se exibe um diagrama 
de barras horizontais que representam os custos de cada artigo do projecto principal e, opcionalmente, 
de um projecto a comparar. 

A janela divide-se em duas zonas: na esquerda encontra-se a tabela de dados, onde se exibem todos os 
artigos do projecto, com o seu preço unitário, medição e custo; na direita, representa-se o diagrama de 
custos automaticamente a partir dos dados da tabela. 

As colunas da tabela de dados, que não podem modificar-se, são as seguintes: 

Código  Os códigos dos artigos. 

Un.  As unidades de medida de cada artigo. 

Resumo Os textos resumo de cada artigo. 

Unitário Os preços unitários de cada artigo. 

Medição do projecto principal  O total de medição do artigo, no projecto principal. 

Valor do projecto principal A importância (valor) do artigo, no projecto principal. 

Medição do projecto a comparar O total de medição do artigo, no projecto a comparar. 

Valor do projecto a comparar A importância (valor) do artigo, no projecto a comparar. 



 

 

Na parte superior da janela, encontra-se a barra de ferramentas. O significado de cada um dos ícones é a 
seguinte: 

 Imprimir diagrama.- Permite imprimir o diagrama de Gantt, em tantas folhas quantas sejam 

necessárias dependendo do tamanho do papel utilizado. Se o cursor se encontrar na tabela de dados da 
esquerda, este ícone permite imprimir esta tabela. Ao seleccionar o ícone, apresenta-se uma caixa de 
diálogo como a da figura, que consta dos seguintes elementos: 

 

Número de cópias Indica o número de cópias que pretendemos imprimir. 

Factor de escala  Permite ajustar automaticamente a escala de impressão para que caiba toda a 
tabela numa única página. 

Imprimir em cor  Permite enviar a listagem para a impressora com as mesmas cores de linha e 
texto que se apresentam no ecrã. 

O botão Instalar  Permite seleccionar a impressora a utilizar e configurar as suas opções. 

  Pré-visualizar – Permite visualizar no ecrã antes de se imprimir o documento. 

 Exportar tabela para RTF – Permite exportar a tabela para um ficheiro em formato RTF do MS-

Word. 



 

 Exportar o gráfico para Microsoft Excel – Permite exportar a parte gráfica directamente para o 

MS-Excel 

 Exportar esta tabela.- Permite exportar a tabela de dados para os seguintes formatos: 

Documento HTML/XML Documento em formato HTML/XML para Microsoft Internet Explorer 4.0 ou 
posterior. 

Documento HTML Documento em formato HTML para Microsoft Internet Explorer 3.0. 

Microsoft Excel Folha de cálculo em formato de Microsoft Excel 97 ou posterior. 

ASCII delimitado  Ficheiro em formato ASCII delimitado através de separadores, que podem 
seleccionar-se na caixa de diálogo da exportação. 

As opções disponíveis para a exportação são: 

Exportar só colunas visíveis  

Permite exportar apenas as colunas que estejam apresentadas no ecrã (podem activar-se ou desactivar-
se carregando com o botão direito sobre a tabela). Se desactivar a opção, exportam-se todas as colunas, 
apesar de não se estarem a ver no ecrã. 

Exportar em cor  Permite enviar a tabela para ficheiro com as mesmas cores de linha e texto que 
se apresentam no ecrã. 

Exportar tipos de letra  Permite enviar a tabela para ficheiro com os mesmos tipos de letra que se 
apresentam no ecrã. 

 Ordem ascendente.- Permite ordenar todas as linhas da tabela de modo que a coluna na qual se 

encontra o cursor fique ordenada alfanumericamente de um modo ascendente. Também é possível 
ordenar a tabela pressionando sobre o cabeçalho da coluna. 

 Ordem descendente.- Permite ordenar todas as linhas da tabela de modo que a coluna na qual 

se encontra o cursor fique ordenada alfanumericamente de um modo descendente. Também é possível 
ordenar a tabela pressionando duas vezes sobre o cabeçalho da coluna. 

 Quando se abre de novo a janela do diagrama de Gantt, a tabela de dados apresenta-se ordenada 
alfabeticamente segundo o código do artigo. 

 Fonte.- Permite seleccionar o tipo de letra a utilizar na janela, exibindo a caixa de diálogo 

standard de selecção de tipos de letra. 

 Cor fundo.- Permite seleccionar a cor de fundo das células que podem modificar-se. Por defeito 

é utilizado o branco. Para selecção de uma nova cor apresenta-se a caixa de diálogo standard de selecção 
de cores. 

 Cor fonte.- Permite seleccionar a cor dos textos das células que podem modificar-se. Por defeito 

é preto. Para selecção de uma nova cor apresenta-se a caixa de diálogo standard de selecção de cores. 

 Cor de fundo não editáveis.- Permite seleccionar a cor de fundo das células que não podem 

modificar-se, que por defeito é cinzento. Para selecção de uma nova cor apresenta-se a caixa de diálogo 
standard de selecção de cores. 

 Cor fonte não editável.- Permite seleccionar a cor dos textos das células que não podem 

modificar-se, que por defeito é preto. Para selecção de uma nova cor apresenta-se a caixa de diálogo 
standard de selecção de cores. 



 

 Cor linhas.- Permite seleccionar a cor das linhas que formam a tabela, para o que se exibe a 

caixa de diálogo standard de selecção de cores. 

 Ambas as linhas da quadrícula.- Permite visualizar todas as linhas que formam a tabela, tanto as 

horizontais, como as verticais. 

 Linhas horizontais da quadrícula.- Permite visualizar só as linhas horizontais da tabela. 

 Linhas verticais da quadrícula.- Permite visualizar só as linhas verticais da tabela. 

 Sem linhas da quadrícula.- Permite ocultar todas as linhas que formam a tabela, tanto as 

horizontais, como as verticais. 

 Opções.- Permite modificar as cores das barras que representam os custos. 

  

 Zoom aproximação.- Permite ampliar a escala horizontal, de representação de tempos, com o 

que se obtém mais detalhe. 

 Zoom afastamento.- Permite reduzir a escala horizontal, de representação de tempos, com o 

que se obtém menos detalhe. 

 Recalcular durações – Deve ser utilizado cada vez que se efectue alterações nas datas de 

execução. 

Cronograma financeiro 

A função Cronograma financeiro mostra, juntamente com o diagrama de Gantt do ficheiro seleccionado, 
os valores previstos para cada período de tempo que se seleccione (para cada mês, semana, etc.). 

Ao executar-se a função, apresenta-se uma caixa de diálogo como a da figura, que permite definir as 
seguintes opções: 

◼ A opção Diagrama por capítulos permite seleccionar se pretende mostrar o diagrama de Gantt por 
capítulos ou por artigos. No caso de seleccionar por capítulos, a opção Caracteres código capítulo 

permite seleccionar qual dos níveis de subcapítulos se quer exibir. 



 

◼ A opção Código(s) a representar permite seleccionar, do modo habitual, os códigos dos artigos ou 
capítulos a mostrar. 

◼ As opções Período principal e Período secundário permitem seleccionar se pretende exibir os dados 
numéricos relativos aos períodos de tempo principal e secundário seleccionados na opção Escala. Por 
exemplo, se em Escala seleccionar Semanas/Dias, o período principal são as semanas; e o secundário, 
os dias. 

◼ A opção Valor permite mostrar o valor parcial correspondente ao período de tempo. 

◼ A opção Percentagem permite mostrar a percentagem respeitante a cada valor parcial relativamente 

ao orçamento total de execução material. 

◼ A opção Acumulado permite mostrar o valor acumulado, ou seja, a soma de todas os valores parciais 
até esse momento. 

◼ A opção Acumulado % permite mostrar a percentagem respeitante a cada valor acumulado 
relativamente ao orçamento total de execução material. 

 

◼ O quadro Limites do gráfico permite definir as datas de inicio e de finalização para a representação do 
gráfico, o que permite alargar o período no caso de ser necessário. 

◼ O quadro Barra projecto principal permite seleccionar o modo de visualização das barras que 

representam os artigos e os capítulos do ficheiro de seleccionado. 

◼ O quadro Projectos a comparar permite seleccionar até 99 projectos adicionais para compará-los com 
o projecto principal. É possível seleccionar os autos e os ficheiros de objectivos de custo que se tenham 
associado ao projecto principal através da função Ficheiro>Ficheiros associados ou qualquer outro 

ficheiro de . A zona direita do quadro permite seleccionar o modo de visualização do gráfico para 

cada um dos projectos a comparar. 

◼ O quadro Escala permite seleccionar a escala de tempo que se deseja utilizar no gráfico. 

◼ Ao pressionar o botão Aceitar, apresenta-se o cronograma financeiro, no qual se mostra, na zona 
superior, o diagrama de Gantt; e na zona inferior, os valores e percentagens para cada ficheiro 
seleccionado. 



 

 

Cronograma de recursos 

A função Cronograma de recursos mostra, junto com o diagrama de Gantt do ficheiro seleccionado, as 
quantidades necessárias de cada preço simples para cada período de tempo que se seleccione (para cada 
mês, semana, etc.). 

Ao executar-se a função, apresenta-se uma caixa de diálogo como a da figura, que permite definir as 

seguintes opções: 

◼ O campo Código(s) a representar permite seleccionar os preços simples que se desejam incluir no 
gráfico. 

◼ A opção Diagrama de tempos permite seleccionar se deseja representar o diagrama de tempos ou 
unicamente as quantidades necessárias de cada preço simples. 

◼ As opções Período principal e Período secundário permitem seleccionar se deseja mostrar os dados 
numéricos relativos aos períodos de tempo principal e secundário seleccionados na opção Escala. Por 
exemplo, se na Escala seleccionar Semanas/Dias, o período principal são as semanas; e o secundário, 
os dias. 



 

 

◼ O quadro Limites do gráfico permite definir as datas de inicio e de finalização para a representação do 
gráfico, o que permite alargar o período no caso de ser necessário. 

◼ O quadro Barra projecto principal permite seleccionar o modo de visualização das barras que 

representam os artigos e os capítulos do ficheiro do seleccionado. 

◼ O quadro Projectos a comparar permite seleccionar até 99 projectos adicionais para compara-los com 
o projecto principal. É possível seleccionar os autos e os ficheiros de objectivos de custo que se tenham 
associado ao projecto principal através da função Ficheiro>Ficheiros associados ou qualquer outro 

ficheiro do . A zona direita do quadro permite seleccionar o modo de visualização no gráfico para 

cada um dos projectos a comparar. 

◼ O quadro Escala permite seleccionar a escala de tempo que se deseja utilizar no gráfico. 

◼ Ao pressionar-se o botão Aceitar, apresenta-se o cronograma de recursos, no qual se exibe, na zona 
superior, o diagrama de Gantt; e na zona inferior, as quantidades necessárias para cada preço simples 
nos períodos de tempo seleccionados, para cada ficheiro seleccionado. 



 

 

 

Gestão do valor ganho 

A função Projecto>Diagramas>Gestão do valor ganho permite controlar a execução da obra a partir do 
orçamento, do diagrama de Gantt previsto, dos autos de medição e do custo real. Consoante se vá 
desenvolvendo a obra, compara-se a quantidade de trabalho já completada em cada mês, com a 
estimativa realizada antes do início do projecto. Deste modo, analisa-se quanto trabalho foi realizado, 
quanto falta para finalizar o projecto e, extrapolando a partir do trabalho realizado, o chefe de obra pode 
estimar os recursos que se utilizaram para finalizar o projecto. Deste modo, pode estimar-se a duração e 
o custo final da obra de acordo com as previsões iniciais, ou considerando que se mantiveram as 

condições de avanço real até esse momento. 

Ao executar-se a função, exibe-se uma janela como a da imagem. 



 

 

 

A gestão do valor ganho, também conhecida como EVM (Earned Value Management) foi criada pelo 
governo dos Estados Unidos nos anos sessenta, como ferramenta de análise financeiro para qualquer 
tipo de projecto. Nos últimos anos, a sua utilização encontra-se cada vez mais generalizada a nível 
mundial os projectos de construcção. Permite analisar a evolução de um projecto, não só desde o ponto 
de vista económico, mas também tendo em consideração o momento no qual se produz cada gasto e 
cada ingresso, permitindo estimar, mediante extrapolação, o modo segundo o qual evolucionará o 
projecto nos meses futuros. 

Os dados exibidos pela gestão do valor ganho são os seguintes: 

PV (Planned Value) – Orçamento.- Mostra os valores orçamentados, repartindo-os por cada mês, 
através do diagrama de Gantt previsto. Para cada mês, exibe-se o valor acumulado, ou seja, o 
orçamentado para esse mês, mais os orçamentados para todos os meses anteriores. Coincide, portanto, 
com a linha “Valor acumulado” do cronograma financeiro. 

EV (Earned Value) – Valor ganho.- Mostra os valores dos autos ou produção, consoante esteja 
seleccionado nas opções desta função. Os dados coincidem, portanto, com os exibidos na função “Auto 
de Medição” ou “Produção”. Se os dados introduzidos nessas tabelas são acumulados, exibem-se aqui de 
forma directa, enquanto que se forem parciais, acumulam-se para cada mês também os autos de 
medição ou produções anteriores. 

AC (Actual Cost) – Custo real.- Mostra os valores acumulados realmente gastos até à data de cada 
mês. Estes dados obtêm-se das imputações de gastos realizados nas funções de GestCon “Gastos 
material”, “Gastos pessoal” e “Gastos equipamentos”. 

SV (Schedule Variance) – Variação sobre o orçamentado.- Apresenta a diferença entre o valor ganho 
(EV) menos o orçamento (PV). O resultado é apresentado em unidade monetária e o desejável é que o 
resultado seja positivo, o que significaria que o valor ganho é maior que o orçamentado. 



 

SPI (Schedule Performance Index) – Índice de variação.- Mostra o quociente entre o valor ganho 
(EV) e o orçamento (PV). O resultado é um índice e o desejável é que o resultado seja maior que 1, o 
que significaria que o valor ganho é maior que o orçamentado. 

CV (Cost Variance) – Variação do custo.- Mostra a diferença entre o valor ganho (EV) menos o custo 
real (AC). O resultado vem expresso em unidades monetárias e o desejável é que o resultado seja 
positivo, o que significaria que o valor ganho é maior que o custo real. 

CPI (Cost Permormance Index) – Índice de custo.- Mostra o quociente entre o valor ganho (EV) e o 
custo real (AC). O resultado vem expresso através de um índice e o desejável é que o resultado seja 

maior que 1, o que significaria que o valor ganho é maior que o custo real. 

EAC (Estimate At Completion) – Estimativa para a conclusão.- Apresenta o custo total estimado do 
projecto, caso se mantenham as condições actuais. Para o seu cálculo, tem-se em consideração o total 
do orçamentado, o custo real e o valor ganho na data e o índice de custo. O resultado vem expresso em 
unidades monetárias. 

ETC (Estimate To Completion) – Estimado para concluir.- Apresenta o custo que faltaria para concluir 
o projecto, caso se mantenham as condições actuais. Para o seu cálculo, tem-se em consideração a 
estimativa para a conclusão e o custo real nessa data. O resultado vem expresso em unidade monetária. 

TCPI(BAC) (To-Complete Performance Index (BAC) ) – Índice de conclusão em função do BAC.- 
Apresenta uma estimativa do índice de custo (CPI) que seria necessário para alcançar o total do 
orçamento previsto inicialmente, também denominado BAC (Budget At Completion). O resultado vem 
expresso através de um índice e é importante estar alerta para a existência de desvios muito 
significativos em relação ao CPI, uma vez que seria difícil alcançar o BAC. 

TCPI(EAC) (To-Complete Performance Index (EAC) ) – Índice de conclusão em função do EAC.- 
Mostra uma estimativa do índice de custos (CPI) que seria necessário para alcançar a estimativa na 
conclusão (EAC). O resultado vem expresso através de um índice e é importante estar alerta para a 
existência de desvios significativos em relação ao CPI, uma vez que seria difícil alcançar o EAC. 

IEAC (Independent Estimate At Completion) – Estimativa independente na conclusão.- Apresenta o 
custo total estimado do projecto, caso se mantenham as condições actuais. Diferentemente do EAC, para 
o seu cálculo, tem-se em consideração a diferença existente na data actual entre o orçamentado e o 
valor ganho. O resultado vem expresso em unidades monetárias. 

A tabela mostra inicialmente todos estes dados, enquanto que o gráfico só apresenta os expressos em 
unidades monetárias. 

Os ícones existentes na janela são os seguintes: 

 Opções.- Permite regular a informação a apresentar, através das seguintes opções: 



 

 

Tipo de gráfico.- Permite seleccionar entre uma análise mensal ou semanal. É importante ter em 
consideração o critério que se seleccione aqui deve coincidir com o critério utilizado ao criar os autos ou 
produções. Ou seja, se os autos forem mensais, esta opção deveria selecionar-se sempre como 

“Mensual”. 

Orçamento.- Este quadro apresenta o nome do orçamento, a partir do qual se retirarão os dados do  
orçamento PV (Planned Value). Deste ficheiro extraiem-se tanto os valores dos artigos, como o diagrama 
de Gantt, segundo o qual se localizam estes valores no tempo. Caso se tenha utilizado no orçamento as 
composições ou as medições alternativas A, B, C e D, as opções existentes neste quadro permitem 
selecionar as que se pretendem utilizar para o cálculo dos valores. 

Valor ganho.- Este quadro permite seleccionar se os dados do valor ganho EV (Earned Value) se 
pretendem extrair dos autos ou das produções. É importante definir neste quadro a data do primeiro 
auto de medição ou produção, bem com indicar se se tratam de autos acumulados ou parciais. 

Custo real.- Permite seleccionar o ficheiro que inclui os dados do custo real do GestCon, introduzidos 
através das funções “Gastos material”, “Gastos pessoal” e “Gastos equipamentos”. 



 

Incluir na tabela.- Permite seleccionar quais dos dados descritos anteriormente se pretende incluir na 
tabela. 

Incluir no gráfico.- Permite seleccionar quais dos dados descritos anteriormente se pretende incluir no 
gráfico. Só se permite incluir dados expressos em unidades monetárias. 

 Actualizar.- Permite calcular de novo todos os dados e o gráfico. Esta situação é especialmente 
útil quando se trata de ficheiros partilhados na rede em que outras pessoas possam estar a actualizar os 
dados. 

 Exportar para Microsoft Excel.- Permite exportar para Excel, tanto o gráfico, como a tabela de 
dados, do modo que se apresenta nas imagens seguintes. 

 



 

 

Curvas ABC 

A função Projecto>Diagramas>Curvas ABC permite gerar gráficos que mostram a classificação dos 
componentes da obra segundo a sua importância, através da curva ABC, que destaca os componentes 
de maior importância, que requerem especial atenção na planificação e desenvolvimento da obra. O 
programa identifica os componentes de classe A (importância alta), os de classe B (importância média) e 
os de classe C (importância baixa), segundo as percentagens standard 20-30-50, ou outras definidas 
pelo utilizador. Esta análise pode realizar-se ao nível dos artigos, de materiais, de mão-de-obra ou de 
equipamentos. 

Ao executar-se a função, apresenta-se uma janela como a da imagem. 



 

 

A utilidade de cada ícone é a seguinte: 

 Opções.- Permite regular os nomes e percentagens a utilizar na classificação. O mais habitual é 
considerar que os elementos de classe “A” são os de maior valor, até somarem entre si 20% do valor 
total; os de classe “B”, ou 30% intermédio; e os de classe “C”, todos os elementos de valor do 
orçamento, que acumulam 50% do total. Em qualquer caso, este ícone permite atribuir-lhes outros 
nomes e outras percentagens às classes, ou utilizar mais de três. 



 

 

 Por artigos.- Quando este ícone se encontra pressionado, a curva ABC calcula-se a partir dos 
valores dos artigos. 

 Por preços simples.- Quando este ícone se encontra pressionado, a curva ABC calcula-se a 
partir dos valores dos preços simples intervenientes (mão-de-obra, equipamento ou materiais). 

 Visualização prévia da tabela.- Permite exibir a pré-visualização da tabela de dados e, desde 
aí, imprimir. 



 

 

 Exportar tabela.- Permite exportar a tabela de dados para os formatos XLS, PDF ou XLS. 

 Visualização prévia do gráfico.- Permite realizar uma pré-visualização do gráfico e, desde aí, 

imprimir. 



 

 

 Exportar gráfico.- Permite exportar o gráfico para os formatos BMP, JPG, GIF, PNG ou EMF. 

Curvas totais, de mão-de-obra, equipamentos ou materiais 

As fichas situadas por baixo da barra de ícones permitem gerar oito gráficos diferentes: 

Com o ícone  Por artigos activado: 

Total.- Apresentam-se todos os artigos, considerando o valor total de cada um deles. 

Mão-de-obra.- Apresentam-se todos os artigos, considerando só o valor que supõe a mão-de-obra em 

cada uma delas. 

Equipamentos.- Apresentam-se todos os artigos, considerando só o valor que supõe os equipamentos 
em cada uma delas. 

Materiais.- Apresentam-se todos os artigos, considerando só o valor que supõe os materiais em cada 
uma delas. 

Com o ícone  Por Preços simples activado: 

Total.- Apresentam-se todos os preços simples, considerando o valor total que supõe cada um deles. 

Mão-de-obra.- Apresentam-se só os preços simples de mão-de-obra, considerando o valor total que 
supõe cada um deles. 



 

Equipamento.- Apresentam-se só os preços simples de equipamentos, considerando o valor total que 
supõe cada um deles. 

Materiais.- Apresentam-se só os preços simples de materiais, considerando o valor total que supõe 
cada um deles. 

Verificação do projeto 

A função “Projeto>Verificar” permite verificar a base de preços, o projeto e as opções, para evitar possíveis 
erros. Verificam-se os seguintes temas: 

 

• Preços paramétricos em DLL.- Caso se tenha aberta uma base de preços que utilize preços 
paramétricos compilados num ficheiro DLL, verifica-se se este ficheiro está vinculado na função 
“Projeto>Vários>Associar DLL a base”. 

• Caracteres código capítulo.- Verifica-se que a opção do formato de página das listagens 
“Caracteres código capítulo” tenha um valor coerente com os capítulos existentes no ficheiro que 
esteja selecionado nesse momento. 

• Impressão de todos os artigos.- Avisa se algum artigo que tenha valor tem desativada a sua 
opção “Imprimir” na função “Orçamento rápido”. 

• Coerência entre orçamento e autos.- Os autos armazenam-se em ficheiros independentes do 
orçamento, pelo que os códigos dos preços associados aos artigos podem ser diferentes neles. 
Esta opção avisa se isso suceder, uma vez que não seria coerente. 

 

 



 

Capítulo 7  

Trabalho com múltiplas moedas 

Alteração do modo de moeda simples para moeda 
múltipla 

Os ficheiros G13 existentes em revisões anteriores ou os ficheiros novos que se criem são por defeito 
ficheiros normais, com uma única moeda para todos os seus preços unitários e valores. 

No caso de pretender trabalhar com múltiplas moedas, será necessário criar, a partir de um ficheiro 
normal, outro de moedas múltiplas, do modo como se descreve de seguida. 

Executa-se a função “Ficheiro>Opções ficheiro”. 

 

Ativa-se a opção “Multi-moeda”. 



 

Na caixa de diálogo que se apresenta de seguida, atribui-se um nome ao novo ficheiro que se cria, que 
será de tipo multi-moeda. O ficheiro original permanecerá intato. 

 

O novo ficheiro poderá utilizar até quatro moedas diferentes para os seus preços simples, e é necessário 
selecionar uma delas no campo “Moeda principal”. No momento da conversão, todos os preços simples do 
orçamento novo atribuem-se à moeda principal. Uma vez criado, pode modificar-se a moeda manualmente 
para cada um deles. 

Limitações de funcionamento 

Quando se abre em Gest um orçamento, o programa analisa se é de tipo “moeda única” ou “moedas 
múltiplas”. Em função do tipo, podem utilizar-se no programa umas funções ou outras: 

• Se o orçamento é de tipo “moeda única” (normal), estão disponíveis, todas as funções do 
programa. 

• Se o orçamento é de tipo “moedas múltiplas”, apenas podem utilizar-se as seguintes funções e 
listagens: 

o Função “Preços” 

o Função “Árvore base” 

o Função “Orçamento rápido” 

o Função “Árvore projeto” 

o Função “Capítulos” 

o Função “Medições” 



 

o Listagem “Resumo orçamento” 

o Listagem “Medição e orçamento” 

o Listagem “Medição” 

o Listagem “Orçamento” 

o Listagem “Quadro de preços compostos” 

o Listagem “Recursos de uma moeda” 

Portanto, para orçamentos de tipo “moedas múltiplas”, não está disponível nenhuma outra função. Por 
exemplo, não podem realizar-se cronogramas financeiros com moedas múltiplas, ajustes de valores com 
moedas múltiplas, atualizações de preços com moedas múltiplas, controlo de custos com moedas 
múltiplas, nem nenhuma das funções que não sejam as já indicadas. Se desejar utilizar as demais funções, 
deverá converter-se o orçamento para moeda única, desativando a opção indicada no capítulo anterior. 

Seleção das moedas a utilizar 

Quando se crie um orçamento de tipo MC, poderão selecionar-se até quatro moedas diferentes, entre as 
existentes na configuração internacional das opções do programa. Uma das moedas selecionadas deverá 
definir-se como a moeda principal desse orçamento. Os tipos de alterações entre umas moedas e outras 
poderão modificar-se em qualquer momento na citada configuração internacional. 

Criação e modificação de preços simples 

Quando o orçamento seja do tipo “moedas múltiplas”, apresenta-se na função “Preços”, junto ao campo 
“Unitário”, uma lista desdobrável que permite selecionar uma das moedas indicadas. Essa moeda fica 
associada a esse preço simples, de modo que se entende que o valor do campo “Unitário” está expresso 
nessa moeda em qualquer parte do orçamento em que apareça. 

 

Criação e modificação de preços compostos 

Quando o orçamento for do tipo “moedas múltiplas”, apresenta-se na função “Preços”, junto a cada uma 
das células da coluna “Unitário”, uma lista desdobrável que permite selecionar uma das moedas indicadas. 
Essa moeda ficará associada a esse preço simples, de modo que se entenderá que o valor do campo 
“Unitário” está expresso nessa moeda em qualquer parte do orçamento em que apareça. 

 

O preço composto, que se apresenta no campo “Unitário” da zona superior, calcula-se na moeda principal, 
aplicando-se para o cálculo o tipo de alteração correspondente a cada uma das linhas de composição 
existentes. 



 

Árvore base 

Quando o orçamento for do tipo “moeda múltipla”, a função “Árvore base” inclui a unidade monetária 
junto ao campo “Unitário” da zona superior e junto a cada uma das células da coluna “Unitário” do preço 
composto, com um funcionamento análogo ao da função “Preços”. 

 

Orçamento rápido 

Quando o orçamento for do tipo “moedas múltiplas”, a função “Orçamento rápido” inclui a unidade 
monetária junto a cada um dos preços unitários de cada um dos artigos. Se o preço associado a um artigo 
for simples, é possível modificar essa unidade monetária, entre as indicadas. Se o preço associado ao 
artigo for composto, não é possível modificar a unidade monetária desse artigo, apresentando-se sempre 
na moeda principal. O valor total do orçamento e o dos capítulos apresenta-se também na moeda principal. 

 

Árvore projeto 

Quando o orçamento for do tipo “moedas múltiplas”, a função “Árvore projeto” inclui a unidade monetária 
junto a cada um dos preços unitários de cada um dos artigos. O valor total do orçamento e o dos capítulos 



 

apresenta-se na moeda principal. A tabela inferior que apresenta os artigos (se selecionar um capítulo) ou 
o preço composto (se selecionar um artigo) tem o mesmo funcionamento descrito nos pontos anteriores. 

 



 

Listagem “Resumo orçamento” 

Quando o orçamento for do tipo “moedas múltiplas”, a listagem “Resumo orçamento” inclui tantas colunas 
de valores como moedas se tenham selecionado para esse orçamento, até um máximo de quatro. 

Para calcular os valores de cada uma dessas colunas, ter-se-á em conta apenas o subconjunto dos preços 
simples que se tenham definido nessa moeda. 

No exemplo da seguinte imagem, a coluna “EUR” inclui apenas os valores de mão-de-obra, equipamentos 

ou materiais que se tenham definido em euros; a coluna “USD” os definidos em dólares; a coluna “MXN” 
os definidos em pesos; e a coluna “AOA”, os definidos em kwanzas. 

 



 

Listagem “Orçamento” 

Quando o orçamento for do tipo “moedas múltiplas”, a listagem “Orçamento” inclui tantas colunas de 
preços unitários e de valores, como moedas se tenham selecionado para esse orçamento, até um máximo 
de quatro. 

Para calcular os valores de cada uma dessas colunas, ter-se-á em conta apenas o subconjunto dos preços 
simples que se tenham definido nessa moeda. 

No exemplo da seguinte imagem, a coluna “EUR” inclui apenas os preços unitários e valores de mão-de-
obra, equipamentos ou materiais que se tenham definido em euros; a coluna “USD” os definidos em 
dólares; a coluna “MXN” os definidos em pesos; e a coluna “AOA”, os definidos em kwanzas. 

 

Listagem “Medição e orçamento” 

Quando o orçamento for do tipo “moedas múltiplas”, a listagem “Medição e orçamento” inclui tantas 

colunas de preços unitários e valores, como moedas se tenham selecionado para esse orçamento, até um 
máximo de quatro. Será igual à listagem “Orçamento”, mas incluindo o detalhamento habitual da medição. 



 

Listagem “Quadro de preços compostos” 

Quando o orçamento for do tipo “moedas múltiplas”, a listagem “Quadro de preços compostos” inclui a 
unidade monetária junto ao preço unitário de cada linha de composição. 

A multiplicação do preço unitário pelo rendimento apresenta-se na coluna correspondente a cada moeda, 
como no exemplo da imagem seguinte. 

O total do preço unitário do artigo apresenta-se detalhado, somando-se o total de cada uma das moedas. 

No exemplo da seguinte imagem, a coluna “EUR” inclui apenas os valores das linhas de composição que 
se tenham definido em euros; a coluna “USD” os definidos em dólares; a coluna “MXN” os definidos em 
pesos; e a coluna “AOA”, os definidos em kwanzas. 

 

 

 

Listagem “Recursos de uma moeda” 

 

Quando o orçamento for do tipo “moedas múltiplas”, a listagem “Recursos de uma moeda” permite 
selecionar uma das, até quatro, moedas selecionadas nesse orçamento. A listagem é igual à denominada 



 

“Recursos”, mas filtrada para que se incluam apenas os preços simples correspondentes à moeda 
selecionada. 

No exemplo da seguinte imagem, selecionou-se apenas a moeda “MXN”, pelo que não aparecem outros 
recursos cujos valores estejam definidos noutras moedas. 

 

 

 

 





 

Capítulo 8  

Auto de medição 

Introdução 

 

 

Dantes de explicar a função Autos de Medição, há que distinguir entre: 

 

Produção  Recolhe a medição do que realmente se executou na obra em curso, num determinado 
momento. Portanto o valor real do que se gastou nessa execução. 

Autos de Medição  Recolhe o valor da medição e valor que se vai facturar ao cliente que adjudicou 
a obra. O correcto, é que o valor da produção coincida com o dos Autos de Medição, mas podemos 
encontrar-nos com o caso contrário, ou seja, o valor dos autos de Medição e o da produção não 
coincidem, devido a um acordo entre o construtor e o cliente, pelo qual, por exemplo, todos os meses 
se vai facturar um determinado valor, acordado por ambas partes, o qual não coincide com o realmente 
produzido. 

 

Um auto de medição é um projecto realizado em um determinado momento da execução da obra. É 
possível criar os autos de medição do mesmo modo que se criam orçamentos, no entanto, as funções que 
se encontram na caixa de diálogo do grupo Autos, pertencente ao separador Projecto, permitem a 
realização de autos a partir de um orçamento previamente realizado. 

Uma vez elaborado um auto de medição, de uma ou de outra forma, o programa entende-o como mais 
um projecto. Pode-se efectuar todas as operações existentes para projectos, como impressão, criação da 
sua própria base de projecto (neste caso seria mais correcto designá-la base do auto), etc. 

 

Existem dois tipos de auto de medição: 

Auto de medição parcial São os que incluem as medições realizadas entre dois momentos da execução 
da obra. É normalmente o equivalente a um auto de medição mensal. 



 

Auto de medição à origem São os autos que incluem tudo o que foi realizado desde o início da 
obra até uma determinada altura da sua execução. É, normalmente, o equivalente a um auto de medição 
acumulado. 

 



 

As funções que estão disponíveis no grupo Autos são as seguintes: 

 

Autos de medição Permite obter autos de medição a partir de um orçamento previamente 
elaborado. Nos artigos que seleccionar pode alterar o seu valor indicando um dos seguintes dados: 
percentagem da medição prevista no orçamento realmente realizada; valor da medição prevista no 
orçamento realmente realizada; custo previsto no orçamento e o realmente verificado. Esta alteração 
pode ser realizada artigo a artigo. 

Auto Parcial Permite obter um auto de medição parcial através de dois autos de medição à origem 
previamente elaborados. 

Auto à origem Permite obter um auto de medição acumulado adicionando um auto de medição 
acumulado a outro parcial, previamente elaborados. 

Criação de um auto de medição 

Ordem de alteração negativa 

Na janela da função “Autos”, adiciona-se o ícone “Ordem de alteração negativa”, que permite criar, num 
determinado auto, um artigo igual a outro dos previstos no orçamento, porém com as suas medições 
negativas. Estas medições podem modificar-se livremente para descontar alguma parte desse artigo que 
se tenha decidido não construir. As ordens de alteração negativas adicionam-se como um artigo mais, 
porém com o seu código terminado em “(N)” (negativa). Exibe-se com texto em cor verde e o seu valor 
desconta-se do auto. 

 



 

Trabalho com o modelo BIM 3D 

Os ícones  e  permitem utilizar o modelo BIM 3D em formato IFC, para visualizar simultaneamente 

os autos de medição o modelo tridimensional do projeto. Esta funcionalidade não está disponível no Gest 
Básico (LT). 

Se o ícone  está ativado, é possível selecionar a coluna correspondente a cada auto, para que se 

assinale no modelo BIM 3D. Também é possível selecionar um artigo em particular, do orçamento ou do 
auto, para que se assinalem os elementos incluídos numa ou noutra. 

Esta nova janela pode manter-se aberta enquanto se trabalha com o resto das janelas do programa 
(orçamento rápido, árvore do projeto, autos de medição, diagrama de Gantt, etc.). 

O funcionamento da janela BIM 3D está exposto com mais detalhe no apartado “Orçamento rápido”. 

 



 

Gráficos de autos de medição 

Ao executar a função “Projeto>Autos>Autos de medição” e selecionar na zona superior o separador 
“Gráficos”, apresenta-se uma janela como a seguinte, que permite gerar os seguintes gráficos: 

 

• Valores totais: Apresenta os valores totais do orçamento e de cada um dos autos de medição: 



 

 

• Valores por capítulos: Apresenta o valor de cada capítulo, para o orçamento e para cada um dos 
autos de medição: 

 



 

• Falta por Autos de medição: Apresenta a percentagem executada no auto e o que falta executar: 

 



 

• Estado de cada capítulo: Apresenta o valor executado no auto e o que falta executar, para cada 
um dos capítulos: 

 



 

• Autos 01, 02, etc.: Apresenta o valor executado em cada um dos autos de medição, realizados 
até ao momento: 

 



 

• Falta por Autos de medição: Apresenta o valor que falta executar em cada um dos capítulos: 

 

• Medição de mais: Apresenta o valor que se executou a mais em cada um dos capítulos: 

 



 

• Medição de menos: Apresenta o valor que se executou a menos em cada um dos capítulos: 

 



 

• Não previsto: Apresenta os valores executados que não estavam previstos no orçamento, para 
cada um dos capítulos: 

 



 

• Desvio: Apresenta o valor de desvio (positivo ou negativo) entre o orçamento e os autos, para 
cada capítulo: 

 



 

• Total: Apresenta o valor total executado de cada capítulo; ou seja, a soma dos autos de medição 
parciais: 

 



 

Relatórios de autos de medição 

Na função “Projeto>Autos>Autos de medição”, o separador da zona superior “Relatórios” permite aceder 
aos relatórios de autos de medição. 

 

Os relatórios disponíveis são os seguintes: 

 

• Auto 01, 02, etc.: Apresenta os dados de cada um dos autos de medição realizadas até o 
momento 

• Falta por executar: Apresenta o valor que falta executar nos autos, por cada um dos capítulos: 



 

 

• Falta por executar: Apresenta a medição e valor que falta nos autos, por cada um dos capítulos 
e artigos: 

 



 

• Medição de mais: Apresenta a medição e valor que se executou a mais em cada um dos artigos 
e capítulos: 

 

• Medição de menos: Apresenta a medição e valor que se executou a menos em cada um dos 
artigos e capítulos: 

 



 

• Não previsto: Apresenta as medições e valores do auto que não estavam previstos no orçamento, 
para cada um dos artigos e capítulos: 

 

• Desvio: Apresenta a medição e valor de desvio (positivo ou negativo) entre o orçamento e os 
autos, para cada artigo e capítulo: 

 



 

• Total: Apresenta o valor total do auto para cada artigo e capítulo; ou seja, a soma dos autos de 
medição parciais: 

 

Autos de medição  

Permite criar autos de medição a partir da alteração de vários ou de todos os artigos de um orçamento 
previamente realizado, nos quais se introduzirá a medição a facturar. 

É possível criar o auto de medição através da aplicação de uma percentagem das medições, de um novo 
total de medição, de um novo custo ou através da modificação directa das linhas de medição. 

Ao executar-se esta função, exibe-se uma caixa de diálogo como a da figura:  



 

 

Considera-se como projecto e base de projecto, o ficheiro que esteja seleccionado no momento de abrir 
a janela Auto Medição. Dependendo dos autos abertos, mostram-se duas colunas de fundo em cor branco, 

com o preço unitário, a medição e o valor medido, por cada um dos autos associados ao projecto. 

Na janela da função Autos encontra-se a coluna Descrição na qual é possível ver o texto de descrição da 
unidade de obra associada a cada artigo. À direita da coluna Artigo, está uma coluna denominada Preço 

associado, com o código da unidade de obra associada, com fundo cinzento, ou seja, não editável. 

Barra de ferramentas 

Na parte superior da janela de criação de um auto de medição, encontra-se a barra de ferramentas. O 
significado de cada um dos ícones é o seguinte: 

  Novo auto de medição. Este ícone permite criar um novo Auto. O programa vai mostrar uma 

caixa de diálogo, onde devemos seleccionar a pasta onde desejamos guardar este auto e o nome do 
auto. O programa vai propor de forma automática o nome do auto, com a forma XXXXXX AUTO YY, onde 

XXXXXX será o nome do orçamento (projecto) no qual vamos realizar o Auto e YY, será um número 
sequencial começando por 01. Este nome poderá ser modificado por qualquer outro. 



 

 

Ao pressionar o botão  vão aparecer duas colunas novas na janela de Autos onde, no topo 

da tabela, vai poder ver o nome do Auto com duas novas colunas com o fundo branco e com a medição 
e o valor do Auto de medição vazios para cada um dos artigos. 

 

Os novos Autos irão ser adicionados de forma automática na lista de Ficheiros associados. Pode abrir 

100 Autos de medição por Orçamento. 

Em caso que se este levando o controle da produção função do mesmo nome da ficha Custos, o 
programa mostrará no momento de seleccionar esta função o seguinte quadro de dialogo 

 

No caso de carregar no botão , o programa cópia automaticamente, a produccion 

correspondente. 

  Autos de medição. Este ícone permite abrir um ou vários Autos já criados anteriormente. Ao 

pressionar este ícone vai aceder a uma caixa de diálogo com os Ficheiros associados, onde 
seleccionaremos o Auto que desejamos abrir. Na coluna Comentário podemos introduzir um texto, 
como a descrição do mês do Auto de medição. Na coluna Bloqueada permite bloquear um auto de 
medição que já esteja feito e o qual não deve ser modificado, ao seleccionar esta opção o programa 
mostra as colunas dos autos de Medição em cor cinzenta e o programa já não permite introduzir 
ou eliminar dados. 



 

 

Se o campo Bloqueada, não estiver activado, as colunas dos autos aparecem em branco e portanto 
são editáveis. 

 



 

 

Se activarmos essa coluna num auto de Medição em concreto, esta aparecerá em cor cinzenta e 
portanto já não será editável, evitando assim modificações não desejadas. 

 

 

Através da função Acessos restringidos, que se encontra no grupo Segurança do separador 
Ferramentas, pode definir-se que utilizadores vão a ter permissão para bloquear ou não os autos. 



 

 

Ao pressionar o botão , vai poder ver as colunas Medição e Valor do Auto na janela de Auto. 

 Anular linhas.- Caso esta opção esteja activada (ícone premido), quando se pressionar o ícone 

Auto medição por linhas... todas as linhas incluem o caractere #, que significa linha inalterada. Caso se 

desactive a opção, não se inclui esse caractere. 

 Auto medição por linhas.- Quando se selecciona um artigo, é possível pressionar este ícone para 

indicar as linhas de medição que deseja incluir no auto de medição. Para isso, mostra-se a janela de 
medições. Se estiver activado o ícone Anular linhas, aparecerá o caractere # como primeiro caractere 
na coluna Descrição de cada linha de medição. Se aparecer o carácter # significa que a medição não 
está assumida como realizada sendo necessário eliminar este caractere para assumir cada uma das 
linhas de medição. Se desejar que alguma linha não seja assumida, deve aparecer o caractere # como 

primeiro caractere na coluna Descrição. 



 

 

Figura 32. No exemplo estão assumidas como realizadas as linhas de medição do piso inferior e estão por 
assumir as linhas de medição do piso superior. 

 Auto de medição por coeficiente.- Permite modificar um artigo ou conjunto de artigos através da 

aplicação de uma percentagem à medição orçamentada. Ao pressionar o ícone, exibe-se uma caixa de 
diálogo como o da figura. 

  

 Permite-se seleccionar vários artigos, consecutivos ou não, através da tecla . Ao pressionar o 

ícone , vai poder aceder à pasta dos artigos do projecto. 

  



 

Nesta caixa de diálogo, se mantivermos pressionada a tecla , podemos seleccionar artigos alternados 

com o botão esquerdo do rato. Ao pressionar o botão , na caixa Autos por coeficiente, vai 

poder ver os artigos seleccionados separados por ponto e vírgula. 

 

No campo Coeficiente, indica-se a percentagem de medição de cada artigo, que se deseje medir no 
auto. 

 

 Auto de medição igual ao projecto.- Permite modificar o artigo seleccionado com a mesma 

medição que o orçamento. No auto de medição, inclui-se uma linha de medição em cuja coluna Largura 

se inclui o valor da medição do orçamento. 

 

  Artigo não previsto no orçamento.- Permite adicionar no auto, um novo artigo que não exista no 

orçamento. Ao pressionar este ícone, vai aceder a uma caixa de diálogo, como a que se mostra, onde 
devemos introduzir os dados do novo artigo. Pode seleccionar um preço de qualquer base de preços que 
tenha instalado ou pode criar um novo preço. 

É possível introduzir um texto de descrição nos artigos não previstos através do ícone  quando se 

introduzem, com até um máximo de 2000 caracteres de texto de descrição. 



 

  

 O novo artigo vai ser representado em cor vermelha para diferençar-se em relação aos outros 
artigos do orçamento e vai ser inserido no seu lugar correspondente no orçamento indicando o preço 
unitário, com as colunas de medição e valor vazias.  

 

 O ícone Textos de folha final.- Mostra a janela da folha final do ficheiro correspondente à coluna 

em que se encontra o cursor, que pode ser do orçamento ou de qualquer um dos autos. 

  Eliminar.- Permite eliminar o artigo seleccionado do auto seleccionado, pedindo-se confirmação. 

  Mostrar apenas os 2 últimos autos de medição 

Este ícone permite seleccionar se apenas se quer ver os dois últimos autos de medição dos realizados 
até ao momento ou se quer visualizar todos. Se o ícone estiver seleccionado, na janela de autos de 
medição apenas se apresentam os dois últimos autos de medição criados. Pelo contrário, quando esse 

ícone não estiver seleccionado, mostram-se todos os autos de medição realizados até ao momento. 

  

Esta opção permite indicar que o auto que se está a criar é parcial. 

 

 Quando se cria um novo auto e se tem activada a opção À origem, copiam-se automaticamente 
as medições do auto acumulado anterior, o que facilita o processo de adição de linhas de medição. 
Também se copia a folha final. 



 

Colunas tabela 

 

As colunas que existem nesta tabela são as seguintes: 

Código Mostra o código do artigo. 

Preço associado  

Apresenta o código da unidade de obra associada, sobre fundo cinzento, o que significa que não é 
modificável. 

Un. da base A unidade de medida do ficheiro seleccionado no campo Base de preços. 

Resumo  O texto de resumo do artigo.  

Descrição Permite ver a descrição de todos os artigos. 

Pre. Uni.  O preço unitário de cada artigo do ficheiro seleccionado no campo Projecto. 

Med. Proj. O total da medição de cada artigo do ficheiro seleccionado no campo Projecto. 

Valor Proj. O valor de cada artigo do ficheiro seleccionado no campo Projecto. 

Autos Apresenta cada um dos autos abertos. No cabeçalho da coluna, mostra-se o nome do auto e as 
colunas Unitário, Medição e Valor por cada um dos autos. São permitidos preços unitários diferentes 
para cada um dos autos. 

Diferença Adicionam-se duas colunas à direita do último auto, que sob o título comum Diferença, 
indicam a diferença de Medição e Valor entre os dois últimos autos à origem. Se trabalha com autos 

parciais, estas duas novas colunas encontram-se vazias. Ambas as colunas apresentam-se com fundo 
cinzento, o que significa que não são modificáveis. 

Coluna Percentagem  

Vamos ter a indicação da percentagem da medição do Autor e a medição orçamentada. 

Coluna Falta realizar  

Esta coluna divide-se em duas colunas denominadas Medição e Valor. Nesta coluna, vai poder ver a 
medição e o valor que falta realizar de cada um dos artigos. 

Coluna Trabalhos a mais  

Esta coluna divide-se em duas colunas denominadas Medição e Valor. Nestas colunas, vai poder ver a 
medição e o valor que se vai realizar a mais em cada um dos artigos. 

Total Quando se activa a opção Parcial, nas colunas mostram-se os totais de medição e de valor do 
auto, como soma de todos os autos parciais. 

É possível seleccionar as colunas que se pretendem visualizar ou imprimir. Para esse efeito, pressiona-se 

com o botão direito do rato sobre a tabela e activam-se ou desactivam-se as colunas pretendidas. 



 

 

Na parte inferior da janela, exibem-se os seguintes campos que totalizam os dados anteriores: 

 

Total projecto A soma da coluna Valor Proj. do orçamento. 

Total auto acumulado anterior A soma da coluna Valor do auto de medição acumulado anterior. 

Total auto actual A soma da coluna Valor actual do auto de medição actual. 

Total da diferença A soma da coluna Dif. Valor da diferença entre o orçamento e o auto acumulado 
anterior. 

Primeiro auto de medição de um orçamento 

Neste caso, no campo Projecto selecciona-se o orçamento inicial e activa-se a opção Anular linhas. 

Caso se seleccione um artigo ainda por modificar (portanto, o seu ícone não tem um visto) e pressiona-
se o ícone Auto medição por linhas..., aparecerão todas as linhas de medição do orçamento inicial com o 
caractere # no começo da sua descrição, o que indica que essas linhas ainda não foram alteradas e 

portanto não se têm em conta no cálculo do total da medição. Para modificar e contabilizar uma de-
terminada linha de medição basta eliminar o caractere #. 

Se, pelo contrário, seleccionar um artigo já modificado (ou seja, com o seu ícone com um visto), ao 
pressionar o ícone Auto de medição por linhas... aparecerão as linhas existentes no auto de medição. 
Algumas delas aparecerão com o caractere # no início da sua descrição, o que indica que ainda não foram 

modificadas. Para a modificar basta eliminar o caractere #. 



 

Auto de medição à origem número n 

Neste caso, no campo Projecto selecciona-se o auto de medição à origem n-1 e desactiva-se a opção 
Anular linhas. 

Caso se seleccione um artigo ainda não modificado (portanto, o seu ícone não tem um visto), aparecerão 
todas as linhas de medição ainda não modificadas com o caractere # no início da sua descrição, enquanto 

as linhas já modificadas no auto de medição n-1 não possuem o caractere #. Para modificar uma 

determinada linha de medição basta eliminar o caractere #. 

Se seleccionar um artigo previamente modificado (ou seja, com o seu ícone com um visto), aparecerão as 
linhas de medição existentes no auto de medição n. Algumas delas aparecerão com o caractere # no início 

da sua descrição, o que indica que ainda não foram modificadas. Para modificar uma delas basta eliminar 
esse caractere. 

Auto de medição parcial 

A função Autos Parcial permite obter um auto de medição parcial como resultado da subtracção de dois 
autos de medição à origem previamente elaborados. 

Ao executar-se a função, exibe-se uma caixa de diálogo com os seguintes elementos: 

 

À Origem Este campo permite seleccionar o projecto que contêm o auto de medição à origem 
(acumulado) maior (mais recente). 

À Origem Anterior Este campo permite seleccionar o projecto que contêm o auto de medição à 

origem (acumulado) menor (mais antiga). 

Código Neste campo, introduzem-se os códigos dos artigos que se pretendem subtrair. É possível utilizar 
os caracteres * e ?, no modo descrito no capítulo 2. Caso deixe o campo vazio, subtraem-se todos os 
artigos. O ícone situado à direita deste campo permite solicitar uma directoria de artigos (capítulo 2). 

Parcial Este campo permite seleccionar o projecto onde se guardará o auto de medição parcial que se 
obtêm, podendo ter o nome do projecto ou um novo nome, que se cria nesse preciso momento. 

Uma vez introduzidos os dados, pressiona-se o botão Aceitar para realizar a operação pretendida. 

Se nos campos À Origem e Parcial seleccionar o mesmo projecto, o programa adiciona a cada um dos 
artigos desse projecto mais uma linha na medição, na qual se subtrai o total da medição de cada um dos 
artigos seleccionados no campo Código do projecto seleccionado no campo À Origem Anterior, obtendo-
se assim o auto de medição pretendido. 



 

Se nos campos À Origem e Parcial seleccionar projectos diferentes, o programa cria uma cópia do projecto 
seleccionado no campo À Origem com o nome introduzido no campo Parcial.  

No novo projecto, adiciona-se a cada um dos artigos mais uma linha de medição, obtendo-se assim o total 
da medição de cada um dos artigos seleccionados no campo Código. 

Auto de medição À origem 

Auto de medição à origem 

A função Auto à origem permite obter um auto de medição à origem somando um auto de medição à 
origem e um auto de medição parcial previamente elaboradas. 

Ao executar-se a função, exibe-se uma caixa de diálogo com os seguintes elementos: 

 

À Origem Anterior Este campo permite seleccionar o projecto que contêm o auto de medição à 
origem, à qual se deseja adicionar o auto de medição parcial. 

Parcial Este campo permite seleccionar o projecto que contém o auto de medição parcial, que se 
pretende adicionar. 

Código Neste campo, introduz-se o código dos artigos que se pretendem adicionar. É possível utilizar os 
caracteres * e ?, no modo descrito em epígrafe 2.4.6. Caso se deixe o campo vazio, então adicionam-se 
todos os artigos. O ícone situado à direita deste campo permite consultar uma directoria de artigos. 

Origem Seguinte Este campo permite seleccionar o projecto onde se guardará o auto de medição 

à origem, podendo ter o nome de um projecto existente ou um novo nome, para que se crie nesse 
momento. 

Uma vez introduzidos os dados, pressiona-se o botão Aceitar para realizar a operação pretendida. 

Se nos campos À Origem Anterior e À Origem Seguinte seleccionarmos o mesmo projecto, o programa 
soma a cada um dos artigos desse projecto todas as linhas de medição de cada um dos artigos 
seleccionados no campo Código do projecto seleccionado no campo Parcial, obtendo-se assim o auto de 
medição à origem pretendido. 

Se nos campos À Origem Anterior e À Origem Seguinte seleccionarmos dois projectos diferentes, o 
programa cria uma cópia do projecto seleccionado no campo À Origem Anterior e atribui-lhe o nome 
introduzido no campo À Origem Seguinte. Neste novo projecto, adicionam-se a cada um dos artigos as 



 

linhas de medição de cada um dos artigos seleccionados no campo Código do projecto seleccionado no 
campo Parcial.  

Adicionam-se igualmente os artigos contidos no projecto Parcial que não estiverem no projecto À Origem 

Anterior. 



 

Capítulo 9  

Cadernos de Condições Técnicas 

Introdução 

O grupo Documento,  pertence ao separador Projecto, contêm as funções necessárias para a criação ou 
alteração do caderno de condições técnicas ou caderno de encargos. Consta das seguintes funções: 

 

 

Condições técnicas Permite introduzir ou modificar os artigos de um caderno de condições técnicas. 

Árvore do documento Permite visualizar o caderno em formato de árvore. 

Tipos de cadernos de condições técnicas 

Existem dois tipos principais de cadernos de condições técnicas: 

Caderno mestre  

É um conjunto de artigos ou parágrafos que estão associados aos preços de uma determinada base de 
preços. Um caderno mestre pode ser utilizado com qualquer um dos projectos criados a partir da sua 
base de preços associada. 

 Cada caderno mestre armazena-se num arquivo, cujo nome coincide com o da base de preços 
associada. 

Caderno específico para um projecto 

 É o subconjunto de artigos ou parágrafos de um caderno mestre relacionados com um 
determinado projecto. 

 Os cadernos específicos não se armazenam em nenhum arquivo: quando se solicitam em função 
de um caderno mestre e de um projecto, estes criam-se automaticamente para serem impressos. 

Dependendo do modo como se associa um caderno com a sua base de preços associada, podemos 
distinguir dois tipos de cadernos mestres: 

Caderno mestre não facetado  

Neste tipo de caderno, cada um dos artigos ou parágrafos do caderno relaciona-se com um grupo de 
preços da base associada. 



 

 Os cadernos mestres que a  fornece a titulo de exemplo com o são deste tipo 

(não estão facetados). 

Caderno mestre facetado  

Neste tipo de caderno, cada um dos preços de uma base relaciona-se com um grupo de artigos ou 
parágrafos do caderno mestre associado. 

 

Caderno mestre não facetado 

Cadernos mestres não facetados 

Um caderno mestre não facetado é composto por vários artigos, cada um dos quais consta de: 

◼ Um  código de 1 a 20 caracteres. 

◼ Um texto descritivo até 25.000 caracteres de extensão. 

◼ Os códigos dos preços da base associada que estão relacionados com o artigo. É possível introduzir até 
100 códigos de preços ou grupos de preços, podendo-se utilizar para tal os caracteres * e ?. 

No exemplo da figura, o artigo 005U12 tem associados os preços ABCD12, ABCD45 e BGHJ01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para obter o caderno de condições técnicas específico para um orçamento tomando os textos de um 
caderno mestre não facetado, o mais habitual será utilizar a opção Documento para um projecto na caixa 
de diálogo da função Arquivo>Imprimir.... Desta forma, obtêm-se um caderno ordenado por códigos de 
artigos e dividido com os seguintes capítulos: 

Capítulo I  Condições facultativas, económicas e legais.- Nele incluem-se todos os artigos que não 
tenham nenhum código de preço associado. Fica portanto como uma parte do caderno de condições 
técnicos fixo. 

Capítulo II  Condições que devem reunir os materiais.- Neste  capítulo incluem-se todos os artigos 
que tenham códigos de preços associados com alguns preços simples ou auxiliares utilizados 
indirectamente (isto é, como parte da composição de uma unidade de obra) no projecto considerado. 

Capítulo III  Condições que devem reunir as unidades de obra.- Neste capítulo incluem-se todos os 
artigos que tenham códigos de preços associados a algum dos preços (simples ou compostos) utilizados 
directamente (unidade de obra), no projecto. 

Base Tipo Documento de Condições Técnicas Tipo 

Artigo 005U12 con código  
associados: 

ABCD12 
ABCD45 
BGHJ01 

Preço BGHJ01 

Preço BGHJ01 

Preço BGHJ01 



 

Caderno mestre facetado 

Cadernos mestres facetados 

Neste tipo de cadernos, cada preço (composto ou simples do tipo capítulo) tem associado uma lista de 
parágrafos. Além disso, indica-se a que face e âmbito corresponde cada parágrafo. 

A face refere-se ao tipo de informação que contêm o parágrafo (por exemplo, Norma a aplicar, Condições 
de aceitação, Critérios de medição, etc.).O âmbito refere-se a zona geográfica de aplicação do parágrafo 
(por exemplo, Espanha, Portugal, etc.). 

No exemplo da figura, o preço ABCD12 tem associados os seguintes parágrafos : 

N001  inclui um texto relativo à Norma a aplicar no âmbito Espanha. 

N007  inclui um texto relativo a Norma a aplicar no âmbito Madrid. 

A015  inclui um texto relativo a Condições de aceitação no âmbito Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os parágrafos introduzem-se no caderno mestre como um capitulo com o seu código (N001, por exemplo), 
o seu texto e um carácter # na lista de códigos associados. 

A definição das faces realiza-se num artigo do caderno com os seguintes dados: 

◼ O código deve ser #. 

◼ Deve ter como código de preço associado o carácter #. 

◼ O texto está dividido em linhas (através da tecla Enter). Em cada linha define-se uma face através de 
um código (NOR, por exemplo), um espaço em branco, e um título de face Norma a aplicar, por 
exemplo). 

 

Base Tipo 
Documento de Condições Técnicas Tipo 

(mesmo nombre qué a base tipo) 

Artigo (parágrafos) N001 

com código asociado # 

Preço ABCD12 com 

NOR N001 E 

NOR N007 M 

APC A015 M 
Artigo (parágrafos) N007 

com código asociado # 

Artigo (parágrafos) A015 

com código asociado # 

Artigo #  
com código associado # e texto: 

NOR Regulamento a aplicar  
APC Cond. de acitação 

Ámbito 

Parágrafos 

Facetas 



 

 A definição dos parágrafos associados a cada preço (simples, composto ou do tipo capítulo) 

realiza-se na base mestre através da função Base>Preços. Uma vez seleccionado o preço, pressiona-se  
o ícone e este exibe uma caixa de diálogo como a da figura. 

Nela existe uma linha de edição na parte superior, uma série de linhas onde se visualizam os dados do 
parágrafo, a face e o âmbito já atribuídos e uma série de botões na parte direita. 

 

Para introduzir um novo tema ou capitulo tem de se fazer (Secção caderno -face-, Parágrafo e Âmbito 

geográfico), introduz-se na linha de edição os dados e pressiona-se o botão Criar. 

Para modificar o texto de alguns parágrafos, pressiona-se o botão Texto..., com o que se acede à janela 
de edição de texto. 

Para modificar algum dos dados já introduzidos, selecciona-se a linha a que pertence, aparecendo os seus 
dados na linha de edição. Modifica-se o dado pretendido e pressiona-se o botão Modificar. 

Para eliminar um conjunto de dados, selecciona-se e pressiona-se o botão Eliminar. 

Caso se pretenda obter um caderno de condições específico para um orçamento tomando os textos de um 
caderno mestre facetado, os passos a seguir são os seguintes: 

◼ Executa-se a função Ficheiro>Opções ,  selecciona-se a ficha Formato página e na casa Caracteres 

código capítulo  introduz-se o número de caracteres que utilizam os códigos dos sub-capítulos de nível 
inferior da base de preços utilizada (normalmente, 4). 

◼ Executa-se a função Arquivo>Imprimir..., selecciona-se a ficha Cadernos e imprime-se a  listagem 
Documento facetado para um projecto. 

Desta forma,  obtem-se um caderno de condições ordenado por unidades de obra (e seus capítulos), onde 
depois de cada código e texto, imprimem-se os parágrafos relacionados que pertençam às faces ou 
secções que se seleccionem. 



 

Caderno de condições técnicas no formato DOCX 

Nesta revisão adiciona-se ao programa a possibilidade de gerar cadernos de condições técnicas a partir 
de parágrafos com formato de texto enriquecido no formato DOCX. 

Em todas as funções que permitem editar texto dos parágrafos do caderno de condições técnicas, adiciona-

se o ícone  que permite criar ou modificar o texto do caderno, através do programa MS-Word. Esta 

situação permite incluir no texto distintos tipos de letra, imagens, tabelas, etc. 

 



 

 

 

A título de exemplo, as duas imagens anteriores incluem o mesmo texto, porém um está definido na 

própria janela do Gest, enquanto o outro, com mais formatação, definiu-se pressionando o ícone  que 
dá acesso ao MS-Word. 

 

Ao pressionar o ícone, o programa procura a pasta indicada nas opções gerais do programa, dentro da 
ficha “Variáveis de ambiente”, na opção “Pasta de Cadernos em formato docx”. Dentro dela, procura-se 
uma subpasta cujo nome sejam os dois primeiros caracteres do código do artigo (no exemplo da imagen, 
“EA”). Se não existe a subpasta, esta é criada no momento. Dentro dela, o programa procura o documento 
cujo nome esteja formado pelos restantes caracteres do código e a extensão DOCX (no exemplo da 
imagem, “D______4.docx”. Se o documento existe, mostra-se a informação aí contida; se não existe, cria-
se e abre-se para poder introduzir o texto. Este procedimento permite agrupar os documentos em distintas 
pastas, consoante os capítulos de dois caracteres. 

 

O ícone  encontra-se nas funções: 

• “Projeto>Caderno>Artigos” 

• “Base>Preços”, dentro da caixa de diálogo do ícone “Caderno associado” 

• “Base>Árvore base”, dentro da caixa de diálogo do ícone “Mostra os artigos do caderno de 
encargos associados a este preço” 



 

• “Base>Árvore projeto”, dentro da caixa de diálogo do ícone “Mostra os artigos do caderno 
associados a este preço” 

Impresssão do caderno de condições técnicas no formato DOCX 

Inclui-se o novo tipo de listagem do caderno de condições denominado “Caderno a partir de artigos docx” 
que permitem gerar  caderno de condições com os textos definidos através do MS-Word, de acordo com 
o procedimento descrito no apartado anterior. 

 

 

Ao selecionar-se este tipo de listagem, os botões “Imprimir” e “Vista preliminar” ficam sem efeito, estando 
unicamente disponível o botão “Para Fim de ficheiro”, que gera um novo documento, em formato DOCX 
que inclui todos os parágrafos do caderno correspondentes aos artigos incluídos no orçamento. 

Para cada artigo incluído, incluem-se também os artigos de nível superior que lhe correspondam. Por 
exemplo, caso se inclua o artigo “ED030704.docx” (que poderia corresponder às condições que deve 
cumprir a execução das sapatas), incluem-se também, diante dele, os artigos: 



 

 

• “ED.docx” (edificação) 

• “ED03.docx” (fundações) 

• “ED0307.docx” (fundações superficiais) 

 

Também se inclui, detrás de cada artigo, a relação das unidades de obra do orçamento às que faz 
referência o artigo do caderno. 

Introduzir ou modificar artigos 

Introdução ou alteração de artigos 

A função Artigos permite introduzir ou modificar os artigos de um caderno mestre existente, ou criar um 
novo caderno mestre. 

Ao executar-se a função, exibe-se uma janela como a da figura, que consta dos seguintes elementos: 

 

Artigo Nesta casa introduz-se o código do artigo a criar ou alterar (para obter informação sobre os 
códigos válidos, veja-se o capítulo 2). O botão existente à direita desta casa permite solicitar uma 
directoria com os artigos do caderno cujos códigos comecem com os caracteres existentes na casa 
Artigo. Para a obtenção desta directoria podem-se utilizar os caracteres * e ?. 

 Caso se introduza um código novo, a janela permanece vazia até criar um novo artigo. Se introduz 
um código já existente, aparece toda a informação relacionada podendo no entanto ser alterada. 

Texto Neste campo, introduz-se o texto do artigo, até 25.000 caracteres. 

Código Nesta coluna, introduzem-se os códigos dos preços associados no artigo. (para obter informação 
sobre os códigos válidos, veja-se o capítulo 2). Podem-se utilizar os caracteres * e ?.  

Formato texto Permite alterar o tipo de letra utilizado no texto, de entre os 10 seleccionados, sendo 
possível utilizar diferentes tipos de letra em diferentes partes do texto. O ícone situado à sua direita 
permite alterar os 10 tipos de letras seleccionados. 

O significado de cada um dos ícones da zona superior da janela é o seguinte: 



 

 Guardar artigo.- Armazena-se o artigo que se está editando (se alterou algum dado) e o cursor 

situa-se na casa Artigo para permitir a edição de outro artigo. 

 Reverter. 

 Repetir. 

 Inserir linha.- Permite inserir uma linha de medição em branco por cima daquela em que se 

encontra o cursor.  

 Eliminar linha.- Permite eliminar a linha de medição na qual se encontra o cursor, pedindo-se 

sempre a confirmação da operação. 

 Copiar de outro artigo...- Com este ícone podem-se copiar neste artigo o texto de descrição e 

códigos de preços associados de outro artigo com o mesmo ou diferente caderno. Aparecerá uma caixa 
de diálogo onde se introduzirá o nome do caderno de onde se deseja copiar o artigo e o código do artigo 
que se deseja copiar. 

 Alterar código de artigo...- Através deste ícone pode-se alterar o código do artigo seleccionado. 

Aparecerá uma caixa de diálogo onde se altera o código do artigo seleccionado. 

 Artigo anterior.- Através deste ícone, acede-se ao artigo anterior que se estava editando (de 

entre os artigos já armazenados e segundo a ordem indicada pelo código). Se no artigo actual realizar 
alguma modificação, uma caixa de diálogo perguntará se pretende guardar ou não. 

 Artigo seguinte.- Através deste ícone, acede-se ao artigo seguinte (entre os artigos já 

armazenados e segundo a ordem indicada pelo código). Se no artigo actual efectuou alguma alteração, 
uma caixa de diálogo perguntará se  pretende guardar ou não. 

 Cortar.- Permite apagar o texto seleccionado, passando os dados para o clipboard do Windows 

(para seleccionar o texto, situe-se no ponto inicial e arrasta-se com o botão do rato até ao ponto final). 

 Copiar.- Este ícone permite levar o texto seleccionado para o clipboard do Windows, mantendo-

o também na sua posição actual. Deste modo, pode-se também inserir em outra posição através do 
ícone Colar. 

 Colar.- Permite inserir na posição do cursor o texto existente no clipboard. 



 

Árvore de caderno de condições 

A função Árvore de condições técnicas mostra o conteúdo de um caderno facetado com uma estrutura 
em forma de árvore.  

 

 

Figura 33. Janela de árvore de caderno de condições técnicas. 

◼ Na zona esquerda mostra-se a estrutura de capítulos da base de preços.  

◼ Na zona superior-direita mostram-se as facetas ou capítulos que constituem o caderno de condições. 
Pode activar ou desactivar as facetas ou capítulos que queremos incluir no caderno de encargos. 

◼ Na zona inferior direita visualiza-se o texto das facetas ou capítulos seleccionados na zona anterior. 
Para modificar o texto utiliza-se a função Projecto>Base>Preços ou Projecto>Base>Árvore da Base. 



 

Capítulo 10  

Controlo de Custos 

Introdução 

O separador Custos contém as funções necessárias para analisar os custos reais de execução de uma 
obra, através da gestão das facturas recebidas, das guias de fornecimento de materiais, dos pedidos, 
notas de crédito, autos de medição, etc. 

 

O programa permite imputar os gastos produzidos na obra a cada artigo do orçamento inicial, o que 
permite comparar os custos orçamentados com os realmente produzidos. 

O separador Custos encontra-se disponível no programa e não no . 

As listagens que podem gerar-se a partir dos dados de controlo de custos encontram-se no separador 
Custos da caixa de diálogo da função Ficheiro>Imprimir... 

O separador Custos consta dos seguintes grupos: 

◼ Grupo Criar e modificar: 

 

Este grupo consta das seguintes funções: 

Entradas de material 

Exibe a janela de entradas de material, na qual é possível introduzir todos os documentos que impliquem 
entradas de material ou, em geral, qualquer outro gasto da obra (guias de recepção, facturas, etc.). 
Nesta janela, introduzem-se também os ingressos (créditos) conseguidos a partir dos autos de medição. 

Gastos de material 

Exibe a janela de gastos de material, na qual é possível introduzir todos os gastos de material que se 
vão produzindo, imputando cada um deles a um determinado artigo. É igualmente possível imputar um 
material a vários artigos em simultâneo (por exemplo um gasto em gasolina, que entra na composição 
de vários preços em vários artigos, pode ser distribuída de forma proporcional por todos os artigos que 
possuam gasolina na sua composição). 



 

Gastos de pessoal   

Permite introduzir os vários gastos que cada pessoa pode ter ao executar-se a obra. 

Se pode controlar o gasto de pessoal de dos maneras diferentes: 

◼ Gastos de pessoal clásico: partes de horas 

◼ Gastos de pessoal em função dos dias 

Gastos de equipamentos 

Permite introduzir os vários gastos que cada equipamento pode ter ao executar-se a obra. 

Contratos 

Permite organizar o orçamento de obra segundo contratos. Estos contratos poden recolher artigos 
o capítulos completos de nuestro orçamento, o bien os materiais, a equipamentos o a mão-de-obra 
que se necesita para executar cada uma dos artigos. De manera que esta função, nos va a permitir 
trabajar simultáneamente com fornecedores de suministro de materiais o equipamentos e 
subcontratistas de mão-de-obra, de artigos o capítulos completos. 

Movimento material armazéns 

 Permite gerir os movimentos de material que ocorram entre vários armazéns, tanto armazéns 
centrais como particulares de cada obra. 

Preços unitários de pessoal  

Permite introduzir os vários gastos que pode ter cada pessoa na execução da obra. 

Gestão de equipamentos 

Permite introduzir os vários grupos de equipamentos. Dentro de cada grupo, cada equipamento 
inclui os dados de descrição, data de compra e euros/hora, para além de cada equipamento ter 
uma tabela secundária, que permite enumerar os vários gastos e gerar a manutenção da mesma. 

Bloqueio de períodos 

Permite marcar no ficheiro seleccionado, uma data em que não se pode criar, modificar nem 
eliminar os documentos com data igual ou anterior à indicada. 

Forma de pagamento 

permite gerir todos os pagamentos que se vão realizando aos trabalhadores, indicando os valores 
liquidados para os conceitos de Sálario e de complemento, assim como o modo de pagamento de 
cada um deles (transferência, cheque, dinheiro…), indicando-se também os pagamentos 
pendentes. 

 

◼ Grupo Ver: 

 

Este grupo, consta da função Ver, quando seleccionamos nesta função desdobra-se o menu como o 
que se vê na seguinte imagem, que contém as subfunções que se descrevem de seguida: 

 



 

Fluxo de caixa 

Exibe a janela de fluxo de caixa, na qual se exibem todas as cobranças e pagamentos efectuados em 
cada data ou as previsões segundo os vencimentos de cada factura. 

Histórico de entradas 

Exibe a janela de histórico de entradas de material, na qual se incluem todos os materiais incluídos em 
todos os documentos da janela de entradas de material. 

Saldos de cada fornecedor 

Mostra as várias quantidades facturadas e creditadas a cada fornecedor. 

Existência de materiais 

Mostra os materiais ou serviços que se fornecem e que se utilizam, obtendo assim as quantidades 
existentes em cada data. 

◼ Grupo Vários: 

 

Este grupo consta das seguintes funções: 

Solicitação de propostas 

Permite gerir numa tabela única a solicitação de ofertas e a adjudicação. Na tabela mostra-se o 
orçamento original, junto com outras colunas que permitem gerir até duzentas propostas. Permite 

agrupar o orçamento em contratos formados por artigos o capítulos completos. 

Solicitação de propostas por contratos 

Permite gestionar em uma tabela única a solicitação de propostas por contratos e adjudicação dos 
contratos definidos na função Contratos do grupo Criar e Modificar. Na tabela se mostran todos os 
contratos creados na função de igual nome, junto com otras colunas que permitem gestionar hasta 
doscientas propostas. Esta modalidad de solicitação de propostas por contratos, nos permite pedir 
propostas, de mão-de-obra, de equipamentos, de materiais o de artigos completas que se vayan a 
subcontratar. Também desde esta função, se poden criar pedidos automáticos do contrato adjudicado a 
um ofertante, na janela de entradas de material. 

Produção 

Recolhe a medição do que realmente se ha executado da obra em curso, num determinado momento. 
e portanto o valor real do que se ha gastado em dicha execução. 

La Produção é a medição do que realmente se ha executado da obra em curso, num determinado 
momento. e portanto o valor real do que se ha gastado em dicha execução. é um projecto realizado 

num determinado momento da execução da obra  

Diário de obra 

Através desta função, o utilizador pode incluir as entradas relacionadas com o diário de obra que lhe 
interessem e também através filtros, mostrar as entradas que cumpram as condições indicadas. 

Controlo de material flutuante 

Permite mover material entre várias obras. 

Comparações 

Permite comparar numa única janela até quatro ficheiros. 



 

Cronograma custos 

Representa através um diagrama de tempos, as datas previstas para a construção de cada artigo ou 
capítulo, comparadas com as datas reais. 

FUNÇÕES DO GRUPO CRIAR E MODIFICAR 

 

Entradas de material 

 

A função Entradas de material exibe a janela de entradas de material, na qual é possível introduzir todos 
os documentos que supõem entradas de material ou, no geral, qualquer outro gasto da obra (guias de 
recepção, facturas, etc.). Nesta janela, introduzem-se também as entradas de capital produzido a partir 
da cobrança dos autos de medição. 

A janela de entradas de material contém uma tabela principal (a superior) e duas secundárias (as duas 
inferiores): 

A tabela de documentos  

A tabela principal é a relação de documentos. Cada linha representa um documento da obra, que pode 
ser um pedido, uma guia de recepção, uma factura, um auto de medição ou uma nota de crédito. 
Quando se selecciona uma destas linhas, as duas tabelas secundárias exibem os dados relativos a esse 
documento. 

A tabela do conteúdo do documento 

 A tabela secundária situada à esquerda exibe o conteúdo do documento seleccionado, ou seja, 
os materiais ou serviços que são fornecidos ou prestados pelo fornecedor. 

A tabela de vencimentos  

A tabela secundária situada à direita exibe os diferentes vencimentos do documento seleccionado. 



 

 

Figura 34. Janela de entradas de material 

A tabela de documentos 

A tabela superior da janela de entradas de material permite introduzir a relação de documentos da obra. 
As colunas incluídas são as seguintes: 

Tipo O tipo de documento que se vai introduzir, que pode ser de um destes tipos: 

Pedido  

 Documento que emite a empresa construtora através do qual solicita a um fornecedor a entrega 
de materiais ou serviços. 

Guia de recepção  

Documento que emite o fornecedor e que entrega à empresa construtora no momento em que fornece 
os materiais ou serviços solicitados. Basicamente indica ao programa que o material já se encontra em 
nosso poder. 

Factura 

  Documento que emite o fornecedor e que entrega à empresa construtora, através da qual se 
passa a cobrar os materiais ou serviços fornecidos. 

Factura de regime interno  

O funcionamento deste tipo de documento será igual ao já existente, denominado Factura, excepto 
quando se introduzam os dados de uma factura de regime interno, pode ser apresentada uma mensagem 
e não permitir guarda-la, se o seu valor for maior, que o menor dos seguintes dois valores: 

◼ O valor do documento existente no seu campo Origem, que seja do tipo Auto de 

medição. Se existirem vários documentos deste tipo, considera-se a soma deles.
  

◼ O valor do documento existente no seu campo Origem, que seja do tipo Produção. 
Se existirem vários documentos deste tipo, considera-se a soma deles. 



 

Auto de medição  

Factura emitida pela empresa construtora e entregue ao seu cliente. 

Auto recebido   

Funciona como Factura recebida, quer dizer, como uma compra, mas detalhada em artigos, através de 
um ficheiro G13. 

Factura emitida  

Permite incluir uma lista de recursos e uma percentagem de IVA modificável. Na listagem de facturas 
emitidas incluem-se, para além dos autos, as Facturas emitidas, com o formato dos Pedidos, ou seja, 

com os dados do cliente e com a relação de recursos valorizados e incluídos na factura. As Facturas 

emitidas são tidas em conta no resto das listagens e na geração automática de lançamentos para a 
contabilidade financeira do mesmo modo que se tem em conta os autos de medição, ou seja, como uma 
venda. 

Produção  

Este tipo de documento adapta a partir desta versão duas utilizações diferentes: 

◼ Funcionamento similar ao da factura emitida: Permite indicar os produtos ou 
serviços que uma empresa factura a si mesma, entre os seus departamentos.  

◼ Guia da recepção prevista, ou seja, o que se espera receber em obra em 
determinadas datas, para poder levar a cabo a execução da mesma. Este tipo de 
documento de produção, cria-se automaticamente, quando, desde a janela de 
solicitação de propostas por contratos, indicamos ao programa que gere os pedidos 
para cada uma das propostas adjudicadas. 

Factura rectificativa recebida 

 Também denominada nota de crédito recebida. É um documento remetido pelo fornecedor para 
anular valores de facturas que nos tenha emitido anteriormente. 

Factura rectificativa emitida 

Também denominada nota de crédito emitida. É um documento que se envia a um cliente para anular 
valores de facturas que lhe tenhamos emitido anteriormente. 

Documento  

O número do documento, ou seja, o número do pedido, da guia de recepção, da factura ou da 
certificação. Podem utilizar-se até 20 caracteres alfanuméricos, o que permite ter, por exemplo, a factura 
10.0018A ou o pedido 2010-001. 

 Normalmente, utiliza-se para a numeração de pedidos uma ordem correlativa própria da empresa 
construtora, enquanto para numerar as guias de recepção ou as facturas, indica-se a numeração própria 
do fornecedor. 

 Os dois únicos dados que são imprescindíveis para criar um documento nesta tabela são o Tipo 

e o número do Documento. 

Fornecedor  

Este campo permite seleccionar o fornecedor do documento, de entre os existentes no ficheiro de 
entidades comerciais. Este campo pode utilizar-se de vários modos: 

◼ Caso o fornecedor a utilizar já exista no ficheiro de entidades comerciais e se conhece 
o seu código, escreve-se o mesmo e pressiona-se Enter, com o que automaticamente se 
obtém a informação do fornecedor e se preenche o campo Nome fornecedor. 

◼ Caso o fornecedor já exista no ficheiro de entidades comerciais, mas desconhece-se o 

seu código, pressiona-se o ícone  situado à direita do campo, com o que se exibe uma 
directoria de fornecedores, onde poderá seleccionar um. 



 

◼ Caso o fornecedor já exista no ficheiro de entidades comerciais e se desconhece o seu 
código, mas porém conhece-se a começo do mesmo, escreve-se o começo e pressiona-
se o ícone  situado à direita do campo, com o que se exibe uma directoria de 
fornecedores cujos códigos comecem pelos caracteres introduzidos. 

◼ Caso o fornecedor não exista no ficheiro de entidades comerciais, é possível criá-lo 
através da introdução de um novo código, que não exista ainda. Ao pressionar-se Enter, 
exibe-se uma caixa de diálogo onde se introduzem os seus dados e se pressiona o botão 
Sair. 

É possível seleccionar um ficheiro diferente daquele que esteja aberto para seleccionar as entidades 
comerciais. Ao seleccionar uma das entidades desse ficheiro, copiam-se os seus dados para o ficheiro 
actual e se esta já existir pergunta-se se pretende substituir a entidade existente. 

Se o fornecedor não existir no ficheiro de entidades comerciais é possível cria-lo através da introdução 
de um novo código, que ainda não exista. Ao carregar na tecla [Enter], apresenta-se uma caixa de 
diálogo onde se introduzem os seus dados e selecciona-se o botão Sair. 

O ícone  Associa a cada preço simples uma lista de fornecedores da janela da função Preços permite 
introduzir, para um preço simples, o preço dos vários fornecedores que o podem fornecer. Quando se 
cria um pedido de um material a um fornecedor, preenche-se automaticamente o preço unitário com o 
valor associado na base de preços a esse material e a esse fornecedor. Este automatismo funciona 
também ao criar guias ou facturas. 

Nome fornecedor  

Neste campo, que não pode editar-se, exibe-se o nome do fornecedor, ou seja, o texto resumo da 

entidade comercial. 

Se a entidade tem mais de um separador, todas as funções de controlo de custos utilizam sempre os 
dados da primeira delas (ver o capítulo 8 para obter mais informação). 

Auto de medição  

Neste campo, que unicamente pode editar-se quando o tipo de documento é um Auto de medição, pode-
se seleccionar o nome do ficheiro que inclui o auto de medição. 

Base Neste campo, que unicamente pode editar-se quando o tipo de documento é um Auto de 

medição, pode-se seleccionar a base de preços a utilizar para calcular o valor do auto de medição. Caso 
se deixe vazia esta coluna, entender-se-á que se utiliza o ficheiro com o mesmo nome do auto de 
medição. 

Parte medida  

Permite utilizar um filtro de selecção de artigos ou de capítulos (ou vários, filtros separados com um 
espaço em branco), de modo a considerar-se que só são certificados, do ficheiro seleccionado, os artigos 
ou capítulos indicados. O botão situado à direita do campo permite seleccionar os artigos ou capítulos a 

certificar. 

Valor Neste campo, que não pode editar-se, exibe-se o valor do documento, que corresponde à soma 
de todos os materiais incluídos na tabela inferior esquerda. Este valor actualiza-se automaticamente 
quando se modificam os dados dessa tabela. 



 

Retenção  

Neste campo aparece a percentagem de retenção que tenha definido o fornecedor seleccionado, de 
modo a que o valor do documento se reduz nesta percentagem e se exibe reduzido na coluna seguinte. 
Ainda que, inicialmente, se exiba a percentagem habitual para o fornecedor, este valor pode ser 
modificado, de modo a que possa ser diferente em cada factura e inclusive nulo em alguma delas. 

Retenção 2  

Permite indicar a retenção do imposto sobre os rendimentos que se quer aplicar e que se irá reflectir no 
modelo oficial de retenções, no caso em que exista alguma e o utilizador queira utilizá-la. Esta coluna 

tem o mesmo comportamento que a coluna Retenção. Calcula-se sobre o valor, minorando a base 
imponível antes de aplicar o IVA. Quando se contabiliza essa factura, no assento que se realiza, a 
retenção atribui-se a uma subconta da conta 241 Fazenda Pública, 

Val. c/Retenção  

Neste campo exibe-se o conteúdo do campo Valor, menos a percentagem contida no campo Retenção. 

Impostos  

Preenche-se automaticamente com o valor introduzido na linha superior. 

Cálculo do IVA  

O IVA calcula-se sobre o valor total do pedido. 

Pedido 

 A data do pedido. 

Fornecimento  

A data do fornecimento. 

Factura 

 A data da factura. 

O formato das três datas realiza-se de acordo com o especificado para datas abreviadas no painel de 
controlo do Windows, na configuração regional. É aí onde pode seleccionar-se uma visualização de dois 
ou quatro dígitos para o ano, etc. 

O ícone  situado à direita de cada campo de data mostra um calendário como o da figura, no qual é 
possível seleccionar a data. 

  

 Qualquer dos campos de data podem permanecer vazios, já que é possível, por exemplo, 
conhecer em um dado momento a data de pedido porém ainda não conhecer a data de fornecimento 
da factura. 

Desenho  

Nessa coluna, pode-se seleccionar um ficheiro em formato BMP, JPG, GIF, WMF, EMF ou DIB, o qual 
contém uma imagem de scanner de um pedido, guia de recepção, factura, auto de medição, nota de 
crédito recebida ou nota de crédito emitida.  



 

Para seleccionar o desenho, pressiona-se o botão  situado à direita da coluna Desenho, 
mostrando-se uma caixa como a que se exibe seguidamente, onde se seleccionará o ficheiro de 
desenho associado. 

 

Na barra de ícones da janela Entrada de Materiais, inclui-se o ícone  que permite visualizar 
o desenho associado ao documento. 

  

Nota de entrada  

Permite introduzir uma numeração interna dos documentos. 

Banco Indica-se o nome, o código do banco no qual se vai realizar o pagamento ou o ingresso. Nas 
opções de listagem de Vencimentos poder-se-á usar esse campo como filtro. 



 

 

Processado  

Esta opção indica que o documento foi incluído noutro, por exemplo, que uma guia já foi facturada. Esta 

opção activa-se automaticamente quando se utiliza o botão  Converter documentos, mas também 

se pode activar ou desactivar manualmente. 

Origem 

 Os códigos que se mostram quando se pressiona o ícone da coluna Origem são modificáveis, 
permitindo adicionar e eliminar códigos novos. 

Conceito 

 Permite indicar um conceito para o documento, que será o que se inclui no diário contabilístico 
quando se contabilize o documento. É um dado opcional; caso se encontre vazio, o conceito que 
se incluirá no diário é o tipo e número de documento. 

É possível seleccionar as colunas que se pretendem visualizar ou imprimir. Para esse efeito, pressiona-se 
com o botão direito do rato sobre a tabela e activam-se ou desactivam-se as colunas pretendidas. 

A tabela de conteúdo do documento 

A tabela secundária situada à esquerda mostra o conteúdo do documento seleccionado, ou seja, os 
materiais ou serviços que fornece o fornecedor. As colunas contidas são as seguintes: 

 

Recurso Este campo permite seleccionar cada material ou serviço que se inclui no pedido, nota 
de recepção ou factura. Pode seleccionar-se um dos preços existentes na base de preços (normalmente 
preços simples) ou criar-se um novo preço: 

◼ Caso o preço a utilizar já exista na base e se conheça o seu código, escreve-se o código 
e pressiona-se Enter, recuperando-se automaticamente e preenchendo-se os campos 
Un. e Descrição. 

◼ Caso o preço já exista na base, porém não se conhece o seu código, pressiona-se o 
ícone  situado à direita do campo, exibindo-se uma directoria de preços, onde pode 
seleccionar-se um. 

◼ Caso o preço já exista na base e se desconheça o seu código, mas conhece-se o início 
do mesmo, escreve-se o início e pressiona-se o ícone  situado à direita do campo, com 
o que se exibe uma directoria com os preços cujos códigos comecem pelos caracteres 
escritos, onde pode seleccionar-se um. 

◼ Caso o preço não exista na base, é possível criá-lo através da introdução de um novo 
código, que não exista ainda na base. Ao pressionar-se Enter, exibe-se a janela de 
introdução de preços, onde se introduzem os seus dados e se pressiona o ícone Guardar 

preço (no capítulo 4 expõe o funcionamento desta janela). 



 

◼ Caso o preço não exista na base, é possível criá-lo através da introdução de um código 
novo, que não exista ainda, o que permite definir a sua unidade de medida e descrição 
nas colunas seguintes. 

Un. Neste campo, que não pode editar-se, exibe-se a unidade de medida do preço seleccionado. 

Descrição Nesta que não pode editar-se,  

Quantidade A quantidade do material ou serviço pedido ou fornecido. O campo passa a dispor de 
um botão lateral Quantidade  que dá acesso a uma tabela com quatro colunas editáveis (Número, 
Comprimento, Largura e Altura) mais uma não editável (Totais), que permitem o cálculo das quantidades 

de pedidos, guias e facturas, através do desdobramento em quantidades parciais. 

O produto dos quatro valores representa-se no campo Totais e a soma de todos os Totais, representa-

se no campo Quantidade após pressionar o botão   

Os novos dados guardam-se para uma possível modificação posterior.  

 

Unitário O preço unitário de fornecimento. Este preço pode ser distinto para distintos 
fornecimentos de um mesmo material, assim como pode ser distinto do preço unitário que figura no 
orçamento ou no auto de medição. Isto permitirá obter listagens comparativas entre os preços de custo 
e os preços orçamentados ou dos autos de medição. 

Desconto Permite introduzir uma percentagem de desconto diferente para cada linha de cada 

documento. Esta percentagem aplica-se ao preço unitário. 

Valor Neste campo, não editavel, exibe-se o produto da Quantidade pelo preço Unitário. A soma de 
todos os valores de um documento exibe-se automaticamente no campo Valor da tabela de documentos. 

Fornecimento Inicial e Fornecimento Final 

Permite introduzir a data inicial e a data final de fornecimento do recurso, ou seja, o intervalo 
de tempo durante o qual vai ser necessário dispor desse recurso na obra para poder 
executá-la, informando-se o fornecedor para que o forneça nas datas indicadas. 



 

 

Quantidade prevista 

Esta coluna mostra a quantidade prevista desse material. Esta quantidade pode calcular-se de dois 
modos, dependendo da opção seleccionada em Opções: 

◼ Caso se encontre activada a opção Global, esta coluna indicará a quantidade prevista no total do 
orçamento, em função dos artigos que utilizam este material nas suas composições, em função das 
medições desses mesmos artigos e dos rendimentos do material. 

◼ Caso se encontre activada a opção Por pedido, esta coluna indica a quantidade existente no pedido 
que deu origem a esta guia. 

Quantidade recebida 

Esta coluna mostra a quantidade recebida desse material. Esta quantidade puede calcular-se de duas 
formas, dependendo da opção seleccionada nas Opções: 

◼ Caso se encontre activada a opção Global, esta coluna indica a quantidade recebida em todos os 
documentos de entrada de material. 

◼ Caso se encontre activada a opção Por pedido, esta coluna indica a quantidade recebida só nas guias 
correspondentes ao pedido. 

Quantidade pendente 

Esta coluna mostra a diferença entre a quantidade prevista e a recebida. 

Comentário 

Esta coluna permite introduzir qualquer comentário até 64 caracteres em cada linha do documento. 



 

 



 

 

A tabela de vencimentos 

A tabela secundária situada à direita permite indicar as distintas datas de pagamento do documento 
seleccionado. Podem dar-se dois casos: 

 

◼ Caso a factura se vá pagar em uma só vez, introduz-se uma única linha com a data de pagamento o 
valor total. Caso se deixe vazia a tabela, preenche-se automaticamente com um pagamento pelo valor 
total na data da factura. No caso de o valor não coincidir com o total do documento, ter-se-á de concluir 
automaticamente. 

◼ Caso a factura vá ser paga através de vários pagamentos parciais, introduzem-se várias linhas com as 
data e as quantidades a pagar em cada momento. Se a soma de todos os vencimentos de um 
documento não enquadra com o valor total do mesmo, exibe-se uma mensagem de advertência quando 
se abandona o documento. 

As colunas da tabela de vencimentos são: 



 

Vencimento A data de vencimento de cada pagamento. O formato da data depende do especificado 

para datas curtas no painel de controlo do Windows, na configuração regional. O ícone  situado à 
direita do campo exibe um calendário, no qual é possível seleccionar a data. 

 A coluna Vencimento preencher-se-á automaticamente com o valor introduzido no campo Dias 

de espera pelo pagamento que se tenha incluído na janela de Entidades comerciais. Essa data calcula-
se a partir da Data da factura + Dias de espera pelo pagamento. 

Os dados de cada entidade/subconta correspondentes a Tipos de prazos, Dias de vencimento e Dados 

vencimento utilizam-se para que os novos vencimentos que se criem. 

Valor O valor de cada pagamento em cada data de vencimento. 

Representação através de cores 

Na zona inferior esquerda da janela de entradas de material, mostram-se sobre fundo azul todas as linhas 
de materiais que já figuram na janela de gastos associados a este documento e com a mesma quantidade 
(material totalmente gasto). Mostram-se sobre o fundo verde todas as linhas de materiais que já figuram 
na janela de gastos associados a este documento, mas com a distinta quantidade (material parcialmente 
gasto ou gasto mas pelo comprador). 

 

Na zona superior da janela de entradas de material, mostram-se sobre o fundo azul de todos os 
documentos que tenham todas as suas linhas de materiais sobre fundo azul (documento totalmente gasto). 
Mostram-se sobre fundo verde todos os documentos que tenham alguma das suas linhas de materiais 
sobre o fundo azul ou verde (documento parcialmente gasto). 

 

O programa analisa, em função do tipo e número de cada documento, se algum deles está incluído no 
diário de algum dos ficheiros de contabilidade, indicados através da função Ficheiro>Ficheiros associados. 
Se assim acontecer, assinala-o com uma marca de cor vermelha à esquerda de cada documento. De igual 
forma o programa analisa, se algum dos documentos está incluído na janela de gestão de facturas de 
algum dos ficheiros de facturação indicados através da função Ficheiro>Ficheiros associados, indicando 
com o texto FA à esquerda de cada documento. 

A representação através cores dos documentos da janela de entradas de material, bem como as linhas de 
material, desses documentos, é opcional. Se acedermos à função Ficheiro>Opções e dentro da janela de 



 

opções, seleccionarmos o separador Custos, o programa permite seleccionar se pretendemos mostrar ou 
não a informação de cores. Através desta opção melhora-se de forma considerável o tempo de 
representação em ficheiros grandes. É recomendável realizar o trabalho de introdução de entradas de 
material com esta opção desactivada e só activá-la quando se pretender realizar comprovações de relação 
entre documentos. 

 

Avisar X dias antes do vencimento 

Nas opções gerais do programa, inclui-se uma nova opção onde poderemos indicar ao programa que nos 
avise com X dias de antecipação, se existe algum vencimento em que a sua data se encontre entre a data 
do sistema e a data do sistema mais X dias, sendo X o valor introduzido nas opções gerais.  



 

  

Caso assim seja, exibe-se uma janela como a que se mostra de seguida, indicado que documentos 
cumprem essa condição. 

 

A barra de ferramentas 

Na parte superior da janela de entradas de material, encontra-se a barra de ferramentas. O significado de 
cada um dos ícones é o seguinte: 

 Seleccionar base de entidades/Subcontas: Com este ícone pode seleccionar um ficheiro distinto 

do que se está a trabalhar, para seleccionar as entidades comerciais. 

Dias de atraso no pagamento. 



 

 Seleccionar base de preços: Através deste ícone pode seleccionar uma base de preços diferente 

daquela em que se está a trabalhar, para seleccionar recursos. 

 Transferir para gastos de material.- Permite transferir a linha ou linhas seleccionadas na tabela 

de conteúdo do documento para a janela de gastos de material, podendo seleccionar a obra e artigo de 
destino e a quantidade ou percentagem a transferir. É possível enviar a quantidade para várias obras ou 
artigos simultaneamente, através percentagens, o que permite uma distribuição centralizada de gastos 
de material por percentagem para várias obras de forma simultânea. 

 O campo TQuantidade aparece desactivado quando se transfere um documento completo ou 
vários recursos numa só vez. O campo Data de gasto permite indicar a data em que se produz o gasto 
de material. Por defeito, apresenta a data actual, ou seja, a data do sistema; excepto se activar a opção 
denominada Fixar como data limite: neste caso, a data por defeito será sempre a mesma, a que se 
seleccione nesta caixa de diálogo, até que se decida altera-la. 

  

A partir desta janela o programa permite enviar o material gasto em distintas obras ou artigos, não 
somente por percentagens, mas também por quantidades. No caso de querer enviar uma 
determinada quantidade de um material para a janela de gastos, basta preencher o campo 
Quantidade, da janela transportar para gastos de material, com as unidades que se pretende 
transportar. Esta quantidade, pode ser igual à do documento de entradas de material, de onde 
estamos a realizar o transporte ou pode ser maior ou menor. Após definirmos no campo a 
quantidade de unidades de material que vão ser transportadas, logo definimos se 100% da 
quantidade introduzida é transportada para uma só obra, um só artigo ou se distribui entre vários. 

 Recursos por percentagem - Esta função permite seleccionar um ou vários, recursos existentes 

no orçamento e indicar uma percentagem a transferir. O programa calculará de forma automática, a 
quantidade de material a incluir no documento em função dessa percentagem. Incluirá tantas linhas a 
partir de onde se encontre o cursor como recursos seleccionados. O preço unitário será o indicado no 
orçamento podendo-se no entanto modificar. 



 

  

 Caso se seleccione a opção TTotal de quantidade necessária, calcular-se-á a percentagem a partir 

da quantidade total necessária no orçamento. Caso se seleccione TQuantidades pendentes de 

fornecimentoT, a percentagem calcular-se-á sobre a diferença entre a quantidade total necessária no 
orçamento e a já incluída noutros documentos. Esta situação poderá evitar a criação de pedidos 
duplicados. 

 Associa a cada preço simples uma lista de fornecedores.- Esta função permite seleccionar o 

fornecedor, a partir de uma lista associando-se a um material e ao preço unitário a que foi adquirido. 
Pode realizar esta função através de Base de Preços. 

  

 Editar o desenho associado ao documento.- Se associarmos uma imagem a um documento de 

fornecimento, esta função permite abrir o programa de desenho associado, para modificar o ficheiro. 

 Opções.- Tipos de documentos a representar. 



 

  

 Gerar vencimentos.- Este ícone permite calcular as datas e valores dos vencimentos adicionando-

os à tabela de vencimentos. Ao pressionar o ícone, vai poder aceder a uma caixa de diálogo onde se 
incluem os seguintes elementos: 

  

◼ Data inicial.- Permite indicar a data a partir da qual se iniciam os vencimentos. 

◼ Tipos de prazos.- Este grupo de opções permite definir as datas e os valores automaticamente, 
contados a partir da data inicial. 

◼ Dias de vencimento.- Estes dois valores permitem configurar as datas de vencimentos por dia 
ou por dias específicos. 

◼ A lista de datas e valores.- Nesta lista vão-se mostrando as datas e valores que se vão 

calculando a partir das opções da esquerda. Também é possível modificar livremente estes 
valores e adicionar os vencimentos que se deseja. 

 Ao pressionar em Aceitar, adicionam-se as linhas de vencimento a tabela de vencimentos. 

 Do controlo de custos para a contabilidade.- Este ícone permite exportar as facturas ou autos 

indicados para o para gerar automaticamente os assentos necessários, com os seus 

vencimentos correspondentes. É possível seleccionar vários documentos de fornecedores diferentes para 
criar um lançamento único no diário automaticamente, a partir da soma deles. Dado que os fornecedores 
podem ser diferentes, o lançamento será atribuído à subconta de código 400 em Espanha ou 221 em 
Portugal mais o número de dígitos necessários para chegar ao número habitual nesse ficheiro. Este tipo 
de lançamento automático de fornecedores diferentes não incluirá a linha de IVA habitual. Ao pressionar 
o ícone, exibe-se uma caixa de diálogo que permite seleccionar os seguintes dados: 



 

  

◼ Subconta de vendas, compras e de banco.- São os números de subconta que se utilizam nos 
lançamentos automáticos e nas linhas de vencimentos que se criam. 

◼ I.V.A. por defeito em vendas.- Permite indicar a percentagem de I.V.A. a utilizar nos 
lançamentos de vendas no caso de não existir nenhum na folha final do Auto ou de não ter 
activada a opção seguinte. 

◼ Recuperar I.V.A. de vendas da Folha final.- Se activar esta opção, vai utilizar a percentagem 
existente na Folha final do ficheiro do Auto, juntamente com o texto "I.V.A.". 

◼ Transferir só as subcontas utilizadas.- Se activar esta opção, transfere do ficheiro de controlo 
de custos para a contabilidade só as subcontas utilizadas nos documentos que se transferem. 
Caso esta opção esteja desactivada, transferem-se todas as subcontas existentes. 

◼ Todas/Selecção.- Permite seleccionar entre transferir todos os documentos existentes no 
ficheiro ou só os que estiverem seleccionados. 

◼ Tipo(s) de documento(s).- Permite seleccionar os tipos de documento a transferir, entre autos 
de medição, facturas, guia de recepção, pedidos, etc. 

◼ Centros de custo.- Caso se active esta opção, transfere-se do ficheiro de controlo de custos 
para a contabilidade também a informação dos centros de custo. Para esse efeito, analisam-se 
todas as linhas de gastos de material correspondentes à factura que se está a contabilizar; em 
cada linha de gasto, identifica-se o nome da obra de destino e envia-se esse nome como centro 
de custo de contabilidade. Exibe-se uma caixa de diálogo como a da imagem, que permite 
estabelecer as relações que se pretende entre cada nome de obra e cada centro de custo de 
contabilidade. Em princípio, propõem-se os mesmos nomes para obras e centros de custo, 
porém podem ser modificados livremente, tanto o código do centro de custo, como a sua 
descrição. 



 

 

A opção “Impostos desdobrados” permite selecionar se pretende criar no diário um assento com 
três linhas (com base imponível, IVA e total) ou só com duas linhas, com o valor total na 
subconta de gastos e do fornecedor). Esta situação permite adaptar-se às normas de cada país, 
ou às necessidades concretas de cada fatura. 

 Converter documentos.- Esta função permite seleccionar um ou vários documentos através da 

tecla , na janela de entradas de material.  

 

 Ao pressionar o ícone , vai aceder a uma caixa de diálogo como a que se mostra seguidamente:  

  

Nesta caixa de diálogo, mostram-se as seguintes opções: 



 

   

Esta opção estará disponível quando só tenha seleccionado um documento. Ao seleccionar esta opção, 
substituirá o tipo de documento seleccionado pelo que indicarmos nesta caixa de diálogo. 

   

Esta opção está disponível para selecção de um ou mais documentos. Ao seleccionar esta opção criará 
um novo documento, normalmente uma factura, conservando os documentos seleccionados dentro do 
qual se incluirão todos os materiais existentes nos documentos seleccionados. 

 

Permite incluir qualquer percentagem, positiva ou negativa. Quando se cria um documento a partir de 
outro ou outros, aumentam-se todos os preços unitários dos recursos nesta percentagem. 

Na lista , deve seleccionar o tipo de documento novo a criar. 

Na lista , deve inserir o número do novo documento. 

 Nos campos de Data do pedido, Data do fornecimento, Data de factura deve indicar as datas nas 
quais foram realizados o pedido, o fornecimento do material e a data da factura, aparecendo de forma 
automática as três datas do primeiro documento seleccionado. 

 Ao pressionar o botão , cria-se um novo documento. Os documentos seleccionados 
estarão assinalados como já processados na coluna Processado e na coluna Origem mostra-se uma 
lista com os documentos que fazem parte do novo documento.

  

 Ao posicionar-se na célula da coluna Origem do novo documento, aparecerá o botão . Ao 
pressionar este botão, vai aceder a uma janela com a lista de documentos dos fornecedores. 

  

  Código de obra.- Esta função permite introduzir um código de três caracteres alfanuméricos. O 

código de obra introduzido vai ficar adicionado de forma automática ao princípio dos números de 
documento de entradas de material. 

  

 Esta forma de renumerar o número de documento vai permitir que ao copiar os documentos de 
um ficheiro para outro, se identifique a que obra pertence cada documento. 



 

 Dados de entrada.- Com esta função, pode introduzir ou modificar um novo documento, podendo 

aceder a uma caixa de diálogo para a entrada ou modificação de dados do documento. Dependendo do 
documento, podem aparecer as seguintes caixas de diálogo: 

Pedido 

 

 

Na caixa de diálogo de dados de entrada de um pedido mostram-se os seguintes dados: 

◼ Número de documento. 

◼ Dados do fornecedor. 

◼ Data do pedido. 

◼ Valor, percentagem e valor de retenção, percentagem e valor dos impostos e valor incluído em 
retenções e impostos. 

◼ Lista de materiais pedidos. 



 

Guia de recepção 

 

Na caixa de diálogo de dados de entrada de uma Guia de recepção mostram-se os seguintes dados: 

◼ Número de documento. 

◼ Dados do fornecedor. 

◼ Data de fornecimento do material. 

◼ Nota de entrada. 

◼ Ficheiro onde se pode guardar uma imagem scanner da guia de recepção. O ficheiro deve estar 
no formato JPG, EMF, WMF, DIB, GIF ou JPG. 

◼ Imagem do desenho associado. 

◼ Lista de materiais fornecidos. 



 

Factura 

 

Na janela de dados de entrada de uma factura mostram-se os seguintes dados: 

◼ Número de documento. 

◼ Dados do fornecedor. 

◼ Data de factura. 

◼ Valor, percentagem e valor de retenção, percentagem e valor dos impostos e valor incluído com 
retenções e impostos. 

◼ Lista de materiais fornecidos. 

◼ Datas e valores dos vencimentos da factura. 

◼ Ficheiro onde se pode guardar uma imagem scanner da guia de recepção. O ficheiro deve estar 
no formato JPG, EMF, WMF, DIB, GIF ou JPG. 



 

Auto de Medição 

  

Na caixa de diálogo de dados de entrada de um Auto de Medição mostram-se os seguintes dados: 

◼ Número de documento. 

◼ Dados do cliente. 

◼ Data de factura. 

◼ Ficheiro onde se guardou o Auto de Medição. 

◼ Base de preços associada ao Auto de Medição. 

◼ Código dos capítulos ou artigos realizados. 

◼ Valor da Medição. 

Nas caixas de diálogo de dados de entrada de materiais, de um pedido ou de um auto, aparecerá o 

botão . Ao pressionar este botão, vai aceder de forma automática a caixa de diálogo 

Imprimir e dependendo do facto de ser um pedido ou um auto, estará seleccionada a opção  

ou . 

  Relação entre documentos.- Este ícone permite visualizar de um modo gráfico as relações 

existentes entre documentos (por exemplo, as facturas que incluam dentro de si várias guias ou as guias 
vinculadas a um pedido). Ao pressionar-se o ícone, exibe-se uma janela como a da imagem, na qual se 
mostram, na primeira coluna, todos os fornecedores e, nas restantes, os documentos existentes. Quando 
se selecciona um dos fornecedores, iluminam-se todos os seus documentos e, quando se selecciona um 
deles, mostram-se flechas que indicam os documentos que se encontram vinculados a ele. 

  

 É possível fazer duplo clique em qualquer dos documentos, para que se exibam todos os seus 
dados na janela de entradas de material. 



 

 Para o caso em que os dados dos documentos estejam sendo modificados; quer seja noutro posto 
de trabalho ou através de uma rede; ou no mesmo programa em outra janela; é possível pressionar a 
tecla F5 para actualizar esta janela. 

  Filtros.- Este ícone permite mostrar ou ocultar uma zona da janela na qual é possível filtrar a 

informação que se exibe na tabela. 

  

 Quando está activado, exibem-se os campos como os da imagem, que permitem seleccionar: 

◼ Os tipos de documentos a mostrar. 

◼ Os números de documentos. Podem utilizar-se os símbolos * e ? do modo habitual, para 
seleccionar grupos de códigos. 

◼ Os códigos de fornecedores. Podem utilizar-se os símbolos * e ? do modo habitual, para 
seleccionar grupos de códigos. 

◼ As datas de pedido inicial e final. 

◼ As datas de fornecimento inicial e final. 

◼ As datas de factura inicial e final. 

 Pedidos automáticos de um capítulo ou de um artigo.- Possibilidade de realizar pedidos 

automáticos, através do ícone  Pedido automático, da barra de ferramentas da janela de 

entradas de material, de dois ou mais artigos e/ou capítulos, sem necessidade  de ter que pedir 
todos os recursos que conformam o capítulo e/ou o artigo, já que o programa oferece a 
possibilidade de seleccionar que recurso(s) que formam parte do capítulo(s) e/ou artigo(s) se 
querem pedir. 

Por tanto a função Pedido automático permite realizar pedidos de : 

◼ Todos os materiais incluídos em um ou mais capítulos e/ou em um ou mais artigos do 
orçamento. 

◼ Uma selecção de materiais incluídos num ou mais capítulos e/ou num ou mais artigos do 
orçamento. 

Ao pressionar-se o ícone, mostra-se uma caixa de diálogo como a da imagem, que permite 
seleccionar: 

 

 A Data que se atribui aos pedidos 

O Código ou Códigos do(s) artigo(s) e/ou capítulo(s) a partir dos quais se quer pedir o material. 



 

O(s) Código(s) do(s) recurso(s) desse(s) capitulo(s) e/ou artigo(s) seleccionados na casa Artigo(s) 
ou Capitulo(s). 

O critério de atribuição de fornecedores.  

O programa analisa os materiais necessários nos artigos seleccionados e, para cada um deles, analisa 
os fornecedores que podem fornece-los (utilizam-se os fornecedores associados a cada preço através 

do ícone  da função TPreços. No caso em que existam vários fornecedores associados ao recurso, os 

critérios possíveis para atribuir o pedido são os seguintes: 

  

◼ O de menor preço 

◼ O de maior preço 

◼ O de preço mais perto da média 

◼ O fornecedor seleccionado (ter em conta que, de todos os fornecedores que podem fornecer 
cada material, pode seleccionar-se um como principal na função TBase>PreçosT). 

◼ O fornecedor a que se realizou o último pedido. 

  Guia(s) automática(s) imputadas a um capítulo ou artigo.- Este ícone, permite gerar entre 1 a 

100 guias de forma rápida, automática e simultânea, para um mesmo recurso, o qual é fornecido no 
mesmo dia, porém em distintos momentos e com um número de documento diferente.  

Além de gerar tantas guias como documentos introduzidos, o programa imputa durante esta operação 
as guias ao capítulo ou artigo que se indique ao programa. No caso de ter definidos contratos na função 
com o mesmo nome, o programa permite seleccionar a partir desta função a que contrato pertence o 
recurso. 

 Ao pressionar neste ícone o programa mostra-nos uma caixa de diálogo como a que se vê na 
Figura 35 e que permite a introdução dos seguintes dados: 

Data de entrada: data de fornecimento do material. 

Código do fornecedor: código do fornecedor que fornece o material. 

Código de material: código do recurso fornecido. 

Preço unitário: preço unitário do recurso fornecido. 

Obra de destino: permite seleccionar o ficheiro da obra no qual se vai gastar o material. 

Artigo de destino: permite seleccionar o artigo ou o capítulo ao qual se vai imputar o material. 

Contrato: permite atribuir o material a um contrato dos que se encontram já definidos. 

Linhas de guia(s): o programa permite definir 100 guias, cada uma das linhas contém 2 colunas: 

Documento número da guia. 

Quantidade quantidade entrada em cada uma das guias que se recebem em obra ou no armazém 

  



 

 

Figura 35. Janela de geração de Guias automáticos  

 

 

 

Figura 36. Guias recepção  creados a partir da janela de guias recepção  automáticos. 



 

  Parâmetros subcontas.- Este ícone permite ver e modificar os dados principais do fornecedor ou 

cliente, do documento,  que se encontre seleccionado na tabela principal da janela de entradas de 
material. 

 

  



 

A caixa de diálogo inclui as seguintes fichas: 

◼ Parâmetros.- Inclui os dados standard, além dos dados do IVA e o Código Conta Cliente.  

◼ Vencimentos.- Permite seleccionar os prazos de pagamento a partir da data da factura que se 
utilizará quando se criam os vencimentos de qualquer factura deste fornecedor ou cliente. As 

opções disponíveis são as anteriormente descritas para o ícone  Gerar vencimentos. 

 

◼ Cabeçalho do pedido.- Este campo de texto longo permite introduzir um texto de até 32000 
caracteres que se utiliza de cada vez que se imprimir um pedido para este fornecedor, em lugar 
do texto standard definido como cabeçalho do pedido nas opções de impressão. No caso deste 
campo se encontrar vazio, utiliza-se o texto definido nas opções de impressão. 

◼ Rodapé da página do pedido.- Este campo de texto longo permite introduzir um texto de até 
32000 caracteres que se utiliza de cada vez que se imprimir um pedido para este fornecedor, em 
lugar do texto standard definido como rodapé de página do pedido nas opções de impressão. No 
caso deste campo se encontrar vazio, utiliza-se o texto definido nas opções de impressão. 

 Transportar do controlo de custos para a Facturação, permite transportar facturas desde a janela 

de controlo de custos para a janela de Facturação de forma automática e sempre que na configuração 
do software se disponha da parte relativa à facturação. 

Ao pressionar neste ícone abre-se uma janela como a que se vê na imagem: 

 



 

Nesta janela, indica-se ao programa qual o ficheiro de Facturação para o qual se vai transportar a factura 
seleccionada. Podemos ainda indicar que transporte unicamente os documentos seleccionados ou todos. 
Quando se selecciona a opção Todos os documentos, é possível indicar o tipo(s) de documento(s) a 
transportar. 

 Transferir para controlo de material flutuante.- Permite enviar o material seleccionado, à 

tabela superior da função Custos>Controlo de material flutuante, tomando os seguintes dados: 

Data  A data de fornecimento do documento em que está incluído o material que se pretende transferir. 

Recurso  O código do recurso que se transfere. 

Quantidade  A quantidade que se transfere. 

Origem  (vazio). 

Destino  Armazém. 

  Enviar para gastos de acordo com os contratos.- este ícone permite trespassar de forma 

automática, e sem janelas intermédias, todas as linhas da tabela de documentos, de facturas recebidas 
ou guias procedentes de um pedido automático, que previamente tenham sido geradas para a função 
de igual nome da janela de Solicitação de propostas por contratos para a janela de gastos de materiais 
janela de gastos de material. No momento de realizar o trespasse, na janela de gastos de material 
introduzem-se tantas linhas como recursos contenha o documento seleccionado. De forma automática 
o programa insere a quantidade de recurso trespassado, que coincide com o que a figura apresenta 
neste documento. A sqd, que coincide com a data de fornecimento, indica em que artigos se gastaram 
cada um dos recursos. Esta última informação, o programa assume-a a partir dos contratos de recursos 
que se criam a partir do orçamento original. 

 Recursos por percentagem.- Esta função adiciona automaticamente ao documento 

seleccionado (normalmente do tipo pedido) todos os recursos existentes no orçamento de um 
determinado tipo. A quantidade necessária calcula-se automaticamente e arredonda-se ao  tamanho 
múltiplo do lote definido em cada material na função Preços. Deste modo, por exemplo, caso o programa 
calcule que o orçamento necessita de 411 kg de pintura, arredonda-se a 425 kg, supondo que o tamanho 
do lote de pintura é de 25 kg. 

 Pedidos automáticos de um capítulo ou de um artigo.- Este ícone permite criar 

automaticamente os pedidos necessários em função das medições e rendimentos do orçamento. A 
quantidade necessária no orçamento calcula-se automaticamente a arredonda-se a um múltiplo do  lote 
definido para cada material na função Preços. Deste modo, por exemplo, o programa calcula que os kg 
de pintura arredondam a 425 kg, supondo que o tamanho do lote de pintura é de 25 kg. 

 Importa o conteúdo de uma ou várias guias.- Permite incluir, no documento que se encontre 
seleccionado nesse momento, o conteúdo de uma ou várias guias. Ao pressionar-se o ícone, mostra-se 
uma caixa de diálogo que mostra as guias existentes permitindo seleccionar uma ou várias delas (para 
seleccionar vários, mantem-se pressionada a tecla Ctrl). 



 

 

O menu contextual 

Caso se pressione com o botão direito do rato na tabela, exibe-se um menu contextual como o da figura, 
no qual se incluem funções da barra de ferramentas. 

 

Gastos de material 

 

A função Gastos de material exibe a janela de gastos de material, na qual é possível introduzir todos os 
gastos de material que se vão produzindo, imputando cada um deles a um artigo em concreto. 



 

 

Figura 37. Janela de gastos de material 

A tabela de gastos de material 

A tabela da janela de gastos de material permite introduzir todos os gastos de material que se vão 
produzindo, imputando cada um deles a um artigo em concreto. As colunas que contem são as seguintes: 

Recurso Este campo permite seleccionar cada material ou serviço que se vai utilizar na obra. 
Pode seleccionar-se um dos preços existentes na base de preços (normalmente preços simples) ou criar-
se um preço novo: 

◼ Caso o preço a utilizar já exista na base e se conheça o seu código, escreve-se o código 
e pressiona-se Enter, recuperando-se automaticamente a informação e preenchendo-se 
os campos Un. e Descrição. 

◼ Caso o preço já exista na base, mas desconhece-se o seu código, pressiona-se o ícone 

 situado à direita do campo, exibindo-se uma directoria de preços, onde pode 
seleccionar-se o preço pretendido. 

◼ Caso o preço já exista na base e se desconheça o seu código, mas conhece-se o início 

do mesmo, escreve-se a parte do código que se conhece e pressiona-se o ícone  
situado à direita do campo, com o que se exibe uma directoria dos preços cujos códigos 
comecem pelos caracteres escritos. Pode-se então seleccionar um preço. 

◼ Caso o preço não exista na base, é possível criá-lo através da introdução de um novo 
código, que não exista ainda. Ao pressionar-se Enter, exibe-se a janela de introdução de 
preços, onde se introduzem os seus dados e pressiona-se o ícone Guardar preço. 

Un. Neste campo, que não pode editar-se, exibe-se a unidade de medida do preço seleccionado. 

Descrição Neste campo, que não pode editar-se, exibe-se o texto resumo do preço seleccionado. 

Quantidade  

A quantidade do material ou serviço utilizado. 

Quantidade prevista  



 

Neste campo, que não pode editar-se, exibe a quantidade total do recurso presente no orçamento. 
T 

Quantidade pendente  

Mostra a diferença entre a quantidade prevista no orçamento e a gasta em outras linhas anteriores desta 
tabela. Se a quantidade pendente é negativa, exibe-se em cor vermelha. 

Data do gasto  

A data da utilização do material ou serviço. O formato da data depende do especificado para datas 

abreviadas no painel de controlo do Windows, na configuração regional. O ícone  situado à direita do 

campo exibe um calendário, no qual é possível seleccionar a data. 

Obra Permite seleccionar uma obra distinta da que esteja aberta, para imputar o gasto a essa obra.  

Destino Este campo permite seleccionar o artigo ao qual se imputa o gasto especificado, o que 
permitirá analisar os desvios entre o orçamento ou auto de medição e os custos reais. Pode seleccionar-
se um dos artigos existentes no projecto ou criar-se um novo: 

◼ Caso o artigo a utilizar já exista no projecto e se conheça o seu código, escreve-se o 
código e pressiona-se Enter, recuperando-se automaticamente a informação e se 
preenchendo-se os campos Un. e Descrição. 

◼ Caso o artigo já exista no projecto, mas desconhece-se o seu código, pressiona-se o 

ícone  situado à direita do campo, exibindo-se uma directoria de artigos, onde pode 
seleccionar-se um. 

◼ Caso o artigo já exista no projecto e se desconhece o seu código, mas conhece-se o 

início do mesmo, escreve-se o começo e pressiona-se o ícone  situado à direita do 
campo, exibindo-se uma directoria dos artigos cujos códigos comecem pelos caracteres 

escritos. Aí poderá seleccionar um dos artigos. 

◼ Caso o artigo não exista no projecto, é possível criá-lo através da introdução de um 
novo código, que ainda não exista. Ao pressionar-se [Enter], exibe-se a janela de 
introdução de artigos, onde se introduzem os dados e se pressiona o ícone Guardar 

artigo. 

◼  A opção TSeleccionar a obra completaT permite imputar o gasto à obra em geral. 

Un. Neste campo, que não pode editar-se, exibe-se a unidade de medida do artigo seleccionado. 

Descrição Neste campo, que não pode editar-se, exibe-se o texto resumo do artigo seleccionado. 

Nota de saída  

Permite guardar a informação relativa à nota de saída. 

Guia de transporte  

Permite guardar a informação relativa à guia de transporte. 

Coluna fornecedor  

Adiciona-se uma nova coluna na janela de Gastos de material denominada Fornecedor. Ao seleccionar 
essa coluna, mostrar-se-á uma lista desdobrável que incluirá todos os fornecedores que incluam esse 
material em algum dos seus documentos da janela Entradas de material. O utilizador pode seleccionar 
o fornecedor que lhe interesse. 

Finalizado  Permite marcar um artigo como terminado, com o fim de obter a listagem de Desvios 

artigos orçamento-real ou Resumo desv. artigos orçamento-real e indicar se o artigo ou capítulo já 
estão finalizados. Ao indicar que um artigo está finalizado, estes ficam marcados de forma automática 
com todas as entradas relacionadas com esse artigo.  

Tipo Permite indicar o tipo de documento ao qual pertence o recurso, que pode ser Guia, Factura, etc. 

Documento  



 

Permite indicar o número do documento ao qual pertence o recurso. Estas duas últimas colunas 
permitem relacionar os materiais gastos com os documentos através dos que se adquiriram. Nesta 
relação baseiam-se as cores que se mostram os documentos, que representam se os materiais foram 
gastos total ou parcialmente (azul ou verde, respectivamente). 

 

As colunas TTipoT e DocumentoT permitem indicar de que documento provém o material que se está a gastar. 
Deste modo, pode-se conhecer o seu preço unitário concreto, para o caso de que este varie em cada 
documento. 

 

Para os gastos que tenham estas colunas preenchidas, considerar-se-á, opcionalmente, o preço unitário 
real existente nesse documento. Para aqueles que não as tenham preenchido, utilizar-se-á sempre o preço 
unitário médio ponderado de todas as entradas existentes para este recurso. 

Ao pressionar-se o botão  situado na coluna Documento, exibe-se uma caixa de diálogo como a da 
imagem, que mostra todos os documentos nos quais se encontra o recurso em questão, com indicação 
das quantidades fornecidas e das quantidades restantes, em função de outros gastos prévios realizados. 
De todos os documentos mostrados, pode seleccionar-se o pretendido, que será o que se tem em conta 
como origem do recurso gasto. 

A opção Ver todos permite ver todos os documentos que incluam o recurso seleccionado ou, caso se 
desactive, unicamente aqueles com quantidade restante maior que zero. 



 

 

A barra de ferramentas 

Na parte superior da janela de gastos de material, encontra-se a barra de ferramentas. O significado de 
cada um dos ícones é o seguinte: 

 Recalcular quantidade prevista. Recalcula a quantidade total do recurso presente no orçamento. 

 Imputação dos gastos de forma automática.- Esta função gera de forma automática tantas linhas 

como artigos nos quais intervenha o recurso. A partir do valor introduzido na coluna Quantidade realiza 
uma distribuição proporcional dessa quantidade por cada artigo do orçamento onde exista esse recurso. 

  Importar documento. Esta função gera de forma automática uma nova linha por cada recurso 

que intervenha no documento seleccionado. Dos documentos que se mostram na tabela, ser visualizados 
com texto em cor azul aqueles que já foram utilizados previamente através deste mesmo ícone, incluindo 
se tiver modificado o tipo de documento ou o seu número. 



 

 

  Código de obra.- Esta função permite introduzir um código de três caracteres alfanuméricos. O 

código de obra introduzido vai ficar adicionado de forma automática ao princípio dos números de 
documento de entradas de material. 

  

Esta forma de renumerar o número de documento vai permitir que ao copiar os documentos de um 
ficheiro para outro, se identifique a que obra pertence cada documento. 

 Imputar todo o material sobrante.- Permite imputar ao artigo ou capítulo que se seleccione, todo 

o material que tenha entrado na obra e que ainda não se tenha gasto em nenhum artigo, ou seja, todas 
as quantidades de material que se encontrem na janela de entradas de material e que não se tenham 
introduzido ainda na janela de gastos de material. As quantidades que se imputam através este ícone 
são as mesmas que se mostram na listagem actual de existências de material. Isto permite que os restos 
de materiais perdidos ou deteriorados, que não se tenham colocado em nenhum artigo, se considerem 
também como um gasto da obra, uma vez que se podem imputar a um capítulo de Vários ou de Gastos 

gerais, etc. 

 A caixa de diálogo que se mostra permite seleccionar a data que se pretende utilizar para o gasto 
e o artigo ou capítulo de destino. 



 

  

 Também é possível seleccionar, caso se pretenda, gastar todo o material sobrante, só um 
determinado material ou só o material incluído em determinados artigos. 

  Imputar gastos de material.- Este ícone permite atribuir automaticamente cada linha de gasto a 

um documento. É possível faze-lo para um só gasto ou para vários (caso se seleccionem várias linhas 

de gastos enquanto se pressiona a tecla  ou ). 

 Uma vez seleccionada a linha ou linhas a modificar, pressiona-se o ícone, com o que se mostra 
uma caixa de diálogo como a da imagem, que inclui as seguintes opções: 

  

◼ A de data de entrada mais antiga (FIFO).- Caso se seleccione esta opção, seleccionar-se-á 
automaticamente o documento com data mais antiga que tenha alguma quantidade restante 
(FIFO = First In, First Out = O primeiro que entra é o primeiro que sai). 

◼ A de data de entrada mais recente (LIFO).- Caso se seleccione esta opção, seleccionar-se-á 
automaticamente o documento com data mais recente que ainda tenha quantidade restante 
(LIFO = Last In, First Out = O último que entra é o primeiro que sai). 

◼ O de menor preço.- Caso se seleccione esta opção, seleccionar-se-á automaticamente o 

documento que inclua o preço mais baixo para este recurso, de entre os que ainda tenham 
quantidade restante. 

◼ O de maior preço.- Caso se seleccione esta opção, seleccionar-se-á automaticamente o 
documento de preço mais alto para este recurso, de entre os que ainda têm quantidade 
restante. 

◼ O de quantidade disponível mais próximo por excesso.- Caso se seleccione esta opção, 
seleccionar-se-á automaticamente o documento que inclua uma quantidade restante mais 
aproximada à gasta, sempre por excesso. 

Em qualquer dos casos, se a quantidade restante deste recurso no documento seleccionado, for 
insuficiente para cobrir a quantidade gasta, seleccionar-se-á automaticamente também o segundo 
documento que se encontre na mesma situação e assim sucessivamente com o terceiro, quarto, etc. Por 



 

exemplo, suponhamos que se estão gastando 150 unidades e selecciona-se a opção FIFO. Se no 
documento mais antigo, a quantidade restante é de 50 unidades, atribuir-se-á este documento e, além 
disso, o segundo mais antigo com uma quantidade de 100 unidades. 

  Filtros.- Este ícone permite mostrar ou ocultar uma zona da janela na qual é possível filtrar a 

informação que se mostra na tabela. 

  

 Quando está activado, mostram-se os campos como os da imagem, que permitem seleccionar: 

◼ Os códigos do recurso. Podem utilizar-se os símbolos * e ? do modo habitual, para seleccionar 
grupos de códigos. 

◼ As datas inicial e final do gasto. 

◼ O nome da obra. 

◼ Os códigos dos artigos de destino. Podem utilizar-se os símbolos * e ? do modo habitual, para 
seleccionar grupos de códigos. 

Gastos de pessoal 

 

Permite introduzir os distintos gastos que pode ter cada pessoa que participa na execução da obra. 

Pode-se controlar o gasto do pessoal de duas formas diferentes: 

◼ Gastos de pessoal clássico: partes de horas 

O gasto de pessoal realiza-se da mesma forma que até agora, ou seja, introduz-se uma lista de 
trabalhadores na janela de gastos de pessoal clássico e vão-se introduzindo os gastos em horas de cada 
um dos trabalhadores por dias, semanas, meses….Cada trabalhador pode ter associado até 10 tipos de 
preços unitários diferentes, introduzindo-se cada um dos gastos do trabalhador, com a indicação da data, 
tipo de gasto, preço unitário (que pode ser o preço de hora normal para esse tipo de gasto ou diferente 
para cada momento), quantidade, obra e artigo de destino. 

◼ Gastos de pessoal em função dos dias 

Permite calcular de forma automática, o valor a imputar como custo de pessoal à obra, em função do 
vencimento de cada trabalhador e seus complementos. Com este modo de trabalho, têm-se em conta 
os dias trabalhados (laboráveis ou festivos), os dias laboráveis no mês, as horas extras, os trabalhos por 
unidade de obra concluída, etc...Este novo método de trabalho é opcional. 

QUANDO UTILIZAR UM OU OUTRO MODO DE TRABALHO? 

Se o que pretende realizar é um controlo do número de horas de cada trabalhador, ao qual se vai pagar 
em função das horas que tenha trabalhado numa determinada obra e em função do que produz por 
hora/tipo trabalhada, recomenda-se o modo de trabalho clássico. 

Se, pelo contrário, pretendemos efectuar de uma forma mais completa o controlo dos custos de pessoal, 
tendo em conta na altura de calcular o gasto de cada trabalhador o seu vencimento e os seus 
complementos ao vencimento, recomenda-se o cálculo de gastos de pessoal por dias. Este novo método 
de trabalho, permite-se definir as formas de pagamento para cada um dos trabalhadores, bem como obter 
uma listagem de custos de pessoal por obra, que indica o custo que supõe cada trabalhador em cada uma 
das obras em curso. 



 

Barra de ferramentas da janela de gastos de pessoal: 

A barra de ícones desta janela conta com os seguintes elementos: 

 Procurar...- Este ícone permite procurar um trabalhador, através dos seus apelidos e nome. 

 Ficha pessoal.- Permite introduzir os dados de cada trabalhador em modo de ficha. 

  

 Os campos que se podem introduzir na TFicha pessoalT são: 

◼ Apelidos e Nome 

◼ B.I. 

◼ Endereço 

◼ Localidade 

◼ Região e Código Postal (C.P.) 

◼ Telefones 

◼ Datas de alta, de baixa e antiguidade. 

◼ Foto, em formato gráfico 

◼ Delegação, uma de entre as definidas na função Gestão de Pessoal 

◼ Departamento, um de entre os definidos na função Gestão de Pessoal 

◼ Número de filiação à Segurança Social 



 

◼ Categoria e Grupo de quotização. Selecciona-se uma categoria de entre as dadas de alta na 
tabela TCategorias/GrupoT. 

  

◼ Posto de trabalho 

◼ Código do contrato 

◼ Salário base bruto anual 

◼ Pagamentos extras bruto: O programa permite introduzir o valor bruto dos pagamentos extra 
que o trabalhador recebe num ano. 

◼ Condições: 

Tarefa:  a remuneração contrata-se com base na quantidade de unidades, obras ou trabalhos 
que o trabalhador realize numa determinada jornada. O contrato de trabalho por unidade de obra, 
conhece-se também como contrato de trabalho por obra ou por tarefa. 

Horas: a remuneração contrata-se com base nas horas que o trabalhador realiza numa determinada 
jornada.  

 Opções…- Permite modificar os textos que identificam cada tipo de gasto de pessoal. 

  



 

 Preços unitários de pessoal.- Este ícone permite atribuir o trabalhador seleccionado a uma 

determinada categoria de mão-de-obra de alguma base de preços que se tenha, de modo a que utilize 
os seus próprios preços unitários. Por exemplo, pode-se associar o trabalhador Paulo Fernandes à 
categoria Oficial 1ª carpintaria, para utilizar os seus preços unitários. 

  

Os gastos de pessoal que se vão introduzindo através da função TGastos de pessoal são tidos em 

conta para calcular o valor real de cada artigo, somando-se aos gastos que se introduzam através 
da função TGastos de material. 

 Filtros.- Este ícone activa ou desactiva a zona onde se pode aplicar filtros para mostrar só parte 

da informação. Deste modo, evita-se ter no ecrã informação que não se necessita. 

Ícone para importar ficheiros de Excel em “Gastos de pessoal” 

O ícone “Importar gastos de pessoal desde Microsoft Office Excel” permite importar ficheiros de Excel que 
tenham as seguintes colunas: 

Código de trabalhador Data Quantidade Centro de custo Destino Comentário 

12345678K 07/11/2019 8 M001 0701 
 

12345678K 08/11/2019 8 M001 0702 Pequenos remates 

12345678K 09/11/2019 8 M001 0703 
 

31454555V 07/11/2019 8 M002 0701 
 

31454555V 08/11/2019 8 M002 0702 
 

31454555V 09/11/2019 8 M002 0703 
 

• Código de trabalhador.- O programa pesquisa o código no campo “DNI” de todos os 
trabalhadores, e atribui o gasto ao trabalhador que tenha esse DNI. Se não coincidir com nenhum, 
apresenta-se a mensagem “Nenhum trabalhador tem o código X no seu campo DNI. Reveja esse 
dado com o ícone ‘Ficha pessoal’.” 

• Data.- Dado para enviar diretamente para a coluna homónima. 



 

• Quantidade.- Dado para enviar diretamente para a coluna homónima. 

• Centro de custo.- Dato para enviar diretamente para a coluna homónima. Se não existir nenhum 
centro de custo com esse código, apresenta-se a mensagem: “O centro de custo X não existe. 
Crie-o em “Ficheiro>Business Intelligence>Centros de custo”. 

• Destino.- Dado para enviar diretamente para a coluna homónima. Pode indicar-se um código de 
artigo, de capítulo ou “##”, para atribuir à obra completa. 

• Comentário.- Dado para enviar diretamente para a coluna homónima. 

Ao importar o ficheiro de Excel, apresenta-se uma caixa de diálogo intermédia com o seu conteúdo, que 
permite filtrar entre duas datas e/ou por código de trabalhador. Também é possível ativar ou desativar as 
linhas individualmente, para selecionar as que se pretende importar. 

 

Gastos de pessoal classico: partes da hora 

Ao executar-se a função, exibe-se uma nova janela como a da imagem, que permite relacionar os 
trabalhadores da empresa, que são os mesmos que se mostram na função Contabilidade>Pessoal, no 

caso de se utilizar . 

Na tabela, podem introduzir-se novos trabalhadores e modificar ou eliminar os existentes. 

O ícone  situado à esquerda de cada trabalhador permite mostrar uma tabela para cada um deles, que 
permite introduzir cada um dos gastos associados ao trabalhador, com indicação da data, tipo de gasto, 
preço unitário (que pode ser o normal para esse tipo de gasto ou diferente em cada momento), quantidade 
e obra e artigo de destino. 

 



 

Tabela de trabalhadores 

O programa permite definir para cada trabalhador até 10 tipos de preços unitários diferentes: preços 
normais por hora, preços extra por hora, alimentação, quilometragem, etc. Exibe-se também, para cada 
trabalhador, os seus dados pessoais e os seus dados salariais, os quais se obtêm da ficha pessoal de cada 

trabalhador (à qual se acede pressionando sobre o ícone  Ficha Pessoal, que se encontra na barra de 

ferramentas da janela de gastos de pessoal). 

 Tabela de trabalhos realizados 

O ícone  situado à esquerda de cada trabalhador permite mostrar uma tabela para cada um deles, que 
permite introduzir cada um dos gastos associados ao trabalhador, com indicação da data, tipo de gasto, 
preço unitário (que pode ser o normal para esse tipo de gasto ou diferente em cada momento), quantidade 
e obra e artigo de destino. 

Esta tabela contém os seguintes dados: 

◼ Data.- Permite indicar em que data se produz o gasto. 

◼ Tipo de gasto.- Permite indicar o tipo de gasto que se produziu, de entre os 10 que o programa 
permite definir. 

◼ Preço unitário.- Obtém o valor a partir do tipo de gasto seleccionado na coluna ‘Tipo de gasto’. 

◼ Quantidade.- Obtém o número de horas trabalhadas. 

◼ Valor.-  Valor resultante de multiplicar os dados da coluna Preço Unitário pela Quantidade. 

◼ Obra.- Permite definir em que obra se produziu o gasto. 

◼ Destino.- Permite definir em que artigo se produziu o gasto, de entre todos os que formam a obra 
seleccionada anteriormente. 

◼ UD.- Obtém as unidades a partir do artigo destino ao qual se imputou o gasto. 

◼ Conceito.- Obtém a descrição a partir do artigo de destino ao qual se imputou o gasto. 

Os gastos de pessoal que se vão introduzindo através da função TGastos de pessoal são tidos em conta 
para calcular o valor real de cada artigo, somando-se aos gastos que se introduzam através da função 
TGastos de materialT, 

Gastos de pessoal por dias 

Para poder aceder a esta forma de cálculo de Gastos de pessoal, em primeiro lugar nas opções do 
programa tem de se activar a opção  

 

Esta opção, encontra-se na janela de Opções, dentro da ficha Custos. E a função Opções acede-se a 

partir do botão . 

Uma vez activada esta função, caso se aceda à função Gastos de pessoal, o programa mostra a seguinte 
janela: 



 

 

Tabela de trabalhadores 

O programa permite definir para cada trabalhador até 10 tipos de preços unitários diferentes: Preço hora 
normal, Preço hora extra, Preço hora feriado, Preço Unidade Obra 1, Preço Unidade Obra 2 etc. Exibe-se 
também, para cada trabalhador, os seus dados pessoais e os seus dados salariais, os quais se obtêm da 

ficha pessoal de cada trabalhador (à qual se acede pressionando sobre o ícone  Ficha Pessoal, que se 

encontra na barra de ferramentas da janela de gastos de pessoal). 

Tabela de trabalhos realizados 

Esta tabela contém os seguintes dados: 

◼ Data.- Permite indicar em que data se produz o gasto. 

◼ Tipo de gasto.- Permite indicar o tipo de gasto que se produziu, de entre os 10 que o programa 

permite definir. 

◼ Preço unitário.- Obtém o valor a partir do tipo de gasto seleccionado na coluna ‘Tipo de gasto’. 

◼ Quantidade.- Obtém o número de horas trabalhadas, caso o trabalhador tenha como condições 
salariais Horas, ou a medição, no caso do trabalhador ter como condições salariais ‘Por unidade de 
Obra’. 

◼ Valor.-  Valor resultante de multiplicar os dados da coluna Preço Unitário pela Quantidade. Este valor 
é o que se obtém na listagem de consumos de cada artigo (tanto no formato detalhado como 
reumido) 

◼ Obra.- Permite definir em que obra se produziu o gasto. 



 

◼ Destino.- Permite definir em que artigo se produziu o gasto, de entre todos os que formam a obra 
seleccionada anteriormente. 

◼ UD.- Obtém as unidades a partir do artigo destino ao qual se imputou o gasto. 

◼ Conceito.- Obtém a descrição a partir do artigo de destino ao qual se imputou o gasto. 

◼ D.lab.trabalhados.- Obtém o número de dias laboráveis que o trabalhador consumiu ao executar o 
artigo que se obteve nessa linha. 

◼ D.lab.férias.- Obtém o número de dias laboráveis de férias ou feriados que um trabalhador, num 
determinado período de tempo em que esteve trabalhando numa determinada obra e/ou artigo e 

que se têm de pagar. 

◼ D.lab.mês.- Número de dias laboráveis que existem no mês em que se está produzindo o gasto. 

◼ Sálario/dias.- Obtém o valor a pagar a um trabalhador em função dos dias que trabalhou num 
determinado mês, tendo em conta o seu vencimento. Para poder obter este valor é necessário dispor 
do módulo de contabilidade e que o mesmo ficheiro de controlo de custos, contenha também a 
informação relativa às retenções oficiais. Este valor é preenchido pelo programa de forma automática 
e não é modificável pelo utilizador. No caso de não dispor do módulo de contabilidade, este dado 
ficará em branco. 

◼ Extras/dias.- Apresenta o valor a pagar a um trabalhador, com o conceito de pagamentos extras, 
em função dos dias que trabalhou no mês. Este valor é preenchido pelo programa de forma 
automática e não é modificável pelo utilizador. O valor Pagamentos extra bruto, obtém-se a partir da 
casa com o mesmo nome, que se encontra dentro da janela da ficha pessoal de cada trabalhador.  

◼ Férias/dias.- Apresenta o valor a pagar a um trabalhador, correspondente a feriados e férias, em 
função dos dias que trabalhou num determinado mês, tendo em conta o seu vencimento. Para poder 
obter este valor é necessário dispor do módulo de contabilidade. É igualmente necessário que o 
ficheiro de controlo de custos, contenha também a informação relativa às retenções oficiais. Este 
valor é preenchido pelo programa de forma automática e não é editável pelo utilizador. No caso de 
que não se dispor do módulo de contabilidade, este dado ficará em branco. 

◼ SS e IRS / dias.- Apresenta, em função dos dias trabalhados e dos dias festivos ou férias num 
determinado mês, o valor correspondente aos descontos da segurança social e IRS. É igualmente 
necessário que o ficheiro de controlo de custos, contenha também a informação relativa às retenções 
oficiais. Este valor é preenchido pelo programa de forma automática e não é editável pelo utilizador. 
No caso de que não se dispor do módulo de contabilidade, este dado ficará em branco. 

◼ Imp./horas.- Se o trabalhador tem como condições salariais HORAS, o programa, nesta casa 
apresenta para cada linha de gasto o valor por horas. Este valor é preenchido pelo programa de 
forma automática e não é editável. 

◼ Imp./tarefa.- Se o trabalhador tem como condições salariais POR UNIDADE DE OBRA (TAREFEIRO), o 
programa nesta casa apresenta para cada linha de gasto o valor por medição. Este valor é preenchido 

pelo programa de forma automática e não é editável. 

◼ Rendimento tarefeiro.- Esta casa apresenta-nos o rendimento do trabalho para o tarefeiro. Este valor é 
preenchido pelo programa de forma automática e não é modificável pelo utilizador.  

◼ Custo.- Esta casa apresenta o custo a imputar à obra. Este dado será reflectido na nova listagem de 
CUSTOS DE PESSOAL POR OBRA. Este valor é preenchido pelo programa de forma automática e não é 
modificável pelo utilizador.  

◼ Complemento.- casa apresenta o valor do complemento ao vencimento em função dos dias. 

O programa realiza os cálculos dos dados da tabela de trabalhadores em função do trabalhador estar 
contratado por Horas ou por tarefa, tendo-se em conta se o trabalhador tem direito a férias, pagamentos 
extras, segurança social… 



 

De seguida explica-se com uma série de exemplos, os cálculos realizados pelo programa nos diferentes 
casos que podemos encontrar em função das condições e se tem direitos ou não. 

 

 

CASO 1. NÃO SE TEM O MÓDULO DE CONTABILIDADE E/OU A INFORMAÇÃO RELATIVA ÀS RETENÇÕES OFICIAIS DOS 

TRABALHADORES NÃO ENCONTRA-SE NO MESMO FICHEIRO DE CUSTOS. 

Visualizar  exemplo GASTOS DE PESSOAL EM FUNÇÃO DOS DIAS 1.G13, se inclue com o programa. 

Introduzimos na tabela de trabalhos realizados os seguintes dados: 

◼ Data 

◼ Tipo de gasto 

◼ Preço unitário 

◼ Quantidade 

◼ Obra 

◼ Destino 

◼ D.lab.trab 

◼ D.lab.férias 

◼ D.lab.mês 

 

Condições de trabalho por TAREFA 

 

Com esta informação, o programa automaticamente dá-nos os valores de: 

 

◼  Valor, o qual será apresentado na listagem de gastos de pessoal e na de consumos de cada artigo.  

(Preço unitário) * (Quantidade) 

◼ Valor tarefa. Pode obter-se de duas formas diferentes, em função do tipo de gasto produzido. 

(Medição tarefa 1) * (Preço tarefa 1) = Valor 

(Medição tarefa 2) * (Preço tarefa 2) = Valor 

◼ Rend.tarefa. Calcula-se segundo a fórmula: 



 

Valor tarefa / Dias laboráveis trabalhados 

◼ Custo. O programa realiza os seguintes cálculos, em função do preço da tarefa utilizada: 

(Valor tarefa) + (SS e IRS em função dos dias) = Valor tarefa = Valor 

No caso que se está a desenvolver, como não existem dados referentes aos Sálarios e às retenções oficiais, o Custo 
é igual ao Valor da tarefa. 

O valor do custo será apresentado na listagem de Custos de pessoal por obra. 

◼ Complemento. Este campo calcula através da diferença dos seguintes conceitos: 

   (Valor tarefa) - (Sálario em função dos dias) = Valor tarefa 

 

Conclusões: 

O programa calcula o valor de Rendimento da tarefa. 

Os montantes de valor, valor da tarefa, custo e complementos são iguais. 

 

 

Condições de trabalho por HORAS 

 

 

Com esta informação, o programa automaticamente dá-nos os valores de: 

 

◼ Valor, o qual se verá apresentado na listagem de gastos de pessoal e na de consumos de cada artigo.  

(Preço unitário) * (Quantidade) 

◼ Valor horas. Pode obter-se de três formas diferentes, em função do tipo de gasto produzido. 

(Horas normais) * (Preço hora normal) = Valor 

(Horas extras) * (Preço hora extra) = Valor 

(Horas feriados) * (Preço hora feriado) = Valor 

◼ Custo. O programa realiza os seguintes cálculos, em função do preço hora utilizado:  



 

((Horas normais) * (Preço hora normal)) + (Pagamento extra em função dos dias) + (Férias 
em função dos dias) + (SS e IRS em função dos dias) = Valor 

((Horas extras) * (Preço hora extra)) + (Pagamento extra em função dos dias) + (Férias em 
função dos dias) + (SS e IRS em função dos dias) = Valor 

((Horas feriados) * (Preço hora feriado)) + (Pagamento extra em função dos dias) + (Férias 
em função dos dias) + (SS e IRS em função dos dias) = Valor 

No caso que se está a desenvolver, como não existem dados referentes aos Sálarios e às retenções oficiais, o Custo 

é igual ao Valor por horas. 

O valor de custo será apresentado na listagem de Custos de pessoal por obra. 

◼ Complemento. Este campo calcula-se através da diferença dos seguintes conceitos:  

(Horas normais) * (Preço hora normal) - (Sálario em função dos dias) = Valor 

(Horas extras) * (Preço hora extra) - (Sálario em função dos dias) = Valor 

(Horas feriados) * (Preço hora feriado) - (Sálario em função dos dias) = Valor 

 

Conclusões: 

Os montantes de valor, valor por horas, custo e complementos são iguais. 

 



 

CASO 2. SE TEM O MÓDULO DE CONTABILIDADE E A INFORMAÇÃO RELATIVA ÀS RETENÇÕES OFICIAIS DOS TRABALHADORES 

ENCONTRA-SE NO MESMO FICHEIRO DE CUSTOS. TODOS OS TRABALHADORES TÊM DIREITOS 

Visualizar  exemplo GASTOS DE PESSOAL EM FUNÇÃO DOS DIAS 2.G13, se inclue com o programa 

Como pode o programa saber que trabalhadores têm direitos e quais não têm? 

Quando um trabalhador “tem direitos”, o programa entende que tem direito a férias e pagamentos extras, 
pelo contrário, quando se indica ao programa que um trabalhador “não tem direitos”, quer dizer que não 
tem nem férias, nem pagamentos extras. 

Se na ficha do trabalhador, o campo que guarda o número de inscrição na segurança social, estiver 

preenchido, quer dizer que o trabalhador tem direitos, caso se encontre vazio, quer dizer que o trabalhador 
em questão não tem direitos. 

Em função do trabalhador ter ou não direitos, os cálculos de Sálario em função dos dias, pagamento extra 
em função dos dias…realizar-se-ão de uma forma ou de outra. 

Antes de começar a introduzir os gastos de pessoal por dias, deve comprovar que na janela de gestão de 
retenções oficiais, a qual se acede através da função de mesmo nome do separador Contabilidade, estão 
introduzidos os trabalhadores e também tem os dados referentes aos Sálarios dos meses correspondentes 
aos que se vão introduzir na janela de gastos de pessoal por dias, os gastos desses meses. 

 

 

De seguida introduz-se na tabela de trabalhos realizados os seguintes dados: 

◼ Data 

◼ Tipo de gasto 

◼ Preço unitário 

◼ Quantidade 

◼ Obra 

◼ Destino 

◼ D.lab.trab 

◼ D.lab.férias 

◼ D.lab.mês 

 



 

Condições de trabalho por TAREFA 

 

Com esta informação, o programa automaticamente dá-nos os valores de: 

 

◼  Valor, o qual será apresentado na listagem de gastos de pessoal e na de consumos de cada artigo.  

(Preço unitário) * (Quantidade) 

◼ Sálario/dias, o programa realiza o seguinte cálculo: 

Líquido * (Dias laboráveis trabalhados + Dias laboráveis de férias) / Dias laboráveis do mês 

O valor LÍQUIDO obtém-se da janela de gestão de retenções oficiais do separador Contabilidade, o qual 
é o valor líquido que um trabalhador recebe ao mês, depois de ter descontado o IRS e a segurança social 
ao seu Sálario. 

◼ Extras/dias, a forma de calcular o valor realiza-se segundo a seguinte equação: 

(Pagamentos extra bruto * (Dias laboráveis trabalhados + Dias laboráveis de férias) / Dias 
laboráveis do mês)/6 

O valor Pagamentos extra bruto obtém-se do campo de igual nome, que encontra-se dentro da janela 
do separador pessoal de cada trabalhador.  

◼ Férias/dias, o programa realiza o seguinte cálculo: 

Líquido * ((Dias laboráveis trabalhados + Dias laboráveis de férias) / Dias laboráveis do 
mês) / 11 

O valor LÍQUIDO obtém-se da janela de gestão de retenções oficiais da do separador Contabilidade, o 
qual é o valor líquido que um trabalhador recebe ao mês, depois de ter descontado o IRS e a segurança 
social ao seu Sálario. 

◼ SS e IRS / dias, o programa realiza o seguinte cálculo: 

(Segurança Social trabalhador + IRS) * (Dias laboráveis trabalhados + Dias laboráveis de 
férias) / Dias laboráveis do mês 

◼ Valor tarefa. Pode obter-se de duas formas diferentes, em função do tipo de gasto produzido. 

(Medição tarefa 1) * (Preço tarefa 1) = Valor 

(Medição tarefa 2) * (Preço tarefa 2) = Valor 



 

◼ Rend.tarefa. Calcula-se segundo a fórmula: 

Valor tarefa / Dias laboráveis trabalhados 

◼ Custo. o programa realiza os seguintes cálculos, em função do preço da tarefa utilizado: 

(Valor tarefa) + (Pagamento extra em função dos dias+Férias em função dos dias +SS e IRS 
em função dos dias)  

O valor de custo será apresentado na listagem de Custos de pessoal por obra. 

◼ Complemento. Este campo calcula-se através da diferença dos seguintes conceitos: 

   (Valor tarefa) - (Sálario em função dos dias) 

 

 

Condições de trabalho por HORAS 

 

 

Com esta informação, o programa automaticamente dá-nos os valores de: 

 

◼  Valor, o qual será apresentado na listagem de gastos de pessoal e na de consumos de cada artigo.  

(Preço unitário) * (Quantidade) 

◼ Sálario/dias, o programa realiza o seguinte cálculo: 

Líquido * (Dias laboráveis trabalhados + Dias laboráveis de férias) / Dias laboráveis do mês 

O valor LÍQUIDO obtém-se da janela de gestão de retenções oficiais do separador Contabilidade, o qual 
é o valor líquido que um trabalhador recebe ao mês, depois de ter descontado o IRS e a segurança social 
ao seu Sálario. 

◼ Extras/dias, a forma de calcular o valor realiza-se segundo a seguinte equação: 

(Pagamentos extra bruto * (Dias laboráveis trabalhados + Dias laboráveis de férias) / Dias 
laboráveis do mês)/6 

O valor Pagamentos extra bruto obtém-se do campo de igual nome, que encontra-se dentro da janela 
do separador pessoal de cada trabalhador.  



 

◼ Férias/dias, o programa realiza o seguinte cálculo: 

Líquido * ((Dias laboráveis trabalhados + Dias laboráveis de férias) / Dias laboráveis do mês) / 11 

O valor LÍQUIDO obtém-se da janela de gestão de retenções oficiais da do separador Contabilidade, o 
qual é o valor líquido que um trabalhador recebe ao mês, depois de ter descontado o IRS e a segurança 
social a seu Sálario. 

◼ SS e IRS / dias, o programa realiza o seguinte cálculo: 

(Segurança Social trabalhador + IRS) * (Dias laboráveis trabalhados + Dias laboráveis de férias) / Dias 
laboráveis do mês 

◼ Valor horas. Pode obter-se de três formas diferentes, em função do tipo de gasto produzido. 

(Horas normais) * (Preço hora normal) 

(Horas extras) * (Preço hora extra) 

(Horas feriados) * (Preço hora feriado) 

◼ Custo. o programa realiza os seguintes cálculos, em função do preço hora utilizado:  

((Horas normais) * (Preço hora normal)) + (Paga extra em função dos dias) + (Férias em 
função dos dias) + (SS e IRS em função dos dias)  

((Horas extras) * (Preço hora extra)) + (Paga extra em função dos dias) + (Férias em 
função dos dias) + (SS e IRS em função dos dias)  

((Horas feriados) * (Preço hora feriado)) + (Paga extra em função dos dias) + (Férias em 
função dos dias) + (SS e IRS em função dos dias) 

O valor de custo será apresentado na listagem de Custos de pessoal por obra. 

◼ Complemento. Este campo calcula-se através da diferença dos seguintes conceitos:  

   (Horas normais) * (Preço hora normal) - (Sálario em função dos dias) 

(Horas extras) * (Preço hora extra) - (Sálario em função dos dias) 

(Horas feriados) * (Preço hora feriado) - (Sálario em função dos dias) 

 

 

 

 



 

CASO 3. SE TEM O MÓDULO DE CONTABILIDADE E A INFORMAÇÃO RELATIVA ÀS RETENÇÕES OFICIAIS DOS TRABALHADORES 

ENCONTRA-SE NO MESMO FICHEIRO DE CUSTOS. OS TRABALHADORES NÃO TÊM DIREITOS 

Visualizar  exemplo GASTOS DE PESSOAL EM FUNÇÃO DOS DIAS 3.G13, se inclue com o programa 

Antes de começar a introduzir os gastos de pessoal por dias, deve comprovar que na janela de gestão de 
retenções oficiais, a qual se acede através da função do mesmo nome do separador Contabilidade, estão 
introduzidos os trabalhadores e também tem dados referentes aos Sálarios dos meses correspondentes 
aos que se vão introduzir na janela de gastos de pessoal por dias, os gastos desses meses. 

 

 

De seguida introduz-se na tabela de trabalhos realizados os seguintes dados: 

◼ Data 

◼ Tipo de gasto 

◼ Preço unitário 

◼ Quantidade 

◼ Obra 

◼ Destino 

◼ D.lab.trab 

◼ D.lab.férias 

◼ D.lab.mês 



 

Condições de trabalho por TAREFA 

 

Com esta informação, o programa automaticamente dá-nos os valores de: 

 

◼  Valor, o qual se verá apresentado na listagem de gastos de pessoal e na de consumos de cada 

artigo.  

(Preço unitário) * (Quantidade) 

◼ Sálario/dias, o programa realiza o seguinte cálculo: 

Líquido * (Dias laboráveis trabalhados) / Dias laboráveis do mês 

◼ Extras/dias, o trabalhador não tem direito a cobrar pagamentos extras. Mesmo que na ficha pessoal 
do trabalhador exista um valor de pagamentos extra bruto, a campo correspondente Extras/dia, 
permanece em branco. 

◼ Férias/dias, o trabalhador não tem direito a férias. O campo correspondente a Férias/dia permanece 
em branco. 

◼ SS e IRS / dias, o programa realiza o seguinte cálculo: 

(Segurança Social trabalhador + IRS) * (Dias laboráveis trabalhados) / Dias laboráveis do 
mês 

◼ Valor tarefa. Pode obter-se de duas formas diferentes, em função do tipo de gasto produzido. 

(Medição tarefa 1) * (Preço tarefa 1) 

(Medição tarefa 2) * (Preço tarefa 2) 

◼ Rend.tarefa. Calcula-se segundo a fórmula: 

Valor tarefa / Dias laboráveis trabalhados 

◼ Custo. o programa realiza os seguintes cálculos, em função do preço tarefa utilizado: 

(Valor tarefa) + (SS e IRS em função dos dias) 

O valor de custo será apresentado na listagem de Custos de pessoal por obra. 



 

◼ Complemento. Este campo calcula-se através da diferença dos seguintes conceitos: 

(Valor tarefa) - (Sálario em função dos dias) 

 

 

 

Condições de trabalho por HORAS 

 

Com esta informação, o programa automaticamente dá-nos os valores de: 

 

◼  Valor, o qual se verá apresentado na listagem de gastos de pessoal e na de consumos de cada 

artigo.  

(Preço unitário) * (Quantidade) 

◼ Sálario/dias, o programa realiza o seguinte cálculo: 

Líquido * (Dias laboráveis trabalhados) / Dias laboráveis do mês 

◼ Extras/dias, o trabalhador não tem direito a cobrar pagamentos extras. Mesmo que na ficha pessoal 
do trabalhador exista um valor de pagamentos extra bruto, o campo correspondente Extras/dia, 
permanece em branco. 

◼ Férias/dias, o trabalhador não tem direito a férias. O campo correspondente a Férias/dia permanece 
em branco. 

◼ SS e IRS / dias, o programa realiza o seguinte cálculo: 

(Segurança Social trabalhador + IRS) * (Dias laboráveis trabalhados) / Dias laboráveis do mês 

◼ Valor horas. Pode obter-se de três formas diferentes, em função do tipo de gasto produzido. 

(Horas normais) * (Preço hora normal) 

(Horas extras) * (Preço hora extra) 

(Horas feriados) * (Preço hora feriado) 

◼ Custo. o programa realiza os seguintes cálculos, em função do preço hora utilizado:  

((Horas normais) * (Preço hora normal)) + (SS e IRS em função dos dias)  



 

((Horas extras) * (Preço hora extra)) + (SS e IRS em função dos dias)  

((Horas feriados) * (Preço hora feriado)) + (SS e IRS em função dos dias) 

O valor de custo será apresentado na listagem de Custos de pessoal por obra. 

 

◼ Complemento. Este campo calcula-se através da diferença dos seguintes conceitos:  

   (Horas normais) * (Preço hora normal) - (Sálario em função dos dias) 

(Horas extras) * (Preço hora extra) - (Sálario em função dos dias) 

(Horas feriados) * (Preço hora feriado) - (Sálario em função dos dias) 

Gestão de equipamentos 

 

A função Gestão de equipamentos mostra uma árvore de grupos de equipamentos. Dentro de cada grupo, 
cada equipamento inclui os seguintes dados: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, DATA DE COMPRA E EUROS/HORA. 

 

Cada equipamento inclui uma tabela secundária, dentro da qual se podem ir enumerando os gastos que 
gera a manutenção do mesmo, por exemplo: 

◼ Horas de trabalho do condutor 

◼ Litros de combustível 

◼ Amortizações 

◼ Facturas de reparação 

◼ Peças utilizadas 

◼ Pneus 



 

◼ Filtros 

◼ Etc. 

As colunas disponíveis são: DATA, KM NO CONTA-QUILÓMETROS, DESCRIÇÃO, QUANTIDADE, PREÇO UNITÁRIO E 

VALOR. 

O valor EUROS/HORA existente para cada equipamento na função Gestão de equipamentos e calcula-se 
através da seguinte divisão: no numerador, coloca-se a soma de todos os gastos existentes para este 
equipamento, nesta mesma janela; no denominador, coloca-se a soma de todas as quantidades de tipo 1 
utilizadas por este equipamento, na janela da função Gastos de equipamentos. 

O valor calculado deste modo, mostra-se automaticamente, tanto no campo EUROS/HORA da função Gestão 

de equipamentos, como no campo de preço unitário 1 da função Gastos de equipamentos, o que permite 
utiliza-la para os gastos posteriores que se vão produzindo. 

Esta função inclui um ícone que permite recuperar os textos de descrição dos equipamentos de 
Contabilidade>Inventário/Amortizações e recuperar também a amortização diária, como divisão do valor 
total pelo número de dias seleccionados nos prazos de amortização. Por exemplo, para um valor de 5000 
€ e 40 prazos de 3 meses cada um, a amortização diária é de 5000 euros / 40 prazos / 3 meses / 30 dias 
= 1,39 €/dia. 

Gastos de equipamentos 

 

A função Gastos de Equipamentos tem um funcionamento igual a Gastos de pessoal, excepto que, em vez 
de cada pessoa, enumera-se cada equipamento. Cada uma, inclui dez tipos de gastos possíveis e permite 
adicionar uma lista de gastos com: data, tipo de gasto, quantidade, etc. Cada gasto imputa-se a um artigo 
ou capítulo e tem-se em conta na listagem de consumos de cada artigo, do mesmo modo que os gastos 
de material e os de pessoal. 

Na zona superior da janela incluem-se os grupos de equipamentos, enquanto na zona inferior são 
apresentados os equipamentos incluídos em cada grupo. 

Associada a cada grupo de equipamentos, existe uma tabela com os gastos gerais do grupo. Cada um 
deles inclui data, unidade de medida, descrição, quantidade, preço unitário e valor. A soma de todos os 
gastos gerais existentes em cada grupo, reparte-se automaticamente entre todos os equipamentos 
existentes no grupo e nos seus subgrupos, de um modo proporcional ao valor dos gastos particulares que 
tenha cada equipamento. Esta repartição realiza-se de um modo automático, adicionando à tabela de 
gastos particulares de cada equipamento uma linha adicional, denominada Gastos gerais, com a 
quantidade de 1 e com o preço unitário, da parte que lhe corresponda dos gastos gerais. 



 

Fichas de obras independentes 

Quando se utiliza o sistema de armazém central, em que se utiliza um único ficheiro para gerir as entradas 
de material e os gastos, a partir do qual se vão imputando os gastos das várias obras, na margem esquerda 
das janelas de entradas e gastos incluem-se os nomes das obras. Conforme se selecionem umas ou outras, 
vão-se criando fichas novas no bordo superior, o que permite analisar cada uma das obras de um modo 
independente. 

Para além da maior claridade na apresentação dos dados, isto também pressupõe uma maior velocidade, 
já que se apresenta no ecrã apenas as entradas e os gastos correspondentes à obra selecionada. 

Esta função está disponível nas funções de “Entradas de material”, “Gastos de material”, “Gastos de 
pessoal” e “Gastos de equipamentos”. 

 



 

 

Contratos 

 

A função Contratos do grupo Criar e Modificar, permite organizar o orçamento da obra de acordo 

com os contratos. Estes contratos podem incluir artigos ou capítulos completos do nosso orçamento, ou 
então de todos os materiais, equipamentos ou mão-de-obra que se necessita para executar cada um dos 
artigos. Esta função, permite-nos trabalhar simultaneamente com fornecedores de materiais ou 

equipamentos e subempreiteiros de mão-de-obra, de artigos ou capítulos completos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁRVORE DO 
ORÇAMENTO 

ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO DE 
OBRA POR CONTRATOS: 

- de mão-de-obra 

- de materiais 

- de equipamentos 

- de capítulos completos 

- de artigos completos 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ao executar esta função, o programa mostra uma janela divida em duas partes, tal como 

exemplificado na imagem seguinte. 

Lado izquierdo da janela de contratos: 

Recolhe o orçamento de obra em seu estado actual, com sus composições. ao executar a função de 
Contratos, o programa recupera de forma automática o árvore do projecto, o qual no pode ser 
modificado desde esta função. A partir de agora a esta subjanela a vamos a denominar janela do 
Orçamento. 

Lado direito da janela de contratos: 

Recolhe os contratos que vão-se creando a partir do orçamento da obra e que más tarde se licitarán. 
Cada um dos contratos pode incluir capítulos completos do orçamento, a execução de artigos completas, 
o elementos da composição dos artigos, como pode ser a compra de lotes de material, alquiler de 
equipamentos, o subcontratas de mão-de-obra. A partir de agora a esta subjanela a vamos a denominar 
janela de Contratos definidos. 

 

 

 

Dados que se obtêm na janela de contratos definidos 

Nesta janela, como se indicou anteriormente, vão-se criando, a partir do orçamento da obra, os contratos 
que mais tarde se licitarão. Cada preço simples do contrato contém os seguintes dados: 

ATRIBUIÇÃO 
DIRECTA DE UM 
CONTRATO A UM 

FORNECEDOR 

DIAGRAMA DE GANTT DOS 
COMPONENTES DE CADA 

UM DOS CONTRATOS 



 

Código  Código do preço simples, do preço composto e/ou do artigo que se adicionou ao 
contrato. Este dado vem do orçamento original e não se pode modificar. 

Unidade  Unidade de medida do preço simples, do preço composto ou do artigo que se adicionou 
ao contrato. Este dado vem do orçamento original e pode ser modificado. 

Resumo  Texto resumo do artigo, do preço composto, que se adicionou ao contrato. Este dado 
vem do orçamento original e pode ser modificado. 

Preço associado  

Preço associado do artigo ou capitulo adicionado ao contrato. Este dado é obtido a partir do orçamento 

original e não pode ser modificado. 

Unitário  Preço unitário do artigo, capitulo, preço simples ou preço composto que se adicionou ao 
contrato. Este dado obtém-se do orçamento original e não pode ser modificado. 

Medição orçamento   

Quantidade total do elemento introduzido no contrato, obtido a partir do orçamento original e que não 
pode ser modificado. No caso de se ter incluído no contrato um elemento que faz parte de vários artigos, 
a medição que se obtém é a resultante de somar todas as unidades necessárias no total do projecto. 

Medição Contrato  

Quantidade do elemento introduzido no contrato, para a qual se pedirá posteriormente propostas. Este 
dado coincide, inicialmente, com a medição do orçamento, porém pode-se editar o seu valor para adaptá-
lo às reais necessidades de cada obra. 

Valor  Valor que resulta de multiplicar o unitário pela medição do contrato. 

A barra de ferramentas e os botões Agregar ou Eliminar 

 

Barra de ferramentas da janela do Orçamento da obra e o botão ‘Agregar’ 

Na parte esquerda da janela de contratos, encontra-se a barra de ferramentas correspondente à janela 
do orçamento da obra e suas composições. O significado de cada um dos ícones é o seguinte: 

   Adicionar mão-de-obra.- Permite seleccionar de forma automática toda a mão-de-obra que faz 

parte dos artigos do orçamento. 

  Adicionar material.- Permite seleccionar de forma automática todos os materiais que fazem parte 

dos artigos do orçamento. 

  Adicionar equipamento.- Permite seleccionar de forma automática todos os equipamentos que 

fazem parte dos artigos do orçamento. 

  

Adicionar.- Permite, através da definição de um filtro, na casa Outros, seleccionar todos os elementos 
de um mesmo tipo ou família, como por exemplo todos os tijolos cerâmicos. 

   Selecciona os elementos não atribuídos a nenhum contrato.- através deste ícone, o programa selecciona 

todos os elementos do orçamento, que ainda não tenham sido atribuídos aos contratos já criados. 

  

Agregar.- Este botão permite, uma vez seleccionados os elementos do orçamento, os capítulos e/ou 
artigos que vão formar parte de um determinado contrato, (seleccionado na janela de orçamento de 



 

forma manual ou automática através dos ícones descritos anteriormente), agregá-los de forma a 
formarem parte do contrato. 

Barra de ferramentas da janela dos Contratos Definidos e o botão Desistir 

En a parte direita da janela de contratos, se encontra a barra de ferramentas correspondente à janela dos 
contratos definidos. o significado de cada um dos ícones é o seguinte: 

Na parte direita da janela de contratos, encontra-se a barra de ferramentas correspondente à janela dos 
contratos definidos. O significado de cada um dos ícones é o seguinte: 

  Adicionar contrato.- Permite criar um novo contrato na janela de Contratos 

  Eliminar contrato.- Permite eliminar um contrato já existente na janela de Contratos 

  Subir.- Permite subir um contrato, ou seja colocá-lo acima de algum contrato já existente. 

  Baixar.- Permite baixar um contrato, ou seja colocá-lo abaixo de algum contrato já existente. 

  Diagrama de Gantt.- ao pressionar neste ícone o programa mostra um diagrama de Gantt, no 

qual se mostram todos os componentes do contrato seleccionado nesse momento. Para cada um dos 
componentes indica-se o período em que está previsto que o fornecimento e utilização desse 
componente e a quantidade necessária. A ordem dos componentes no diagrama de Gantt, vem definida 
pela ordem em que esses componentes se encontram no contrato. O componente que participe em dois 
ou mais artigos do orçamento, figurará repetido tantas vezes como os artigos em que intervenha. As 
datas iniciais e finais vêm pré-determinadas pelas datas que indicámos previamente como inicio e fim 
de cada um das artigos que formam parte do nosso orçamento.  

 

Figura 38. Diagrama de Gantt dos componentes do contrato seleccionado. 

  Diagrama de Gantt Orçamento.- ao pressionar este ícone o programa mostrará um diagrama  de 

Gantt, no qual se indicam, todos os componentes do contrato seleccionado ordenados dentro do 
orçamento de obra, cada um dentro do artigo no qual intervêm. Tal como no diagrama as datas de início 
e de final, vem pré-definidas pela datas que se definiram previamente no diagrama de Gantt do 
orçamento da obra. 



 

 

Figura 39. Diagrama de Gantt dos componentes do contrato seleccionado na estrutura do 
orçamento. 

  Propriedades do contrato: permite definir para cada um dos contratos o fornecedor. A partir 

desta janela podemos marcar se o contrato seleccionado está assinado e se existe algum documento 
associado. 

 

  Adicionar elemento ao contrato: permite-nos definir um novo elemento que adicionaremos ao 
contrato previamente seleccionado. Nesta janela indicaremos ao programa, se esse elemento vai intervir 
em toda a obra ou só em alguns artigos. Podemos indicar a percentagem de participação em cada um 
dos artigos onde intervenha. 



 

 

  Recalcular durações de Gantt: este ícone permite, após ter gerado os contratos, acedermos ao 

diagrama de Gantt do projecto e realizarmos alguma modificação nas datas de início ou fim e nas 
durações. As modificações serão reflectidas no diagrama de Gantt que se gera inicialmente na janela de 
contratos.  

  

Eliminar.- Este botão permite que os elementos do orçamento, capítulos e/ou artigos que fazem parte 
dos contratos definidos e que previamente seleccionámos possam eliminar-se desses contratos e 
voltarem a figurar na janela do orçamento como não atribuídos. 

Código de cores 

Os componentes já atribuídos a algum contrato ficam assinalados com um código de cores, o que evita 
esquecimentos ou atribuições duplas. Este código de cores tem o significado que se apresenta: 

Janela do Orçamento: 

◼ Quadrado de cor vermelha diante de um artigo ou de um preço simples 

 

 
Todos os artigos ou preços simples da janela do orçamento, que estejam precedidos de um quadrado 
vermelho, são artigos ou preços simples que já estão atribuídos a algum contrato. Estes artigos ou preços 
simples já não se poderão voltar a atribuir, a não ser que os eliminemos do contrato a que estão 
atribuídos. 

◼ Quadrado de cor azul diante de um capítulo ou de um artigo 

 
Todos os capítulos ou artigos da janela do orçamento, que sejam precedidos de um quadrado de cor 
azul são capítulos ou artigos que têm algum (ou todos os) elemento(s) atribuído(s) a contratos. Se 



 

assinalamos um capítulo ou um artigo que já tem algum elemento (ou todos) atribuído(s) a algum 
contrato o programa mostra uma mensagem como a da imagem: 

 

Se confirmarmos eliminar-se-ão todos os elementos que se encontram em níveis inferiores e que já 
tinham sido atribuídos ao contrato, para que seja possível atribuir o capítulo ou artigo COMPLETO ao 
contrato. 

◼ Capítulos ou artigos de cor azul 

Se na janela de contratos assinalarmos um contrato completo ou algum dos elementos que o compõem, 
na janela do orçamento assinalar-se-á em cor azul todos os capítulos e artigos onde esses elementos 
intervêm no orçamento. 

 

Figura 40. Ao assinalar na janela de contratos o Operário especializado da construção, na janela do 
orçamento assinalam-se a cor azul todos os capítulos que possuam artigos nos quais intervém esse 

operário. 

◼ Artigos ou preços simples de cor vermelha 

Se na janela de contratos assinalamos um contrato completo ou algum dos elementos que o formam, na 
janela do orçamento assinalam-se em cor vermelha todos os preços simples ou artigos que constituem o 
contrato. 



 

 

Figura 41. Ao assinalar na janela de contratos o contrato de Aluguer de equipamento, na janela do 
orçamento assinala-se em cor vermelha todos os elementos que constituem esse contrato. 



 

Janela de Contratos: 

◼ Contratos em cor azul e elementos em cor vermelha 

Se na janela de orçamentos assinalarmos um preço simples ou um artigo completo que já tenha sido 
atribuído a um contrato, na janela de contratos assinalar-se-á com cor azul o contrato onde este se 
encontra incluído e dentro dele, em cor vermelha o componente ou artigo assinalado na janela do 
orçamento. 

 
Figura 42. Ao assinalar na janela do orçamento o Martelo picador, na janela de contratos assinala-se em 

cor azul o contrato onde esse elemento está atribuído e em cor vermelha o martelo picador. 

Criação de contratos e atribuição de elementos 

 

Criação de contratos 

Quando acedemos pela primeira vez à função Contratos, o programa mostra-nos uma janela como a 

que se vê na imagem seguinte. 

 

O lado direito da janela de contratos, é onde procederemos à criação dos diferentes contratos que nos 

interessam. Para esse efeito pressionamos com o rato no ícone  Adicionar contrato. Ao 

pressionarmos o ícone, o programa cria automaticamente uma nova linha de contrato totalmente em 
branco, na qual iremos escrever o código do contrato e sua descrição. Esta operação repete-se tantas 
vezes como contratos que se queiram criar. 



 

 

Uma vez criados os contratos procedemos à introdução dos preços simples ou artigos que compõem cada 
um dos contratos: 

Introdução de mão-de-obra, equipamentos e/ou materiais 

Caso pretendamos introduzir toda a mão-de-obra, equipamentos ou materiais necessários para executar 
o nosso projecto nos contratos correspondentes, procederemos da seguinte forma: 

◼ Para introduzir a MÃO-DE-OBRA: 

Pressionamos com o rato no ícone   Adicionar mão-de-obra, seleccionando-se de forma 

automática toda a mão-de-obra que se encontra nos artigos do orçamento, tal como exemplificado na 
Figura 43.  

 
Figura 43. Selecção automática da mão-de-obra do orçamento. 

Seguidamente selecciona-se o contrato ao qual se pretende incorporar a mão-de-obra. Para o efeito 
basta pressionar com o rato sobre o contrato e este ficará assinalado em cor azul. 



 

 

Por último pressiona-se com o rato o botão  , passando toda a mão-de-obra seleccionada de 

forma automática, para o contrato SUBCONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA tal como exemplificado na 

Figura 44 . 

 

Figura 44. Contrato 001-Subcontratação de mão-de-obra, com os preços simples que o constituem. 



 

◼ Para introduzir os EQUIPAMENTOS: 

Pressiona-se com o rato no ícone   Adicionar equipamento, seleccionando-se de forma 

automática todos os equipamentos que se encontram nos artigos do orçamento, tal como exemplificado 
na Figura 45.  

 

Figura 45. Selecção automática do equipamento do orçamento. 

Selecciona-se o contrato ao qual se quer incorporar o equipamento, pressionando com o rato sobre o 
contrato ficando este assinalado em cor azul. 

Pressiona-se com o rato o botão  , passando todo o equipamento que se acabou de 

seleccionar, para o contrato ALUGUER DE EQUIPAMENTOS tal como se exemplifica na Figura 46  

.  

Figura 46. Contrato 002 - Aluguer de equipamento, com os preços simples que o formam. 



 

◼ Para introduzir os materiais: 

Pressiona-se com o rato no ícone   Adicionar materiais, seleccionando-se de forma automática 

todos os equipamentos que se encontram nos artigos do orçamento.  

Seguidamente selecciona-se o contrato no qual queremos incorporar a mão-de-obra, pressionando com 
o rato sobre esse contrato que ficará assinalado em cor azul. 

Por último, pressiona-se com o rato o botão , ficando todos os materiais anteriormente 

seleccionados a formar parte do contrato seleccionado. 
  

 Nota 

 

Como identifica o programa que preços simples são mão-de-obra, materiais e 
equipamentos? 

O código de cada um dos preços simples do nosso orçamento está definido por 
caracteres iniciais denominados máscaras que nos permitem distinguir entre mão-
de-obra, materiais e equipamentos. O programa permite definir quais os caracteres 
iniciais para o código da mão-de-obra, equipamentos e preços auxiliares, na ficha 
geral das opções do programa ou na janela de opções da base de preços ou do 
orçamento; todos os preços simples que não estejam definidos por nenhum destes 
caracteres são assumidos como materiais. Quando pressionamos no ícone de 
seleccionar equipamento, mão-de-obra ou materiais da janela de contratos, o 
programa selecciona como tais todos os preços simples cujo código comece pela 
máscara (caracteres) definida nas opções para cada uma destas famílias.  

 
  

 

Introdução de capítulos e/ou artigos completos 

Caso se pretenda introduzir artigos completos num determinado contrato, procedemos da seguinte forma: 

◼ No lado esquerdo da janela, seleccionam-se os artigos a introduzir num determinado contrato. Por 
exemplo, seleccionam-se os artigos do capítulo 10#Carpintaria e 11#Envidraçados. Estes artigos < 
que vão precedidos de um quadrado azul >, o programa está a indicar que já existe algum elemento 
(ou todos) atribuídos a algum contrato. Quando seleccionados o programa apresenta uma mensagem 
como a da imagem seguinte: 

 

Caso aceite vão-se eliminar todos os elementos que se encontrem em níveis inferiores e que já estão 
atribuídos a um contrato, para que se possa atribuir o capítulo ou artigo completo ao contrato. Se 
esse preço simples formar parte de outro artigo, o programa não o elimina completamente do 
contrato onde já está contido, só elimina a parte proporcional do artigo seleccionado.. 



 

 

Figura 47. Selecção dos artigos do capítulo 0302# e 0303# 

◼ O seguinte passo é seleccionar com o rato o contrato ao qual se pretende adicionar esses artigos. 

 
 

Figura 48. Selecção do contrato 08 – Carpintaria 



 

◼ Por ultimo pressiona-se no botão . 

 

Figura 49. Contrato 09 - Carpintaria, com os artigos que o constituem. 

 

Introdução de elementos de um mesmo tipo 

Caso se pretenda introduzir elementos de um mesmo tipo de forma automática e simultânea deverá 
proceder da seguinte forma: 

◼ No lado esquerdo da janela, na casa  deverá definir a máscara que nos vai permitir 

seleccionar todos os elementos de um mesmo tipo ou família. Por exemplo, queremos seleccionar 
todos os elementos necessários para a cofragem, moldes de madeira, pelo que utilizamos a máscara 
MME* na casa ‘Outros’. 

 

Se pressionarmos no ícone adicionar, todos os preços simples existentes no nosso orçamento cujo 
código comece por essa máscara vão ser seleccionados. 

◼ Seleccionar com o rato o contrato no qual queremos adicionar os preços simples que acabámos de 
assinalar.  



 

 

Figura 50. Selecção do contrato 03 - Betões e Argamassas. 

◼ Por ultimo pressiona-se no botão . 

 

Figura 51. Contrato 03 - Betões e Argamassas , com os elementares que o formam. 

 



 

Introdução de preços simples de diferentes tipos 

Caso se pretenda introduzir elementos de diferentes tipos proceder-se-á da seguinte forma: 

◼ No lado esquerdo da janela, assinala-se com o rato os preços simples que se pretende introduzir num 
determinado contrato. 

 

Figura 52. Assinalaram-se os materiais de saneamento. 

◼ Escolher com o rato o contrato ao qual queremos adicionar os preços simples que acabámos de 
seleccionar.  

 

Figura 53. Selecção do contrato 04 – Materiais de Saneamento  



 

◼ Por ultimo pressiona-se no botão . 

 

Figura 54. Contrato 04 – Materiais de Saneament, com os preços simples que o constituem. 
  

Nota 

 

Nos contratos, a representação gráfica de cada um dos elementos que o compõem, 
é realizada com os seguintes ícones: 

 para a mão-de-obra 

 para os materiais   

 para o equipamento              

 para os artigos         

 para elementos auxiliares (argamassas, etc…) 
  

 

Eliminação de preços simples ou artigos de um determinado contrato 

Para eliminar um preço simples ou um artigo que faz parte de um contrato, basta seleccioná-

lo na sub-janela de contratos e pressionar no botão . 



 

Movimento de materiais entre armazéns 

 

Esta função permite mover material entre distintas obras. Ao seleccionar esta função aparecerá uma janela 
como se mostra abaixo: 

 

Esta janela é composta pelas seguintes colunas: 

Coluna Descrição 

Data Data em que se realiza o movimento do material. 

Entrada armazém/Saída armazém 

 Indica o movimento proveniente de um armazém ou para outro armazém. 

Armazém Nesta célula deve indicar o armazém de origem ou de destino. 

Recurso Código do material do qual se realizará o movimento. 

Un. Unidade de medida do material. 

Descrição Texto resumo do material. 

Quantidade Quantidade de material que se vai mover. 

As quantidades de material que vão Saída armazém reflectem-se nas listagens: 

◼ Gastos de cada material. 

◼ Existência de materiais. 

As quantidades de material que provenham Entrada armazém reflectem-se nas listagens: 

◼ Fornecimentos de cada material. 

◼ Existência de materiais. 

Preços unitários de pessoal 

 

A função Preços unitários de pessoal do grupo Criar e Modificar, permite introduzir os vários gastos 
gerados por cada pessoa na execução da obra. Podem utilizar-se nomes genéricos como MOOA.8a Oficial 

1ª construção, o próprios, como 9.999.999-X Manuel Garcia, indicando-se para cada um deles os preços 
normais, de horas extras, de kilometragem, etc. 



 

 

O ícone  Opções permite personalizar os textos de cada um dos tipos de gastos. 

 

Na janela da função Entradas de material, quando se selecciona um recurso de mão-de-obra, uma lista 
desdobrável permite seleccionar o preço unitário entre os que estejam definidos na função Gastos de 

pessoal. 



 

 

Bloqueio de períodos parciais 

 

A função Bloqueio de períodos parciais permite indicar, para o ficheiro seleccionado, uma data em que 
não se permita criar, modificar nem eliminar, em Entradas de material, documentos com data de 
fornecimento anterior ou igual à indicada. Também não se poderá criar, modificar nem eliminar em Gastos 

de material, gastos com data anterior ou igual à indicada. 

 

O acesso à função Bloqueio de períodos parciais do ficheiro seleccionado, apenas é permitido a pessoas 
que tenham a autorização necessário na função Ferramentas>Acessos restringidos. 

Os documentos bloqueados mostram-se na tabela de documentos, com um ícone de cadeado à sua 

esquerda. 

 



 

As datas definidas na função Bloqueio de períodos parciais têm a seguinte excepção: permite-se a 
modificação da coluna Tipo de janela da função Entradas de material, o que permite modificar, por 
exemplo um documento de tipo Pedido por Guia ou Guia por Factura. 

Forma de pagamento 

 

 

 

Esta nova tabela permite gerir todos os pagamentos que se vão realizando aos trabalhadores, indicando 
os valores liquidados para os conceitos de Sálario e de complemento, assim como o modo de pagamento 
de cada um deles (transferência, cheque, dinheiro…), indicando-se também os pagamentos pendentes. 

Esta tabela apenas encontra-se disponível se nas opções do programa estiver seleccionada a opção  

 

 

Esta opção encontra-se na janela de Opções, dentro do separador Custos. e a função Opções acede-se 

através do botão de  . 

 

 

Uma vez introduzidos os gastos de pessoal em função dos dias dos diferentes trabalhadores,  



 

 

Se aceder à função Forma de Pagamento, o programa mostra-nos a janela que se vê na imagem seguinte:   

 

Esta janela encontra-se dividida em duas partes: 

Tabela de trabalhadores 

Apresenta os dados pessoais, dados preços unitários e dados salariais, de cada um dos trabalhadores; se 
esta informação foi introduzida previamente na janela de Gastos de pessoal, o programa apresenta-a e 
também permite edita-la se necessário; também é possível criar novos trabalhadores. 

Tabela de pagos 

Esta tabela apresenta os seguintes dados: 

◼ Data.- Apresenta automaticamente o mês e o ano do pagamento que se vai realizar ou que já se 
tenha realizado. Este dado não é editável. 

◼ Total a pagar.- Apresenta automaticamente da janela de gastos de pessoal, o valor total a pagar ao 
trabalhador em cada mês. Este valor é a soma dos conceitos de Sálario e Complemento. 

◼ Sálario: Importância.- Apresenta de forma automática, o valor do Sálario do trabalhador em cada mês. 

◼ Sálario: tipo de pagamento.- Permite definir a forma de pagamento, que pode ser por:  

◼ Transferência. 

◼ Cheque. 

◼ Dinheiro. 

◼ Antecipação.- Permite introduzir o valor do adiantamento que se tenha pago a um trabalhador 
referente ao Sálario desse mês. 

◼ IRS.-  

◼ Complemento: Importância.- Apresenta de forma automática, o valor dos complementos do trabalhador em 

cada mês. 



 

◼ Complemento: Estado.- Permite definir ao estado de pagamento, que poderá ser: 

◼ Pendente. 

◼ Descontado cheque. 

◼ Entregue cheque. 

◼ Entregue dinheiro. 

Barra de ferramentas da janela de forma de pagamento 

Os ícones da barra de ferramentas da janela de forma de pagamento são:  

 Procurar...- Este ícone permite procurar um trabalhador, através dos seus apelidos e nome. 

 Ficha pessoal.- Permite introduzir os dados de cada trabalhador em modo de ficha. 

  

Os campos que se podem introduzir na Ficha pessoal são: 

Dados pessoais: 

Apelidos e Nome 

D.N.I. 

Morada 

Freguesia 

Localidade e Código Postal (C.P.) 

Telefones 

Datas de contrato, de rescisão e antiguidade. 

Foto, em formato gráfico 

Delegação, uma de entre as definidas na função Pessoal, disponível no módulo de Contabilidade. 



 

Departamento, um de entre os definidos na função Pessoal, disponível no módulo de Contabilidade. 

Comentário 

Dados salariais 

Nº Inscrição na segurança social. 

Categoria e Grupo de cotização. Selecciona-se uma categoria entre as introduzidas na tabela 
Categorias/Grupo. 

Posto de trabalho 

Código de contrato 

Salário base bruto anual 

Pagamentos extras bruto: o programa permite introduzir o valor bruto dos pagamentos extra que 
recebe o trabalhador num ano. 

Condições: 

Tarefa:  a remuneração relaciona-se com base da quantidade de unidades, obras ou tarefas que 
o trabalhador realiza numa determinada jornada. O contrato de trabalho por tarefa conhece-se também 
como contrato de trabalho de obra ou por tarefa. 

Horas: a remuneração relaciona-se com as horas que o trabalhador realiza numa determinada jornada.  

 Opções…- Permite modificar os textos que identificam cada tipo de gasto de pessoal. 

 

 Detalhe.- ÁSSICOste ícone mostra para o trabalhador seleccionado nesse momento, a tabela de 

gastos de pessoal, introduzida na função de igual nome. Esta tabela pode imprimir-se ou exportar-se. 



 

 

  Forma de pagamento por datas.- Ao seleccionar este ícone o programa mostra uma janela como 

a que se vê na imagem, que permite ver os pagamentos que se tenham de realizar ou se tenham 
realizado, num determinado período de tempo. 

 

 
 

 

 



 

Sincronizar obras 

A função Custos>Sincronizar obras permite sincronizar dois ficheiros que incluam informação de controlo 
de custos, para que ambos passem a ter os mesmos dados, que será o conjunto dos dados de um mais 
os dados do outro. Esta situação permite ter duas cópias do mesmo ficheiro (por exemplo, nos 
escritórios centrais e no da obra), e ir adicionando dados a um e outro indistintamente, uma vez que, no 
momento em que se utilize esta função, irão sincronizar-se os dados, para que se tenham em conta os 
introduzidos em um e outro ficheiros. 

Esta função sincroniza os dados relativos a: 

• Gastos de material 

• Gastos de equipamentos 

• Gastos de pessoal 

• Entradas de material 

Ao executar-se a função, exibe-se um assistente como o da imagem, que permite seleccionar os dois 
ficheiros e um ou vários dos tipos de dados de custos a sincronizar. 

 

Ao pressionar-se o botão “Seguinte”, apresentam-se os dados que se sincronizarão, que podem aceitar-
se através do botão “Finalizar” ou cancelar-se através do botão “Cancelar”. 



 

Sincronizar central 

Os dados de controlo de custos podem ir introduzindo-se em cada um dos ficheiros das obras de um 
modo independente, ou num ficheiro centralizado, que costuma denominar-se como “Armazém central”. 
No caso de se optar por este segundo método, introduz-se neste ficheiro centralizado tanto a tabela de 
entradas de material, como a de gastos de material, de pessoal e de equipamento, indicando-se na 
coluna “Obra” de cada tabela a obra de destino. 

A função “Sincronizar central” permite enviar desde o ficheiro do armazém central para os de cada obra 
os dados relativos a ela, bem como trazer deles os novos dados que se tenham introduzido. Deste modo, 
é possível ter na central o ficheiro do armazém central e, em cada obra, o ficheiro correspondente a cada 
uma. 

Quando se executa a função, exibe-se um assistente como o da imagem, no qual se indica o nome do 
ficheiro do armazém central. Não se solicitam os ficheiros das obras, porque se tomam automaticamente 
da coluna “Obra” das suas tabelas de dados de custos. 

 

Ao pressionar-se o botão “Seguinte”, o programa analisa os dados que tiverem sido alterados em todas 
as obras associadas ao armazém central e, envia-os para elas ou desde elas, para igualar os dados. A 
janela seguinte do assistente, mostram-se os dados que se sincronizarão, que podem aceitar-se através 
do botão “Finalizar” ou cancelar-se através do botão “Cancelar”. 



 

Sincronização de obras em um ou dois sentidos 

A função “Custos>Sincronizar obras” permite realizar a sincronização num só sentido ou nos dois, para o 
que se incluem as opções: 

 

• Sincronizar apenas do ficheiro A para o ficheiro B.- Somente o ficheiro B será alterado, recebendo as 
alterações feitas em A. 

• Sincronizar apenas do ficheiro B para o ficheiro A.- Somente o ficheiro A será alterado, para que você 
receba as alterações feitas em A. 

• Sincronize nos dois sentidos. - Ambos os ficheiros serão modificados para corresponder aos seus dados 
de controle de custos. 

Do mesmo modo, a função “Custos>Sincronizar central” também permite realizar a sincronização num só 
sentido ou nos dois, para o que se incluem as opções: 

 

• Sincronizar só do armazém para as obras.- Só se modificarão os ficheiros das obras que se 

selecionem, para que recebam as modificações realizadas no armazém. 

• Sincronizar só das obras para o armazém.- Só se modificará o ficheiro do armazém, para que 
receba as modificações realizadas nas obras que se selecionem. 

• Sincronizar em ambos os sentidos.- Realizar-se-ão modificações nos dois sentidos, para que 
coincidam os dados do controlo de custos. 

FUNÇÕES DO GRUPO VER 

 



 

Fluxo de caixa 

 

A função Fluxo de caixa exibe a janela de fluxo de caixa, na qual se exibem todos os créditos e pagamentos 
produzidos em cada data ou as previsões consoante os vencimentos de cada factura. 

 

Figura 55. Janela de fluxo de caixa 

A tabela de fluxo de caixa 

A tabela de fluxo de caixa exibe todas as receitas e pagamentos produzidos em cada data ou as previsões 
segundo os vencimentos de cada factura. Esta tabela não é modificável, já que exibe resultados obtidos 
a partir dos dados introduzidos na janela de entradas de material. Conforme se vai modificando as entradas 
de material, actualiza-se instantaneamente o fluxo de caixa. As colunas incluídas são as seguintes: 

Data Venc. A data de vencimento de cada pagamento ou receita. O formato da data depende do 
especificado para datas abreviadas no painel de controlo do Windows, na configuração regional. 

Tipo O tipo de documento, quer seja pedido, nota de recepção, factura, auto de medição ou nota de 
crédito. 

Documento O número do pedido, da nota de recepção, da factura, auto de medição ou nota de 

crédito. 

Fornecedor O código do fornecedor do documento. 

Nome fornecedor O nome do fornecedor, ou seja, o texto resumo da entidade comercial. 

Gastos Caso o documento seja um pedido, factura ou nota de crédito neste campo exibe-se o valor de 
cada pagamento em cada data de vencimento. 

Entradas Caso o documento seja um auto de medição, neste campo exibe-se o valor de cada 
pagamento a cada data de vencimento. 

Saldo Neste campo exibe-se o saldo da linha anterior, menos os gastos, mais os ingressos. 

É possível seleccionar as colunas que se pretendem visualizar ou imprimir. Para esse efeito, pressiona-se 
com o botão direito do rato sobre a tabela e activam-se ou desactivam-se consoante pretendido. 



 

O menu contextual 

Caso se pressione com o botão direito do rato na tabela, exibe-se um menu contextual como o da figura, 
no qual se incluem funções incluídas também na barra de ferramentas. 

 

Gestão de colunas 

A opção Gestão de colunas incluída no menu indicado, permite activar ou desactivar as colunas desejadas. 

 



 

Histórico de entradas 

 

A função Histórico de entradas exibe a janela com o histórico de entradas de material, na qual se incluem 
todos os materiais incluídos em todos os documentos da janela de entradas de material. 

 

Figura 56. Janela de histórico de entradas 

A tabela de histórico de entradas 

A tabela de histórico de entradas exibe todos os materiais incluídos em todos os documentos da janela de 
entradas de material. Esta tabela não é modificável, já que exibe resultados obtidos a partir dos dados 
introduzidos na janela de entradas de material. Consoante se vá modificando as entradas de material, o 
histórico de entradas actualiza-se instantaneamente. 

As colunas incluídas são as seguintes: 

Tipo O tipo de documento, quer seja pedido, guia de recepção, factura, auto de medição ou nota de 
crédito. 

Documento O número do pedido, da guia de recepção, da factura, do auto de medição ou da nota 
de crédito. 

Fornecedor O código do fornecedor do documento. 

Nome fornecedor O nome do fornecedor, ou seja, o texto resumo da entidade comercial. 

Pedido A data do pedido. 

Fornecimento A data de fornecimento. 

Factura A data da factura. 

 O formato das três datas depende do especificado para as datas abreviadas no painel de controlo 
do Windows, na configuração regional. 

Recurso Este campo exibe cada material ou serviço que se inclui no pedido, guia de recepção ou 
factura. 

Un. Este campo exibe-se a unidade de medida do preço seleccionado. 

Descrição Este campo exibe-se o texto resumo do preço seleccionado. 

Quantidade  quantidade do material ou serviço pedido ou fornecido. 

Unitário  preço unitário de fornecimento. 



 

Valor Este campo exibe o produto da Quantidade pelo preço Unitário. 

É possível seleccionar as colunas que se pretendem visualizar ou imprimir. Para esse efeito, pressiona-se 
com o botão direito do rato sobre a tabela e activam-se ou desactivam-se as pretendidas. 

O menu contextual 

Caso se pressione com o botão direito do rato na tabela, exibe-se um menu contextual como o da figura, 
no qual se incluem funções incluídas também na barra de ferramentas. 

 

Gestão de colunas 

A opção Gestão de colunas incluída no menu indicado, permite activar ou desactivar as colunas desejadas. 

 



 

Saldos de cada fornecedor 

 

A função TSaldos de cada fornecedor mostra as distintas quantidades facturadas e abonadas a cada 
fornecedor. 

O ícone de opções permite seleccionar se pretende imprimir os movimentos relativos a documentos de um 
ou vários tipos ou de um ou vários fornecedores. Também é possível solicitar os movimentos 
compreendidos entre duas datas. 

A tabela exibida contém a seguinte informação: o código e nome de cada fornecedor; a data de 
fornecimento ou vencimento; o tipo e número de documento; os valores fornecidos; os valores em cada 
vencimento; e o saldo resultante a cada data. 

 

 



 

Existências de materiais 

 

A função TExistências de materiais Tmostra os materiais ou serviços que se vão fornecendo e que se vão 
utilizando, obtendo-se assim as quantidades existentes em cada data. 

O ícone de opções permite seleccionar se pretende que se imprimam os dados de um ou vários materiais 

ou serviços; ou os fornecimentos ou gastos compreendidos entre duas datas. 

A tabela exibida contém a seguinte informação: o código, a unidade de medida e o texto resumo do 
material ou serviço; a data de fornecimento ou de gasto; a quantidade de material entrado, saído, 
armazenado; o preço de custo; e o valor monetário entrado, saído e armazenado.  

 



 

FUNÇÕES DO GRUPO VÁRIOS 

Solicitação de propostas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁRVORE DO 
ORÇAMENTO SOLICITAÇÃO PROPOSTAS CLÁSSICA: 

- Capítulos completos 

- Artigos completos 

ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO 
DA OBRA POR CONTRATOS: 

- de mão-de-obra 

- de materiais 

- de equipamentos 

- de capítulos completos 

- de artigos completos 

SOLICITAÇÃO DE 
PROPOSTAS POR 

CONTRATOS: 

- de mão-de-obra 

- de materiais 

- de equipamentos 

- de capítulos completos 

- de partidas completas 

CONTRATOS 

ADJUDICAÇÃ
O DIRECTA DE 

UN 
CONTRATO A 

UM 
FORNECEDOR 

DIAGRAMA DE 
GANTT DOS 

COMPONENTES DE 
CADA UM DOS 
CONTRATOS 

Janela de Contratos 

PEDIDO 
AUTOMÁTICO DE 

CADA UM DOS 
CONTRATOS 

Janela de Solicitação de 

Propostas por  Contratos 

 

CONTROLO DE CUSTOS CLÁSSICO: 

   Pedidos e produção (automáticos) 

                 Guias de Recepção 

                 Facturas recebidas 
   

            Entradas de material 

CONTROLO DE CUSTOS UTILIZANDO AS NOVAS FUNÇÕES DE CONTRATOS 
 

         Pedidos e produção (automáticos) 

                      Guias de Recepção 

                       Facturas recebidas 
   

           Entradas de material 

Transporte para 
gastos de material 

pelos métodos 
clássicos 

 

Transporte para 
gastos de material a 

través do ícone 
‘Enviar a gastos de 

acordo com os 

contratos’ 



 

A função Solicitação de propostas permite gerir numa única tabela os pedidos de propostas e a 
adjudicação, permite-nos pedir propostas de artigos completos ou de capítulos completos. Na tabela exibe-
se o orçamento original, juntamente com outras colunas que permitem gerir até duzentas propostas. 

 

As colunas disponíveis são as seguintes: 

Artigo O código do artigo ou capítulo. Este dado vem directamente do orçamento. 

Un A unidade de medida do artigo. Este dado vem directamente do orçamento. 

Resumo O texto resumo do artigo ou capítulo. Este dado vem directamente do orçamento. O 

botão  situado à direita do campo permite ver ou modificar o texto de descrição do artigo. 

Unitário projecto O preço unitário do artigo dentro do projecto, ou seja, o preço unitário do preço 
associado, mais a percentagem de custos indirectos. Esta percentagem pode ser alterada no campo 
C.Ind., situada na zona superior da janela. 

Medição O total da medição do artigo dentro do orçamento. O botão  situado à sua direita 
permite ver ou modificar as linhas de medição. 

Contratado Exibe o valor adjudicado a um dos participantes para este artigo. Este valor mostrar-se-
á unicamente quando o artigo tenha sido adjudicado a um dos participantes activando o campo 
Adjudicado das colunas situadas mais à direita. 

Pedido Caso se active a opção Pedido situada por baixo de um determinado fornecedor, significa que se 
deseja pedir proposta para esse artigo. Caso se active ou se desactive esta opção em um capítulo, esta 
modificação aplica-se automaticamente a todos os artigos incluídos dentro dele. 

Adjudicado Caso se active a opção Adjudicado situada por baixo de um determinado fornecedor, 
significa que se pretende adjudicar a execução desse artigo. Logicamente, só é possível adjudicar um 
artigo a um determinado fornecedor, pelo que, quando se activa a opção Adjudicado, desactiva-se 
automaticamente outra opção Adjudicado que possa estar activada no mesmo artigo. Caso se active ou 
se desactive esta opção em um capítulo, esta modificação aplica-se automaticamente a todos os artigos 
incluídos dentro dele. 



 

Preço O campo Preço situado por baixo de um determinado fornecedor permite introduzir o preço 
unitário que propõe para cada artigo. Este preço pode ser introduzido directamente ou importado através 

do botão  Importar proposta, que se descreve mais adiante. 

Valor É o produto da medição do orçamento pelo preço unitário proposto por cada fornecedor. 

Comentário Este campo permite introduzir um comentário opcional para cada proposta de cada 

artigo. Estes comentários podem introduzir-se directamente ou importarem-se através do botão  

Importar proposta, que se descreve mais adiante. 

 

A janela da função Pedido de propostas inclui os mesmos botões existentes na função Orçamento rápido, 
mais os seguintes: 

 
Exibe ou oculta a janela de filtros.- Este botão permite mostrar ou ocultar uma zona da janela 
na qual é possível filtrar a informação que se exibe na tabela. 

 

Quando está activado, exibem-se os campos como os da imagem, que permitem seleccionar: 

◼ Os códigos dos artigos a mostrar. 

◼ Os códigos dos preços associados. 

◼ Qualquer texto incluído no texto resumo. 

◼ Valor mínimo dos artigos a mostrar. 

◼ Valor máximo dos artigos a mostrar. 

 
Localizar.- Permite localizar um artigo através de qualquer dado incluído em qualquer das 
colunas. Quando se pressiona o botão, realiza-se uma pesquisa na coluna que estiver 
seleccionada nesse momento. Por exemplo, caso pretenda localizar uma determinada palavra no 
texto resumo, pode situar-se o cursor nessa coluna, pressionar o botão e escrever o texto de 
pesquisa, que não necessita de encontrar-se no princípio do texto resumo, mas que pode estar 
numa zona intermédia. 

 Propriedades da oferta.- Este ícone permite associar à proposta que se encontre seleccionada 
nesse momento uma série de dados gerais. 

 



 

O campo Fich. Fornecedor Tpermite seleccionar um ficheiro do qual extrair a ficha do fornecedor. 

O campo TFornecedor permite seleccionar um dos fornecedores, do qual se extraem todos os 
dados. 

O campo TTítulo preenche-se automaticamente com o seu nome. 

 Exportar proposta.- Permite exportar a proposta que se seleccione para enviar ao fornecedor 
para que este preencha os preços unitários e opcionalmente, os comentários. 

 

Ao pressionar-se o botão, realiza-se uma verificação igual à descrita para o botão  
Verificação de propostas. Quando se pressiona o botão Continuar, exibe-se uma caixa de 
diálogo como a da imagem, que conta com os seguintes elementos: 

◼ As opções Livro de Microsoft Excel, Ficheiros de /  e FIEBDC-

3/2004.- Permitem seleccionar o tipo de ficheiro a exportar, em função do programa 
que vá utilizar o fornecedor para preencher os preços unitários. Abaixo destas opções, 

pode introduzir-se o caminho e o nome do ficheiro a exportar. 

◼ A lista desdobrável Proposta a exportar.- Permite seleccionar a proposta que se 
pretende exportar, de entre as existentes na tabela. 

◼ O quadro Dados a incluir.- Permite seleccionar se pretende exportar dentro do ficheiro 
o Título, o Cabeçalho do orçamento e/ou as Linhas de medição. 

◼ A tabela inferior.- Exibe os dados que se incluirão no ficheiro que se exportará. 

Quando se pressiona o botão Exportar, cria-se o ficheiro, que se pode enviar para o fornecedor 
para que o preencha. Uma vez que recebido o ficheiro, poderá importar-se com o seguinte 
botão. 

 
Importar proposta.- Permite importar um ficheiro que contenha os preços unitários e 
opcionalmente, os comentários de cada artigo propostos por um determinado fornecedor. Os 



 

dados a importar podem estar no formato do Excel, de /  ou no Formato de 

Intercâmbio Standard FIEBDC-3/2004. Ao pressionar-se o botão, exibe-se uma caixa de diálogo 
como a da imagem, que contém os seguintes elementos: 

 

◼ A lista desdobrável Proposta.- Permite seleccionar a proposta dentro da qual se 
pretendem importar os dados. 

◼ A opção Livro de Microsoft Excel.- Permite importar um ficheiro em formato de Excel 
que se tenha exportado previamente desde o programa. Neste caso, a lista 
desdobrável Folha Microsoft Excel permite seleccionar uma das folhas incluídas no 
ficheiro de Excel que se importa e o campo Letra coluna permite seleccionar as letras 
das colunas que incluem o Código do artigo, o preço Unitário proposto e o seu 
Comentário. 

◼ A opção Ficheiro de Gest/  permite importar na tabela de propostas um 

ficheiro de ,  ou . 

◼ A opção FIEBDC-3/2004 permite importar um orçamento no Formato de Intercâmbio 
Standard FIEBDC-3/2004, utilizado normalmente por programas de orçamentos e 
medições.  

 
Adjudicação automática.- Este botão permite adjudicar automaticamente cada artigo, capítulo 
ou proposta a um determinado fornecedor, em função dos seus valores. 



 

 

Ao pressionar-se o botão, exibe-se uma caixa de diálogo como a da imagem que permite três 
opções: 

◼ Por proposta.- Caso se seleccione esta opção, todos os artigos serão adjudicados ao 
mesmo fornecedor. É possível seleccionar o fornecedor de modo Manual ou 
Automático. Neste segundo caso, é possível seleccionar se queremos adjudicar a 
proposta cuja soma de todos os artigos seja a Mínima, Máxima, Média superior (mais 
próxima da média por cima) ou Média inferior (mais próxima da média por baixo). 

◼ Por capítulos.- Caso se seleccione esta opção, cada capítulo completo será adjudicado 
a um determinado fornecedor, em função do facto da soma dos artigos de cada 
capítulo ser a Mínima, Máxima, Média superior ou Média inferior. Para esta opção, 
considera-se que um capítulo é o conjunto de artigos cujo número de caracteres 
iniciais definidos no campo Nível de capítulos sejam iguais. 

◼ Por artigo.- Caso se seleccione esta opção, cada artigo será adjudicado a um 
determinado fornecedor, em função da sua proposta para esse artigo ser a Mínima, 
Máxima, Média superior ou Média inferior. 

 
Guardar adjudicação.- Quando se tenham realizado as adjudicações (manual ou 
automaticamente), a coluna Contratado mostra os valores adjudicados para cada artigo. Estes 
valores, juntamente com os preços unitários, textos e medições de cada artigo podem ser 
guardados em um ficheiro, através deste botão. Ao pressionar-se, exibe-se uma caixa de diálogo 
como a da imagem que permite Guardar em um ficheiro a contratação, Guardar a proposta 

seleccionada em um ficheiro ou Guardar todas as propostas em diferentes ficheiros, com nomes 
automáticos para cada uma delas. Em qualquer dos três casos, é possível Incluir os artigos não 

adjudicados no ficheiro que se cria. 



 

 

 Verificação de propostas.- Este botão permite verificar se a informação introduzida nesta 
tabela é ou não coerente. Verificam-se os seguintes aspectos: 

◼ Se para algum artigo foi solicitada proposta, porém não foi concretizada. 

◼ Se algum artigo recebeu uma proposta, porém não se havia solicitado proposta. 

◼ Caso algum artigo tenha sido adjudicado, sem se ter solicitado proposta. 

◼ Caso existam artigos com propostas, porém não adjudicadas a nenhum fornecedor. 

Ao pressionar-se o botão, exibe-se uma caixa de diálogo como a da imagem, com a lista de 
erros detectados. Esta lista pode imprimir-se ou fechar-se. 

 

 



 

Solicitação de propostas por contratos  

 

A função Solicitação de propostas por contratos  permite gerir numa única tabela a solicitação de 
propostas e a adjudicação de cada um dos contratos gerados a partir da função Contratos descrita 

anteriormente. Na tabela exibem-se todos os contratos a licitar, junto com outras colunas que permitem 
gerir até trinta propostas. 

 

As colunas disponíveis são as seguintes: 

Código O código dos elementos que constituem cada um dos contratos. Este dado obtém-se 
directamente dos contratos gerados a partir do orçamento. 

Un. A unidade de medida de cada um dos elementos que constitui os contratos. Este dado obtém-se 
directamente dos contratos gerados a partir do orçamento. 

Resumo  O texto resumo de cada um dos elementos que constituem os contratos. Este dado 
obtém-se directamente dos contratos gerados a partir do orçamento. 

Unitário projecto   

O preço unitário de cada um dos elementos que constitui os contratos, ou seja, o preço unitário mais a 
percentagem de custos indirectos definido na janela do orçamento.  

Medição  O total da medição de cada um dos elementos que constitui os contratos e que são 
necessários para executar a obra.  

Contratado  Mostra o valor adjudicado a um dos fornecedores para cada elemento do contrato 
adjudicado. Este valor mostrar-se-á unicamente quando o contrato tiver sido adjudicado a um dos 
fornecedores que se solicitou proposta, activando a sua casa ‘Adjudicado’ nas colunas situadas mais à 
direita. 

Solicitação  Caso se active a opção ‘Solicitação’ situada por debaixo de um determinado fornecedor, 
significa que se pretende solicitar uma proposta para esse contrato. No momento em que se activa esta 



 

opção em qualquer elemento do contrato ou no nome deste, a activação aplica-se automaticamente a 
todos os elementos incluídos dentro dele. Desta forma o programa não permite solicitar propostas para 
elementos soltos de um contrato, sendo necessário solicitar proposta para os contratos completos. 

Adjudicado  Caso se active a opção ‘Adjudicado’ situada por debaixo de um determinado fornecedor, 
significa que se pretende adjudicar esse contrato. Logicamente, só é possível adjudicar um contrato a 
um determinado fornecedor, pelo que, quando se activa a sua opção ‘Adjudicado’, desactiva-se 
automaticamente outra opção ‘Adjudicado’ que possa estar activada no mesmo contrato. No momento 
em que se activa esta opção em qualquer elemento do contrato ou em nome deste, a activação aplica 

automaticamente a todos os elementos incluídos dentro dele.  

Preço  A casa ‘Preço’ situada por debaixo de um determinado fornecedor permite introduzir o preço 
unitário proposto para cada elemento do contrato. Este preço pode ser introduzido directamente, ou 

importado através do ícone  Importar proposta. 

Valor  É o produto da medição do orçamento pelo preço unitário proposto por cada fornecedor. 

Comentário  Esta casa permite introduzir um comentário opcional para cada elemento de cada 

contrato. Estes comentários podem introduzir-se directamente ou importá-los através do ícone  

Importar proposta. 

A janela da função Solicitação de propostas por contratos inclui os mesmos ícones existentes na função 
Solicitação de propostas, mais os seguintes: 

 Propriedades da proposta. Este ícone permite atribuir à proposta que se encontre 

seleccionada nesse momento uma série de dados gerais. Nenhum destes dados é utilizado em nenhum 
dos processos automatizados do programa, excepto o Título, que se utiliza como cabeçalho da proposta 

na tabela de solicitação de propostas. 

 

A casa Fich. Fornecedor permite seleccionar um ficheiro do qual se vai extrair a ficha do fornecedor. 

A casa Fornecedor permite seleccionar um dos fornecedores, a partir do qual se extraem todos os dados. 

A casa Título preenche-se automaticamente com o nome do fornecedor seleccionado. 

 Exportar proposta. Permite exportar a proposta seleccionada para enviar ao fornecedor para 

que este preencha os preços unitários e, opcionalmente, os comentários. 



 

 

Ao pressionar o ícone exibe-se uma caixa de diálogo como a da imagem, que conta com os seguintes 
elementos: 

A opção Livro do Microsoft Excel.- Permite introduzir a localização e nome do ficheiro a exportar. 
Enquanto que na função de Solicitação de propostas, se pode exportar a proposta pretendida 
para o formato do EXCEL, de CONSTRUCTO ou de FIEBDC, na função Solicitação de propostas por 
contrato, só se permite a exportação para o formato de LIVRO DO MICROSOFT EXCEL. 

A lista desdobrável Proposta a exportar.- Permite seleccionar a proposta que se pretende exportar, 
de entre as existentes na tabela. 

O grupo ‘Dados a incluir’.- Permite seleccionar se pretende exportar dentro do ficheiro o Título e o 
Cabeçalho do orçamento. 

A tabela inferior.- Mostra os dados que se incluirão no ficheiro que se exportará. 

Quando se pressiona o botão , cria-se o ficheiro pretendido, que se pode enviar ao 

fornecedor para que o preencha. Uma vez recepcionado de volta, poderá importar-se com o 
seguinte ícone. 

 Importar proposta. Permite importar um ficheiro que contenha os preços unitários y, 

opcionalmente, os comentários de cada elemento do contrato proposto por um determinado valor. Os 
dados a importar devem estar no formato do EXCEL. Ao pressionar-se o ícone, exibe-se uma caixa de 
diálogo como a da imagem, que consta dos seguintes elementos: 



 

 

A lista desdobrável Proposta.- Permite seleccionar o fornecedor para dentro do qual se pretende 
importar os dados. 

A opção Livro de Microsoft Excel.- Permite importar o ficheiro, que se exportou previamente, para 
o programa em formato de Excel.  

A lista desdobrável e a Folha Microsoft Excel permitem seleccionar uma das folhas incluídas no 

ficheiro de Excel que se está a importar. 

As casas Letra coluna permitem seleccionar as letras das colunas que incluem o Código do 

elemento, o preço Unitário proposto e o seu Comentário. 

 

 Adjudicação automática. Este ícone permite adjudicar automaticamente cada contrato a um 

determinado fornecedor. 

Ao pressionar-se o ícone, exibe-se uma caixa de diálogo que permite três opções: 



 

Por proposta. Caso seleccione esta opção, todos os contratos serão adjudicados ao mesmo fornecedor. 
É possível seleccionar o fornecedor de modo Manual ou Automático. Neste segundo caso, é possível 
seleccionar se pretendemos adjudicar à proposta cuja soma de todos os contratos seja a Mínima, 
Máxima, Média superior (mais perto da média mas acima desta) ou Média inferior (mais perto da média 
mas abaixo desta). 

  

Por contratos.  Caso seleccione esta opção, cada contrato será adjudicado a um determinado 
fornecedor, em função da soma dos elementos de cada contrato ser Mínima, Máxima, Média superior 
ou Média inferior.  

 



 

 

 Guardar adjudicação. Ao pressionar neste ícone exibe-se uma janela como a que se vê na 

imagem, na qual o programa permite seleccionar um das folhas de contratos que se fornecem com o 
programa ou as criadas pelo utilizador. A partir destas folhas gera-se um documento do Word, que se 
pode imprimir, e que inclui automaticamente uma série de variáveis existentes no GestCon e Constructo. 

 

 Verificação de propostas. Este ícone permite verificar se a informação introduzida nesta tabela 

é coerente. Verificam-se os seguintes aspectos: 



 

Se para algum contrato foi solicitada proposta, porém não foi recebida. 

Se para algum contrato foi recebida proposta, porém não se havia solicitado. 

Se para algum contrato foi realizada a adjudicação, porém não se havia solicitado proposta. 

Se existem contratos com propostas solicitadas, porém não adjudicadas a nenhum fornecedor. 

Ao pressionar-se o ícone, exibe-se uma caixa de diálogo como a da imagem, com a lista de erros 
detectados. Esta lista pode ser impressa ou simplesmente fechada. 

 

  Pedido automático.- Este ícone permite gerar de forma automática, na janela de entradas de 

material, os pedidos dos elementos que constituem os contratos. Ao pressionar neste ícone, o programa 
exibe uma caixa de diálogo como a que se vê na imagem: 

 

Ficheiro de controlo de custos: permite seleccionar o ficheiro de controlo de custos no qual se 
pretende criar os pedidos na janela de entradas de material. 

Criar pedido automático de: permite indicar ao programa se queremos criar os pedidos do contrato 
seleccionado ou de todos os contratos que temos na janela de solicitação de propostas por 
contratos. 

Tipo de pedido: permite seleccionar se o pedido que se vai criar será: 

Desdobrado: criam-se tantas linhas de recursos, como artigos do orçamento nas quais intervém 
cada um dos elementos que formam o contrato. Em cada linha obtém-se o total da quantidade 
necessária para executar cada um dos artigos onde intervêm. 



 

 

Figura 57. Pedido automático do contrato 001 desdobrado. 

Global, criam-se tantas linhas de recursos, como elementos que formam o contrato, colocando-
se na casa quantidade de cada um dos elementos, o total de unidades necessárias em toda a 
obra para cada um dos recursos.  

 

Figura 58. Pedido automático do contrato 001 global 

A informação recolhida pelo programa da janela de solicitação de propostas por contratos, na hora de 
gerar o pedido automático, é a seguinte: 

◼ Nº de documento: coincide com o número do contrato transportado desde Solicitação de propostas 

por contratos para Entradas de material. 

◼ Fornecedor: recupera o código do fornecedor associado à proposta à qual se adjudicou o contrato e 
que se definiu na janela de propriedades da proposta. 

◼ Quantidade: do recurso necessário para executar-se a obra. 

◼ Preço unitario: recupera o preço de adjudicação do contrato. 

◼ Desconto: recupera o valor de desconto introduzido na janela de propriedades da proposta. 



 

◼ Data inicial e data final de fornecimento de cada um dos recursos. As datas iniciais e finais vêm pré-
determinadas pelas datas que previamente definimos como inicio e fim de cada um dos artigos que 
formam parte do nosso orçamento no diagrama de Gantt do projecto.  

Quando, desde a janela de solicitação de proposta por contratos, executamos a função de Pedido 
automático, na janela de entradas de material, além de se criar o documento do pedido, criam-se tantos 
documentos de produção, como meses em que se espera receber nas obras os diferentes recursos 
contratados, para poder realizar a execução da mesma. 

A informação recolhida pelo programa na altura de gerar os documentos de produção, é a seguinte: 

◼ Nº de documento: é o número do pedido mais o mês e o ano no qual se vão fornecer os recursos 
que compõem esse documento. 

◼ Fornecedor: recupera o código do fornecedor atribuido à proposta a que se adjudicou o contrato e 
que se definiu na janela de propriedades da proposta. 

◼ Quantidade: do recurso necessário para executar-se a obra. 

◼ Preço unitário: recupera o preço desde a adjudicação do contrato. 

◼ Desconto: recupera o valor do desconto introduzido na janela de propriedades da proposta. 

◼ Data inicial e data final de fornecimento de cada um dos recursos. As datas iniciais e finais são pré-
determinadas pelas datas que previamente foram definidas como inicio e fim de cada um dos artigos 
que constituem parte do nosso orçamento no diagrama de Gantt do projecto.  

 

Figura 59. Produção prevista para o mês de Março de 2010. 

Uma vez criados todos os pedidos automáticos com as suas correspondentes linhas de produção podemos 

começar a realizar o controlo de gastos de material de duas formas: 

◼ CONTROLO DE CUSTOS CLÁSSICO: desde a janela de entradas de material, convertemos o pedido 
automático ou as produções em guias e/ou facturas, de acordo com os métodos descritos no manual 
de instruções e de curso que se fornecem com o programa; uma vez realizada a conversão realiza-
se o transporte dos recursos para a janela de gastos de material. O transporte pode-se realizar de 
forma manual ou de forma automática utilizando os ícones que existem na janela de gastos de 
material e de entradas de material destinados a tal fim. 

◼ CONTROLO DE CUSTOS UTILIZANDO AS NOVAS FUNÇÕES DE CONTRATOS: partindo da janela de 
entradas de material, convertemos o pedido automático ou as produções em guias e/ou facturas, de 
acordo com os métodos descritos no manual de instruções e de curso que se fornecem com o 



 

programa; uma vez realizada a conversão, para passar os recursos para os gastos de material, utiliza-

se o ícone  ‘Enviar a gastos segundo contratos’.  

Os passos a seguir são : 

Seleccionamos a guia ou factura a transportar. 

 

Pressionamos o ícone . 

Ao pressionar no ícone o programa transporta automaticamente para a janela de gastos de material todos 

os recursos que compõem esse documento. 

 

A quantidade do recurso a ser transportado, coincide com a que figura no documento; ao realizar o 
transporte também se regista, na janela de gastos de material, a data do gasto, assumindo o programa, 
a data de fornecimento e os artigos em que se gastaram cada um dos recursos. Esta última informação, 
o programa recupera-a dos contratos de recursos que se criam a partir do orçamento original, na janela 
de Contratos. 



 

Produção 

 

A Produção é a medição do que realmente se executou da obra em curso, num determinado momento. 
Portanto, o valor real do que se gastou na execução dessa obra. Ainda que seja possível criar as produções 
da mesma forma que um orçamento, a função Produção, pertencente à ficha Custos, facilita a sua 
elaboração a partir de um orçamento previamente elaborado; nos artigos seleccionados, poder-se-á indicar 

um dos seguinte dados: percentagem de medição, medição ou valor de cada artigo. 

Uma vez elaborada uma produção, por um meio ou outro, o programa entende-a como mais um projecto, 
podendo portanto realizar-se todas as operações que se possam fazer, como imprimir, criar a sua própria 
base de projecto (de produção), etc. 

Existem dois tipos de produções: 

Produções parciais São as que incluem as medições realizadas entre dois momentos determinados 
da execução da obra. 

Produções à origem São as que incluem o realizado desde o inicio da obra até um determinado 
momento da sua execução. 

Criação de uma produção 

Creación de una certificación 

A função Produção permite criar as produções a partir de vários ou todos os artigos de um projecto 
previamente realizado, nos quais se introduzirá a medição realmente executada. 

É possível introduzir a produção através de uma percentagem das medições, um total de medição, um 
valor ou através de linhas de medição. 

Ao executar-se a função, exibe-se uma janela como a da Figura 60, que contém os seguintes elementos: 

 



 

Figura 60. Janela de Produção 

Assume-se como projecto e base de projecto, o ficheiro que esteja seleccionado no momento de abrir a 
janela Produção. Dependendo das produções abertas, se mostrarão duas colunas, com o fundo em cor 
branca com a medição e o valor certificado e uma coluna com o fundo amarelo, que possui o preço 
unitário, por cada uma das produções associadas ao projecto. 

A barra de ferramentas é composta pelos seguintes ícones: 

  Nova produção -. Este ícone permite criar uma nova produção. Para esse efeito, o programa 

mostrará uma caixa de diálogo, onde podemos seleccionar a pasta onde desejamos armazenar essa 

produção e o nome da mesma. 

  

O programa propõe, de forma automática, o nome da produção com a forma xxxxxx produção yy, 
onde xxxxxx será o nome do projecto para o qual vamos a realizar a produção e yy, será um número 
sequencial começado por 01. Esse nome poderá ser modificado por qualquer outro. 

Ao pressionar o botão  mostrar-se-ão três novas colunas na janela de produções, onde, no 

cabeçalho, se mostrará o nome do auto de medição com duas novas colunas com o fundo branco com 
a medição e o valor produzido para cada um dos artigos e uma coluna com o fundo amarelo com o preço 
unitário. 

As novas produções irão adicionando-se de forma automática na lista de ficheiros associados. Podem-
se abrir até 100 produções por orçamento. 

  Produções-.Este ícone permite abrir uma ou várias produções já criadas anteriormente. Ao 

pressionar este ícone, mostrar-se-á uma caixa de diálogo com as produções associadas, onde 
seleccionaremos a produção que pretendemos abrir. Na coluna Comentário poderemos introduzir um 
texto, como complemento ao nome do ficheiro da produção. A coluna Bloqueada, permite bloquear uma 
produção que já está realizada e que não deve ser modificada. Ao activar esta check box, as colunas da 
produção correspondente aparecem em cor cinza, por forma a que já não possam editar-se. Ao 



 

pressionar o botão , da janela de Ficheiros associados, mostrar-se-ão as colunas  Medição e 

Valor das produções na janela Produção. 

Se a casa Bloqueada, não está activada, as colunas das produções aparecem a branco e portanto são 
editáveis. 

 

 

Se activarmos essa coluna numa produção em concreto, esta aparecerá em cor cinza e portanto não 
será editável, evitando-se assim modificações não desejadas. 



 

 

 

Através da função Acessos restringidos, que se encontra no grupo Segurança da ficha Ferramentas, 
pode-se definir que utilizadores vão ter permissão para bloquear ou não as produções. 

Ao pressionar o botão , da janela de Ficheiros associados, mostrar-se-ão as colunas Preço 

Unitário, Medição e Valor do auto de medição da janela Autos. 

 Anular linhas-. Se este ícone está activado (aparece pressionado), quando se pressionar o ícone 

Produção por linhas... aparece o caractere # como primeiro caractere na coluna Descrição de todas as 
linhas de medição, o que significa que a linha de medição está sem produção associada. Caso se 
desactive este ícone, não se inclui o caractere # na descrição das linhas de medição e portanto, estariam 
todas as linhas de medição como fazendo parte da produção já realizada. 



 

 Produção por linhas-. Quando se selecciona um artigo, é possível pressionar este ícone para 

indicar as linhas de medição que se pretendem incluir na produção. Para esse efeito, exibe-se a janela 
de medições. Dependendo do facto de estar ou não activado o ícone Anular linhas, aparecerá ou não o 
caractere # como primeiro caractere na coluna Descrição de cada linha de medição. Se aparece o 
caractere # significa que a medição não está incluída na produção e para que seja adicionada à produção 
deve-se apagar esse caractere. Se pretende que alguma linha não seja incluída na produção, deve 
aparecer o caractere # como primeiro caractere na coluna Descrição. 

  

 Figura 61. En el ejemplo se han producido las líneas de medición de la fachada norte y de la 
fachada sur, y se han dejado sin producir las líneas de medición de la fachada este y oeste. 

 Produção por coeficiente-. Permite produzir um artigo ou conjunto de artigos através de uma 

percentagem da medição orçamentada. Ao pressionar-se o ícone, exibe-se uma caixa de diálogo como 
o da figura. 

  

Na casa Artigos, deve-se indicar os artigos que se pretendem incluir na produção. É possível utilizar os 

caracteres * e ?, no modo já descrito. Ao pressionar o ícone  que se encontra à direita da casa, 

mostrar-se-á uma lista com os artigos do projecto.  



 

 

Figura 62. a selecção dos artigos 010102, 010201,010202, 010203, 010401, 010402 
e 010403 

Nesta caixa de diálogo, se mantivermos pressionada a tecla , poderemos seleccionar artigos 

alternadamente com o botão esquerdo do rato. Ao pressionar o botão , na caixa Produção 

por coeficiente, mostrar-se-ão os artigos seleccionados separados por ponto e virgula. 

 

Na casa Coeficiente, indica-se a percentagem de medição de cada artigo que se pretende passar para 
a produção. 

 Produção como o projecto-. Permite passar para a produção o artigo seleccionado com a mesma 

medição que o projecto. Na produção, inclui-se uma linha de medição em cuja coluna Largura se inclui 
o valor do total da medição do projecto. Na figura seguinte, produziu-se o artigo 0203. 



 

 

  Produção por controlo de custos.- Este ícone permite introduzir uma medição de produção em 

função dos materiais que se gastaram na execução do artigo seleccionado. O programa calcula a medição 
do artigo para a produção, em função das quantidades gastas em mão-de-obra, equipamentos e 
materiais bem como em função dos rendimentos necessários para cada um deles. 

Ao seleccionar este ícone o programa mostra uma janela como a que se vê na imagem seguinte: 

 

Na casa Ficheiro de controlo de custos , deve-se indicar ao programa de que ficheiro de controlo de 

custos se quer recuperar a informação para realizar a produção. 

Na casa Artigos, deve-se indicar os artigos que se querem passar para a produção. É possível utilizar os 

caracteres * e ?, como já descrito. Ao pressionar o ícone  que se encontra à direita da casa, mostrar-

se-á a pasta de artigos do projecto.  



 

 

Nesta caixa de diálogo, se mantivermos pressionada a tecla , poderemos seleccionar artigos 

alternadamente através do botão esquerdo do rato. Ao pressionar o botão , na caixa 

Produção por controlo de custos, mostrar-se-ão os artigos seleccionados separados por ponto e virgula. 

 

a casa Data limite, indica-se até que data se vai ter em conta as quantidades de recursos utilizados na 
execução do/s artigo/s seleccionados para calcular a sua produção. 

  Artigo não previsto no orçamento-. Este ícone permite adicionar na produção, um novo artigo 

que não exista no orçamento. Ao pressionar esse ícone, aparecerá uma caixa de diálogo, como a que se 
mostra a seguir, onde deveremos introduzir os dados do novo artigo. Pode-se seleccionar um preço de 
qualquer base de preços que tenhamos instalada ou pode-se criar um novo preço. 

É possível introduzir texto com descrição nos artigos não previstos através do ícone  (como máximo 

admitem-se 2000 caracteres no texto descrição) 

O novo artigo mostrar-se-á em cor vermelha para diferenciar dos restantes artigos do orçamento 
e será inserido no seu lugar correspondente no orçamento indicando o preço unitário, com as 
colunas medição e valor vazias. 

 



 

 

 

 

 

 Folha final-. Mostra a janela da folha final do ficheiro correspondente à coluna em que se encontre 

o cursor, que pode ser do orçamento ou de qualquer um dos ficheiros da produção. 

  Eliminar-. Permite eliminar o artigo seleccionado da produção, sendo solicitada confirmação para 

a operação. 

  Mostrar só os dois últimos 

Este ícone permite seleccionar se apenas se quer ver os dois últimos produçãos dos realizados até ao 
momento ou se quer visualizar todos. Se o ícone estiver seleccionado, na janela de produção apenas se 
apresentam os dois últimos produçãos. Pelo contrário, quando esse ícone não estiver seleccionado, 
mostram-se todos os produçãos realizados até ao momento. 

  



 

Esta opção permite indicar que a produção que se está a introduzir é parcial. 

  

Quando se cria uma nova produção e se tem activada a opção À origem, copiam-se automaticamente 
as medições da produção anterior, o que facilita o processo de adição de linhas de medição. Também 
se copia a folha final da produção anterior. 

Na tabela de introdução de dados, representam-se os artigos existentes no projecto e as produções 
abertas.  

As colunas incluidas nesta tabela são as seguintes: 

Artigo Exibe o código do artigo. 

Preço associado Exibe o código da unidade de obra associada, sobre um fundo cinza, ou seja, 
não editável. 

Un. A unidade de medida do artigo. 

Resumo O texto resumo do artigo. 

Descrição Permite ver a descrição de todos os artigos. 

Unitário O preço unitário orçamentado no artigo. 

Medição O total da medição orçamentado no artigo. 

Valor O valor de cada artigo do ficheiro seleccionado na casa Projecto. 

Produções Mostra cada um dos ficheiros de produções abertos. No cabeçalho da coluna, mostra-se 
o nome da produção e as colunas Unitário, Medição e Valor para cada uma das produções. Permite-se 
preços unitários diferentes para cada uma das produções. 

Diferença Adicionam-se duas colunas à direita da última produção, que, sob o título comum 
Diferença, incluirá a diferença da Medição e Valor entre as duas últimas produções à origem 
(acumuladas). Caso se trabalhe com produções parciais, estas duas novas colunas encontrar-se-ão 
vazias. Ambas as colunas são exibidas sobre um fundo cinza, ou seja, não editáveis. 

Percentagem Indica a percentagem da medição produzida relativamente ao orçamento. 

 Seleccionando À origem, só se tem em consideração a última produção aberta enquanto que se 
seleccionarmos Parcial tem-se em consideração a soma de todas as produções.  

Falta produzir Mostra a medição e o valor que falta produzir para cada um dos artigos. 

 Caso se tenha seleccionado À origem, só se tem em consideração a última produção aberta 
enquanto que se seleccionarmos Parcial tem-se em consideração a soma de todas as produções.  

Medições a mais Mostra a medição e o valor produzido que excede a medição e o valor 
orçamentado. 

 Caso se tenha seleccionado À origem, só se tem em consideração a última produção aberta 

enquanto que se seleccionarmos Parcial tem-se em consideração a soma de todas as produções. 

Total Quando se activa a opção Parcial, nestas colunas exibem-se os totais da medição e do valor 
produzido, como soma de todas as produções parciais. 

É possível seleccionar as colunas que se pretendem visualizar. Para esse efeito, deve pressionar com o 
botão direito do rato em qualquer ponto da tabela e aparecerá o seguinte menu contextual e pode-se 
seleccionar a opção Gestão de colunas.   



 

  

Na parte inferior da janela, exibem-se as seguintes células com o fundo em cor azul que totalizam os 
dados anteriores: 

 

◼ A soma da coluna Valor de projecto. 

◼ A soma da coluna Valor de cada uma das produções. 

◼ A soma da coluna Valor do grupo Diferença. 

◼ A soma da coluna Valor do grupo Falta produzir. 

◼ A soma da coluna Valor do grupo Medição a mais. 

Diário de obra 

 

Inclui-se uma nova função no menu de Custos denominada Diário de obra. Ao seleccionar essa função, 
aparecerá uma janela como a que se mostra de seguida, onde na tabela inferior, o utilizador poderá incluir 
as entradas que lhe interessem e na linha superior, indicar uma série de filtros, através dos quais, o 
programa mostrará aquelas entradas que cumpram as condições indicadas. 



 

 

A barra de ferramentas 

Na parte superior da janela de entradas de material, encontra-se a barra de ferramentas. O significado de 
cada um dos ícones é o seguinte: 

 Inserir linha.- Permite inserir uma linha em branco por cima daquela em que se encontre o 

cursor. É equivalente a utilizar a tecla [Ins]. 

 Eliminar linha.- Permite eliminar a linha em que se encontre o cursor e pede confirmação para 

realização da operação. É equivalente a utilizar a tecla [Del]. 

 Opções.- Permite modificar o texto que se mostra no cabeçalho de cada uma das colunas. 

  



 

Controlo do material flutuante 

 

A função Controlo de material flutuante permite gerir o destino dos vários materiais flutuantes existentes 
na obra (prumos, andaimes, cofragens, etc.). Ao executar-se a função, exibe-se uma janela como a da 
imagem, dividida em duas zonas. 

 

Zona superior 

A zona superior exibe uma tabela na qual se podem introduzir os movimentos do material flutuante. Cada 
linha indica um movimento. Possui as seguintes colunas: 

Data Data na qual se produz o movimento. 

Recurso Código do material flutuante (ou equipamento) que se move de um destino para outro. 

Un. e Descrição  Unidade de medida e descrição do preço da base que utilize o código 

seleccionado na coluna Recurso. Estas duas colunas não se podem modificar nesta tabela. 

Quantidade quantidade do material flutuante que se move de um destino para outro. 

Desde e Até Estas colunas permitem seleccionar a origem e destino do material. É possível 
seleccionar um destes valores: Armazém, Obra 1, Obra 2, Obra 3, Obra 4, Obra 5, Obra 6, Obra 7, Obra 

8, Obra 9, Obra 10. Se um material provém de um destino externo, por exemplo, quando se compra 
novo, a coluna Desde deve deixar-se vazia. Do mesmo modo, quando um material se perda ou parta 
para um destino externo, a coluna Até deve deixar-se vazia. 

O botão  Seleccionar obras permite alterar estes onze textos de armazém e de obras. 



 

Zona inferior 

A zona inferior da janela actualiza-se automaticamente em função dos dados que se vão introduzindo na 
zona superior, do seguinte modo: 

Recurso  Exibe-se uma única vez, cada um dos diferentes recursos existentes na zona superior. 

Un. e Descrição  Exibem a unidade de medida e o texto resumo do recurso. 

Quantidade armazém   

Exibe a soma das quantidades existentes na zona superior nas que apareça o armazém na coluna Até, 
menos a soma das quantidades existentes na zona superior em que apareça o armazém na coluna 
Desde. 

Quantidade obra N  

Mostra a soma das quantidades existentes na zona superior nas quais apareça a obra N na coluna Até, 
menos a soma das quantidades existentes na zona superior em que apareça a obra N na coluna Desde. 

Quantidade total  A soma da coluna Quantidade armazém mais as 10 colunas Quantidade obra 

N. 

 

Comparações 

 

A função Comparações permite comparar numa única janela quatro ficheiros. Ao executar a função, vai 
aceder a uma caixa de diálogo com as seguintes opções: 

 

FICHEIRO 1.- Dentro deste grupo, incluem-se as seguintes opções: 



 

 

◼ Título.- Permite indicar o título de cabeceira do primeiro ficheiro; por defeito, Orçamento. 

◼ Nome do ficheiro.- Permite indicar o nome do primeiro ficheiro. Por defeito, se utilizará o nome 
do ficheiro cujo nome se indique na barra de título do programa. 

◼ Armazém central.- Permite seleccionar o nome de um ficheiro de armazém central, no qual se 
tenham introduzido as entradas de material e os gastos com destino a obra indicada no campo 
anterior. Este campo só se encontra disponível se tiver activada a opção Recursos designados 

a cada artigo em custos. Pode-se deixar vazia se não se utilizar o sistema de armazém central, 
ou seja, se o ficheiro seleccionado no campo anterior inclui tanto as entradas de material, como 
os gastos. 

◼ Medição modificável Se desactivar esta opção, as medições correspondentes ao ficheiro 1 serão 
mostradas, mas não podem ser modificadas nesta janela. Se activar, poderão ser modificadas. 
Esta opção encontra-se desactivada por defeito. 

◼ Rendimento e Unitário da decomposição modificáveis Se desactivar esta opção, os rendimentos 
e os preços unitários da decomposição do ficheiro 1 são visualizadas, mas não podem modificar-
se nesta janela. Se estiver activada, poderá modificar. Esta opção encontra-se desactivada por 
defeito. 

◼ A parelha de opções alternativas Utilizar decomposição de cada artigo e Utilizar recursos 

designados a cada artigo em custos.- Se activar a primeira, na zona inferior se mostrará para o 
ficheiro 1 as linhas de decomposição da unidade de obra associada a cada artigo. Se activar a 
segunda, na zona inferior se mostrará para este ficheiro os recursos designados a cada artigo 
na janela de gastos de material do controlo de custos. A opção por defeito para o ficheiro 1 será 
a primeira. 

◼ Desdobrar mão-de-obra, equipamentos e materiais.- Se activar esta opção, se mostraram 
colunas adicionais com o desdobramento do preço unitário do ficheiro 1 em três partes: a 



 

correspondente a mão-de-obra, a correspondente a equipamentos e a correspondente a 
materiais. Esta opção encontra-se desactivada por defeito. 

◼ Decomposições alternativas  

Permite seleccionar um dos três conjuntos de decomposições alternativas A, B ou C, que se 
aplicará a todos os preços da base.  

 

◼ Linhas de medição alternativas  

Permite seleccionar um dos três conjuntos de linhas de medição alternativas A, B ou C, que se 
aplicará a todos os artigos do projecto.  

 

FICHEIRO 2.- Dentro deste grupo, incluem-se as seguintes opções: 

 

◼ Título.- Permite indicar o título de cabeçalho do segundo ficheiro; por defeito, Auto de medição. 

◼ Nome de ficheiro.- Permite indicar o nome do segundo ficheiro. Por defeito, utiliza-se o último 
auto de medição associado ao ficheiro cujo nome se indique na barra de título do programa. 



 

◼ Armazém central.- Permite seleccionar o nome de um ficheiro de armazém central, no qual se 
tenham introduzido as entradas de material e os gastos com destino a obra indicada no campo 
anterior. Este campo só se encontra disponível se activar a opção Recursos designados a cada 

artigo em custos. Pode deixar vazia se não se utilizar o sistema de armazém central, ou seja, 
se o ficheiro seleccionado no campo anterior incluir tanto as entradas de material, como os 
gastos. 

◼ Medição modificável.- Se desactivar esta opção, as medições correspondentes ao ficheiro 2 se 
mostraram, mas não podem ser modificadas nesta janela. Se estiver activada, poderá modificar. 

Esta opção encontra-se desactivada por defeito. 

◼ Rendimento e Unitário de decomposição modificáveis.- Se desactivar esta opção, os 
rendimentos e os preços unitários da decomposição do ficheiro 2 se mostraram, mas não podem 
ser modificadas nesta janela. Se estiver activada, poderá modificar. Esta opção encontra-se 
desactivada por defeito. 

◼ A parelha de opções alternativas Utilizar decomposição de cada artigo e Utilizar recursos 

designados a cada artigo em custos.- Se activar a primeira, na zona inferior se mostrará para 
o ficheiro 2 as linhas de decomposição da unidade de obra associada a cada artigo. Se activar 
a segunda, na zona inferior se mostrará para este ficheiro os recursos designados a cada artigo 
na janela de gastos de material do controlo de custos. A opção por defeito para o ficheiro 2 será 
a primeira. 

◼ Desdobrar mão-de-obra, equipamentos e materiais.- Se activar esta opção, se mostraram 
colunas adicionais com o desdobramento do preço unitário do ficheiro 2 em três partes: a 
correspondente a mão-de-obra, a correspondente a equipamentos e a correspondente a 
materiais. Esta opção encontra-se desactivada por defeito. 

◼ Decomposições alternativas  

Permite seleccionar um dos três conjuntos de decomposições alternativas A, B ou C, que se 
aplicará a todos os preços da base.  

 

◼ Linhas de medição alternativas  

Permite seleccionar um dos três conjuntos de linhas de medição alternativas A, B ou C, que se 
aplicará a todos os artigos do projecto.  

 

FICHEIRO 3.- Dentro deste grupo, incluem-se as seguintes opções: 



 

 

◼ Título.- Permite indicar o título de cabeçalho do terceiro ficheiro; por defeito, Real. 

◼ Nome de ficheiro.- Permite indicar o nome do terceiro ficheiro. 

◼ Armazém central.- Permite seleccionar o nome de um ficheiro de armazém central, no qual se 
tenham introduzido as entradas de material e os gastos com destino à obra indicada no campo 
anterior. Este campo só se encontra disponível se activar a opção de Recursos designados a 

cada artigo em custos. Pode deixar-se vazia se não se utilizar o sistema de armazém central, 
ou seja, se o ficheiro seleccionado no campo anterior incluir tanto as entradas de material, como 
os gastos. 

◼ Medição modificável.- Se desactivar esta opção, as medições correspondentes ao ficheiro 3 se 
mostraram, mas não podem ser modificadas nesta janela. Se estiver activa, poderá modificar. 
Esta opção encontra-se activada por defeito. 

◼ Rendimento e Unitário da decomposição modificáveis.- Se desactivar esta opção, os 

rendimentos e os preços unitários da decomposição do ficheiro 3 se mostraram, mas não podem 
modificar-se nesta janela. Se estiver activada, poderá modificar. Esta opção encontra-se 
desactivada por defeito. 

◼ A parelha de opções alternativas Utilizar decomposição de cada artigo e Utilizar recursos 

designados a cada artigo em custos.- Se activar a primeira, na zona inferior se mostraram para 
o ficheiro 3 as linhas de decomposição da unidade de obra associada a cada artigo. Se activar 
a segunda, na zona inferior se mostraram para este ficheiro os recursos designados a cada 
artigo na janela de gastos de material do controlo de custos. A opção por defeito para o ficheiro 
3 será a primeira. 

◼ Desdobrar mão-de-obra, equipamentos e materiais.- Se activar esta opção, se mostraram as 
colunas adicionais com o desdobramento do preço unitário do ficheiro 3 em três partes: a 



 

correspondente a mão-de-obra, a correspondente a equipamentos e a correspondente a 
materiais. Esta opção encontra-se activada por defeito. 

◼ Decomposições alternativas  

Permite seleccionar um dos três conjuntos de decomposições alternativas A, B ou C, que se 
aplicará a todos os preços da base.  

 

◼ Linhas de medição alternativas  

Permite seleccionar um dos três conjuntos de linhas de medição alternativas A, B ou C, que se 
aplicará a todos os artigos do projecto.  

 

FICHEIRO 4.- Dentro deste grupo, incluem-se as seguintes opções: 

 

◼ Título.- Permite indicar o título de cabeçalho do quarto ficheiro; por defeito, Objectivo. 

◼ Nome de ficheiro.- Permite indicar o nome do quarto ficheiro. Por defeito, utiliza-se o último 
ficheiro de objectivo de custo associado ao ficheiro cujo nome se indica na barra de título do 
programa. 



 

◼ Armazém central.- Permite seleccionar o nome de um ficheiro de armazém central, no qual se 
tenham introduzido as entradas de material e os gastos com destino a obra indicada no campo 
anterior. Este campo só se encontra disponível se activar a opção de Recursos designados a 

cada artigo em custos. Pode deixar-se vazia se não se utilizar o sistema de armazém central, 
ou seja, se o ficheiro seleccionado no campo anterior incluir tanto as entradas de material, como 
os gastos. 

◼ Medição modificável.- Se desactivar esta opção, as medições correspondentes ao ficheiro 4 se 
mostraram, mas não podem modificar-se nesta janela. Se estiver activada, poderá modificar. 

Esta opção encontrar-se activada por defeito. 

◼ Rendimento e Unitário da decomposição modificáveis.- Se desactivar esta opção, os 
rendimentos e os preços unitários da decomposição do ficheiro 4 se mostraram, mas não podem 
ser modificadas nesta janela. Se estiver activa, poderá modificar. Esta opção encontra-se 
activada por defeito. 

◼ A parelha de opções alternativas Utilizar decomposição de cada artigo e Utilizar recursos 

designados a cada artigo em custos.- Se activar a primeira, na zona inferior se mostraram para 
o ficheiro 4 as linhas de decomposição da unidade de obra associada a cada artigo. Se activar 
a segunda, na zona inferior se mostraram para este ficheiro os recursos designados a cada 
artigo na janela de gastos de material do controlo de custos. A opção por defeito para o ficheiro 
4 será a segunda. 

◼ Desdobrar mão-de-obra, equipamentos e materiais.- Se activar esta opção, se mostraram 
colunas adicionais com o desdobramento do preço unitário do ficheiro 4 em três partes: a 
correspondente a mão-de-obra, a correspondente a equipamentos e a correspondente a 
materiais. Esta opção encontra-se desactivada por defeito. 

◼ Decomposições alternativas  

Permite seleccionar um dos três conjuntos de decomposições alternativas A, B ou C, que se 
aplicará a todos os preços da base.  

 

◼ Linhas de medição alternativas  

Permite seleccionar um dos três conjuntos de linhas de medição alternativas A, B ou C, que se 
aplicará a todos os artigos do projecto.  

 

 

Estas opções guardam-se automaticamente de uma sessão de trabalho a outra, associadas ao ficheiro 
cujo nome se indica na barra do título do programa. 

Em seguida, mostra-se uma janela dividida em duas metades através de uma linha horizontal, cada uma 
das quais inclui uma tabela.  

A tabela da metade superior da janela inclui as seguintes colunas: 



 

 

Coluna Descrição 

Artigo O código do artigo. 

Un  A unidade de medida do artigo. 

Descrição O texto resumo do artigo. Tanto a unidade de medida como o texto resumo se tomaram 
do primeiro ficheiro seleccionado (Orçamento), em seu defeito do segundo (Auto de Medição), em seu 
defeito do terceiro (Real) ou em seu defeito do quarto (Objectivo). 

Medição Nestas colunas apresenta-se os totais de medição de cada um dos artigos em cada um 
dos ficheiros seleccionados. Se em algum dos ficheiros se encontrar activada a opção Medição 

modificável, será possível modificar os valores que se mostram na coluna, de modo a que o novo valor 
que se escreva se guarde automaticamente na coluna Largura da primeira linha de medição do artigo. 
Em caso de existirem várias linhas de medição, uma caixa de diálogo pedirá a confirmação. 

Unitário Nestas colunas apresenta-se os preços unitários de cada uma dos artigos em cada um 
dos ficheiros seleccionados, incluído a percentagem de custos indirectos. Estes dados não podem 

modificar-se nestas colunas. Nos ficheiros em que se encontra activada a opção Utilizar recursos 

designados a cada artigo em custos, o unitário se obterá a partir da divisão do valor mostrado para o 
mesmo ficheiro nas colunas seguintes entre a medição mostrada para o mesmo ficheiro nas colunas 
anteriores. 

Valores Nestas colunas apresentam-se os valores de cada um dos artigos em cada um dos 
ficheiros seleccionados. Estes dados não podem ser modificados nestas colunas. Nos ficheiros em que 
se encontra activada a opção Utilizar recursos designados a cada artigo em custos, o valor será obtido 
a partir da soma de todos os recursos designados a cada artigo através da função de Custos>Gastos de 

material. 

Mão-de-obra   

Para cada ficheiro em que se tenha activado a opção Desdobrar mão-de-obra, equipamentos e 

materiais, se mostrará uma coluna Mão-de-obra. E nela, se mostrará a soma dos valores reais a tabela 
inferior correspondentes a recursos de mão-de-obra deste mesmo ficheiro. Estes dados não podem ser 
modificados nestas colunas. 

Equipamentos   

Para cada ficheiro em que se tenha activado a opção Desdobrar mão-de-obra, equipamentos e 

materiais, se mostrará uma coluna Equipamentos. E nela, se mostrará a soma dos valores reais da 
tabela inferior correspondentes a recursos de equipamentos deste mesmo ficheiro. Estes dados não pode 
ser modificados nestas colunas. 

Materiais  Para cada um dos ficheiros em que se tenha activado a opção Desdobrar mão-de-obra, 

equipamentos e materiais, se mostrará uma coluna Materiais. E nela, se mostrará a soma dos valores 

reais da tabela inferior correspondentes a recursos deste mesmo ficheiro que não sejam de mão-de-
obra nem de equipamentos. Estes dados não podem ser modificados nestas colunas. 

Nas linhas desta tabela mostram-se todos os artigos que existam em pelo menos num dos ficheiros 
seleccionados, embora não apareçam nos outros. 

A tabela gerada inclui totais de capítulos e subcapítulos, bem como um total geral. 



 

A tabela na metade inferior mostra a decomposição do artigo que se seleccione na tabela da metade 
superior e inclui as seguintes colunas: 

 

Coluna Descrição 

Recurso O código do recurso. 

Un A unidade de medida do recurso. 

Descrição  O texto resumo do recurso. Tanto a unidade de medida como o texto resumo 
considerado é do primeiro ficheiro seleccionado (Orçamento), ou por defeito o segundo (Auto de 

medição), ou por defeito o terceiro (Real), ou por defeito o quarto (Objectivo). 

Rendimento Para os ficheiros em que se encontra activada a opção Utilizar decomposição de cada 

artigo, se mostrará o rendimento do recurso dentro das linhas de decomposição da unidade de obra 
associada a cada artigo. Para aqueles em que se encontra activada a opção Utilizar recursos designados 

a cada artigo em custos, se mostrará a quantidade total deste recurso designada a este artigo através 
da função Custos>Gastos de material, dividida entre a Medição deste artigo na tabela superior. Se em 
algum dos ficheiros se encontra activada a opção Rendimento e Unitário da decomposição modificável, 
será possível modificar os valores que se mostram na coluna. Neste caso, a coluna de Valor da tabela 
superior se calculará através da soma de todos os valores da coluna Valor do mesmo ficheiro dentro da 

tabela inferior, multiplicada pelo valor da coluna Medição do mesmo ficheiro dentro da tabela superior. 

Unitário Para os ficheiros em que se encontra activada a opção Utilizar decomposição de cada 

artigo, se mostrará o preço unitário do recurso. Para aqueles em que se encontra activada a opção 
Utilizar recursos designados a cada artigo em custos, se mostrará o preço unitário do recurso definido 
através da função Custos>Entradas de material. No caso de este recurso ser adquirido em distintos 
momentos a preços unitários diferentes, se incluirá nesta coluna a média ponderada dos preços unitários. 
Se em algum dos ficheiros se encontra activada a opção Rendimento e Unitário da decomposição 

modificável, será possível modificar os valores que se mostram na coluna. Neste caso, a coluna Valor 
da tabela superior se calculará através da soma de todos os valores da coluna Valor do mesmo ficheiro 
dentro da tabela inferior, multiplicada pelo valor da coluna Medição do mesmo ficheiro dentro da tabela 
superior. 

Valores  Para cada ficheiro, mostra-se o Rendimento orçamentado multiplicado pelo preço 
Unitário orçamentado. 

Nas linhas desta tabela mostram-se todos os recursos contidos nas linhas de decomposição dos ficheiros 

em que se encontra activada a opção de Utilizar decomposição de cada artigo. Além disso, adicionam-se 
todos os recursos atribuídos através da função Custos>Gastos de material aos artigos dos ficheiros em 
que se encontra activada a opção Utilizar recursos designados a cada artigo em custos. 

Através da função Ficheiros>Informações, pode imprimir-se um denominado Comparativo de Autos de 

medição com custo real.ig9, que pode modificar-se livremente com o editor visual de informações. Este 
informação inclui uma relação de artigos e, para cada uma delas, os seguintes dados: 

◼ Código do artigo 

◼ Unidade de medida do artigo do primeiro ficheiro (Orçamento) 

◼ Texto resumo do artigo do primeiro ficheiro (Orçamento) 

◼ Texto de descrição do artigo do primeiro ficheiro (Orçamento) 

◼ Preço unitário do segundo ficheiro (Auto de Medição) 



 

◼ Preço unitário do terceiro ficheiro (Real) 

◼ Preço unitário do quarto ficheiro (Objectivo) 

◼ Diferença entre o preço unitário do segundo ficheiro (Auto de Medição) menos o terceiro ficheiro 
(Real) 

◼ Quantidade do segundo ficheiro (Auto de Medição) 

◼ Quantidade do terceiro ficheiro (Real) 

◼ Quantidade do quarto ficheiro (Objectivo) 

◼ Diferença entre a quantidade do segundo ficheiro (Auto de Medição) menos a do terceiro ficheiro 
(Real) 

◼ Valor do segundo ficheiro (Auto de Medição) 

◼ Valor do terceiro ficheiro (Real) 

◼ Diferença entre o valor do segundo ficheiro (Auto de Medição) menos o do terceiro ficheiro (Real) 

◼ Percentagem que suponha esta diferença em relação ao valor do segundo ficheiro (Auto de 

Medição). 

Cronograma financeiro de custos reais 

 

A função Cronograma financeiro de custos reais representa, através de um diagrama de tempos, as datas 
previstas para a construção de cada artigo ou capítulo, comparadas com as datas reais. Nas primeiras 
obtêm-se os dados introduzidos na função Diagrama de Gantt; nas segundas, obtêm-se os gastos que se 
vão imputando a cada artigo, através das funções Gastos de material, Gastos de pessoal e Gastos de 

equipamentos. 



 

 

Regularizar stocks 

A função Custos>Regularizar stocks permite analisar as diferenças que se produzem entre as 
quantidades existentes de cada material em teoria (calculadas e gastos produzidos em cada um) e as 
quantidades que realmente se observem no armazém. Cada vez que se realize um inventário, criar-se-á 
uma guia de regularização, que incluirá as quantidades (positivas ou negativas) de diferença entre as 
quantidades teóricas e as reais. 



 

 

O processo a seguir para regularizar o stock é o seguinte: 

◼ Executa-se a função Custos>Regularizar Stock. 

◼ Introduzem-se todas as quantidades reais existentes de cada um dos materiais. 

◼ Por último, pressiona-se o ícone , com o que se cria a guia de regularização, com as diferenças 
existentes entre as quantidades teóricas e as reais. Estas quantidades podem ser positivas ou 
negativas. 

A guia de regularização criada pode consultar-se na função Entradas de material. 

A lista desdobrável Histórico permite ver a situação do stock nas datas em que se tenham realizado 
outras regularizações. 



 

Capítulo 11  

Segurança e saúde 

Introdução 

A separador  Segurança e Saúde contem as funções necessárias para elaborar o Estudo ou Plano de 
Segurança e Saúde da obra. Aí são expostas, as medidas de Segurança e Saúde que se devem ter em 
conta, bem como a valorização económica destas medidas (este menu só se encontra disponível para os 

utilizadores que tenham adquirido o programa ). 

 

O Estudo ou Plano de Segurança e Saúde realiza-se de acordo com a legislação aplicável à Segurança e 
Saúde na construção. 

O Estudo ou Plano de Segurança e Saúde é composto pelos seguintes documentos: 

◼ Memória de Segurança e Saúde.- Que meios se devem utilizar para garantir a segurança e a saúde na 
obra. 

◼ Caderno de condições de Segurança e Saúde.- Que condições devem cumprir os meios que se 
descrevem na Memória.  

◼ Orçamento de Segurança e Saúde.- Quantidades e custos dos meios que se descrevem na Memória. 

O programa gera automaticamente a Memória, o Caderno e o Orçamento específicos para uma 
determinada obra, a partir de uma Memória tipo, um Caderno tipo e um Orçamento tipo. Para que se 
seleccionem automaticamente as partes a incluir nestes documentos, seleccionam-se as tarefas a executar 
na obra através da função Lista de tarefas. 

A partir de um orçamento elaborado no  (ou em qualquer outro programa de orçamentos que suporte 

o formato standard FIEBDC), o programa selecciona automaticamente as tarefas cprrespondentes na lista 
de tarefas. A partir dessas tarefas, geram-se automaticamente a memória, o caderno de condições e o 
orçamento de Segurança e Saúde. Para a elaboração deste último orçamento, é possível utilizar qualquer 
base de preços que se possua. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando, no ficheiro da obra seleccionada, executar-se pela primeira vez qualquer função do menu 
Segurança e Saúde, copiam-se para ele todos os dados do ficheiro indicado no separador Segurança e 

Saúde.  Este último ficheiro situa-se na pasta indicada nas opções gerais do programa. Deste modo, o 
ficheiro seleccionado utiliza-se como ficheiro tipo da informação de Segurança e Saúde no trabalho, 
podendo, para cada um dos ficheiros de obras que se vão criando, particularizar os conteúdos. 

Os textos que se incluem na Memória e no Caderno de Condições, bem como os detalhes gráficos que 

acompanham o programa devem ser verificados pelo utilizador, já que a  não garante que se 

encontrem adaptados à regulamentação vigente a cada momento. 

 como programa independente ou integrado com  

É possível adquirir o programa como programa independente ou integrado em ou . 

A aparência do como programa independente. Contém das funções que permitem elaborar o 

estudo de segurança e saúde. 

A aparência do  integrado em  ou exibe-se na imagem seguinte. 

 permite gerir bases de preços, orçamentos, medições, autos, desvios, cadernos de 

condições, entidades comerciais, controlo de custos e Segurança e Saúde. 

 

BASE 1 
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BASE 5 

 

L
IS

T
A
 D

E
 T

A
R

E
A
S
 

AVISO PRÉVIO 

ACTA DE APROVAÇÃO 

MEMORIA CADERN
O 

AVALIAÇÃO DE RISCOS 

MEDIÇÃO E ORÇAMENTO 

 

ORÇAMENT
O 



 

 

A lista de tarefas 

Ao seleccionar a função  , o programa exibe uma caixa de diálogo como a que se exibe 
seguidamente. Esta caixa indica-nos que tipo de documento se irá gerar em função da opção seleccionada 
nas opções gerais do programa.  

 

◼ Se pressionar o botão  , o programa gera o tipo de documento seleccionado. 

◼ Se pressionar o botão , o programa gera um documento vazio. 

◼ Se pressionar o botão , o programa mostrará uma caixa de diálogo, onde se poderá 

seleccionar outro tipo de documento. 

 

◼ Se pressionar o botão  , o programa cancela a operação. 



 

Esta função permite seleccionar as tarefas que compõem a obra, para que o Estudo ou Plano de Segurança 
e Saúde se vai gerar automaticamente, inclua unicamente as partes que sejam realmente aplicáveis a 
cada obra. Na janela que se exibe, é possível adicionar ou modificar as tarefas tipo que se incluem no 
programa. É igualmente possível seleccionar quais as tarefas que queremos incluir na obra. Esta selecção 

pode realizar-se manualmente, activando as casas de verificação  situadas junto a cada tarefa ou, 

automaticamente através do ícone  Selecção automática de tarefas. Esta última opção consulta a 

relação definida entre as tarefas do  e as unidades de obra do  activando automaticamente 

todas as tarefas que tenham associados códigos de unidades de obra presentes no orçamento proveniente 

do . 

 

A janela conta com os seguintes elementos: 

 Adicionar.- Permite adicionar uma nova tarefa inserindo-a na linha da tarefa actual. A linha actual 

desloca-se para a linha inferior. 

 Eliminar.- Permite eliminar a tarefa actual.  

 Subir.- Permite subir a tarefa actual de um nível  

 Descer.- Permite descer a tarefa actual de um nível 

 Selecção automática de tarefas.- Permite seleccionar automaticamente as tarefas, em função 

dos artigos existentes no orçamento da obra. Ao pressionar-se o ícone, exibe-se uma caixa de diálogo 
como a da imagem, que permite seleccionar o ficheiro que inclui o orçamento da obra, caso se trate de 
um ficheiro diferente do actual. 



 

 

A selecção automática realiza-se em função dos códigos das unidades de obra associados aos artigos do 
orçamento e aos preços incluídos nas suas composições. Utilizam-se as tabelas de relações entre tarefas 
e orçamento, que podem ser modificadas através do seguinte ícone. 

 Editar relações entre orçamento e tarefas.- Permite modificar os códigos de unidades de obra e 

preços associados a cada tarefa, para a base de preços seleccionada na lista Bases. Deste modo poderá 
realizar-se automaticamente a selecção das tarefas para qualquer orçamento. 

Ao pressionar-se o ícone exibe-se uma janela como a da imagem. Na coluna Lista de tarefas exibem-se 
as tarefas. Ao seleccionarmos uma tarefa, na coluna Preços associados podem-se incluir os códigos das 
distintas unidades de obra e preços, dessa base, que vão ficar incluídos nessa tarefa. É possível utilizar 
asteriscos (por exemplo, EADF* representa todas as unidades de obra e preços da base cujo código 

comece pelos caracteres EADF). 

 

 Editar bases.- Permite seleccionar as bases de preços que se utilizam habitualmente, atribuindo-

lhes um nome e indicando a sua localização no computador ou na rede local. 



 

 

Ao pressionar o ícone, exibe-se uma janela como a da imagem, que contém os seguintes elementos: 

 Inserir.- Permite inserir uma nova base de preços. 

 Eliminar.- Permite eliminar uma base de preços. 

 Recuperar tarefas de outro ficheiro.- Permite activar, no ficheiro seleccionado, as tarefas que se 

encontrem activadas em outro ficheiro, o que permite, por exemplo, agilizar o processo de criação de 
um plano de Segurança e Saúde a partir de um Estudo de Segurança e Saúde. 

  

A lista Bases.- Permite seleccionar a base de preços utilizada para criar o orçamento. Os códigos desta 
base de preços serão os que se têm em conta quando se utiliza a selecção automática de tarefas. 

A Memória de Segurança e Saúde 

A função  permite consultar, adicionar ou modificar os capítulos da Memória de Segurança e Saúde. 
Ao executar-se a função exibe-se uma janela, como a da imagem, onde se mostram os capítulos e 
subcapítulos disponíveis. Destes, unicamente se imprimem os que tenham activada a casa de verificação 

 situada junto ao seu título. A selecção dos capítulos a imprimir pode realizar-se manualmente ou 

automaticamente, em função das tarefas seleccionadas na lista de tarefas através do ícone  Selecção 

automática de capítulos. Cada capítulo conta com várias secções, denominadas Texto, Descrição dos 

trabalhos, Riscos mais frequentes, Medidas preventivas, Equipamentos de protecção pessoal e 
Protecções colectivas, que se podem consultar ou modificar através dos separadores situados na zona 
inferior direita da janela. 



 

 

A janela contém os seguintes elementos: 

 Adicionar capítulo.- Permite adicionar um capítulo novo, no mesmo nível do actual e na última 

posição. 

 Adicionar subcapítulo.- Permite adicionar um subcapítulo novo, dentro do capítulo actual. 

 Eliminar capítulo.- Permite eliminar o capítulo actual. 

 Alterar texto.- Permite modificar o título do capítulo actual. 

 Subir.- Permite subir o capítulo actual de um nível. 

 Descer.- Permite descer de um nível o capítulo actual. 

Também é possível mover os capítulos para inclui-los dentro de outros, arrastando-os com o rato. 

 Selecção automática de capítulos.- Permite seleccionar automaticamente os capítulos que se 

pretendem imprimir, em função das tarefas que se encontrem seleccionadas nesse momento. Ao 
pressionar-se o ícone, activam-se e desactivam-se os capítulos correspondentes. A selecção automática 
realiza-se em função da tabela de relações entre tarefas e capítulos da Memória, que se podem modificar 

através do ícone seguinte. 

 Editar relações entre Tarefas e capítulos da Memória.- Permite modificar os capítulos da Memória 

que estão relacionados com cada uma das tarefas. Ao pressionar-se o ícone, exibe-se uma janela como 
a da imagem. Na coluna Lista de tarefas exibem-se as tarefas; ao pressionar-se sobre o texto de uma 
tarefa, na coluna Memória passa-se a poder seleccionar os capítulos que estejam relacionados. Outra 
alternativa é pressionar sobre o texto de um dos capítulos e seleccionar na coluna Lista de tarefas as 
tarefas que estejam relacionadas. 



 

 

 

 Definição de textos.- Exibe uma caixa de diálogo como a da figura. Aí, na zona superior, podem 

definir-se os títulos dos três parâmetros possíveis e o do resultado, que normalmente se denomina 
Classificação do risco. 

A zona inferior permite definir as diversas alternativas possíveis para cada parâmetro, com a sua 
abreviatura, texto e factor. O factor utiliza-se para calcular automaticamente a classificação do risco da 
seguinte forma: multiplica-se o factor de cada um dos parâmetros seleccionados e averigua-se em que 
intervalo de Classificação do risco se encontra, segundo as suas colunas Mínimo e Máximo. 



 

 

 Definição de riscos.- Permite visualizar, modificar ou adicionar riscos e motivos pelos quais se 

pode produzir cada risco, para o que exibe uma janela como a da figura. 

 

 

 Detalhes associados.- Permite associar os detalhes gráficos que se pretenda a cada um dos 

capítulos da memória, de modo que se imprimam conjuntamente. 



 

 

Variável  

Estas variáveis podem situar-se em qualquer capítulo da memória e em qualquer parte do texto, de 
forma que ao imprimir a memória, as variáveis que aparecem entre [] serão substituídas pelo texto 
indicado na coluna Conteúdo. 

 

Figura 63. As variáveis introduzidas no texto do capitulo "Dados da Obra" estão destacadas em negrito. 

A lista de formatos 

Permite seleccionar o formato de letra a utilizar no conteúdo do capítulo. É possível utilizar formatos 
distintos em diferentes partes do texto. 

 Seleccionar formatos.- Permite seleccionar os dez formatos de letra que se exibem na lista de 
formatos. Pode-se seleccionar para cada formato qualquer tipo de letra dos instalados no Windows. 



 

A ficha Avaliação de riscos permite indicar os riscos associados a cada capítulo da memória, bem como a 
sua avaliação (grau de risco, consequências do perigo, etc.). 

Na janela da direita, mostram-se as distintas secções em que se divide cada um dos capítulos da memória. 

 

As secções disponíveis são as seguintes: 

◼ Texto. Nesta secção pode-se introduzir um texto associado a cada capítulo da memória. 

◼ Descrição dos trabalhos. Nesta secção pode-se introduzir um texto com uma descrição do trabalho a 

realizar. 

◼ Riscos mais frequentes. Nesta secção pode-se introduzir um texto em que se descrevem os riscos mais 
frequentes relacionados com o capítulo da memória. 

◼ Riscos avaliados. Está secção mostra uma lista com os riscos possíveis de se produzirem  numa obra. 
Deve seleccionar os riscos relacionados com o respectivo capítulo da memória. 

◼ Medidas preventivas. Nesta secção, pode-se introduzir um texto com as medidas preventivas a adoptar 
para prevenir os riscos associados ao respectivo capítulo da memória. 

◼ Elementos de protecção individual. Nesta secção, pode-se introduzir um texto onde se enumeram os 
elementos de protecção individual que se devem fornecer para a prevenção dos riscos associados ao 
capítulo da memória. 

◼ Protecções colectivas. Nesta secção, pode-se introduzir um texto onde se enumeram as protecções 
colectivas que se devem adoptar para a prevenção de riscos associados ao capítulo da memória. 

◼ Avaliação de riscos laborais. Nesta secção, mostra-se uma árvore com as actividades relacionadas com 
a Avaliação de riscos Laborais e na parte inferior, uma lista das prevenções a adoptar. Por defeito, os 

capítulos da árvore de actividades estão desactivados, mas se desejar que se imprima as tabelas de 
avaliação de riscos laborais juntamente com a memória, deve activar as actividades que  deseja. 

◼ Detalhes associados. Nesta secção, permite-se associar um ou mais detalhes gráficos ao capítulo da 
memória seleccionado, de forma que se imprimam junto com esta. 

É possível imprimir a Memória de Segurança e Saúde através da função Ficheiro>Imprimir. 

O Caderno de Condições de Segurança e Saúde 

A função  permite consultar, adicionar ou modificar os capítulos do Caderno de Condições de 
Segurança e Saúde. Ao executar-se a função, exibe-se uma janela como a da imagem, onde se mostram 

os capítulos e subcapítulos disponíveis. Deles, unicamente se imprimem os que tenham activada a casa 

de verificação de  situada junto ao seu título. A selecção dos capítulos a imprimir pode realizar-se 

manualmente ou automaticamente. A selecção automática realiza-se em função dos capítulos 

seleccionados na Memória através do ícone  Selecção automática de capítulos. 



 

 

A janela contém os seguintes elementos: 

 Adicionar capítulo.- Permite adicionar um capítulo novo, no mesmo nível do actual e na última 

posição. 

 Adicionar subcapítulo.- Permite adicionar um subcapítulo novo, dentro do capítulo actual. 

 Eliminar capítulo.- Permite eliminar o capítulo actual. 

 Alterar texto.- Permite modificar o título do capítulo actual. 

 Subir.- Permite subir o capítulo actual de um nível. 

 Descer.- Permite descer de um nível o capítulo actual. 

Também é possível mover os capítulos para inclui-los dentro de outros, arrastando-os com o rato. 

 Selecção automática de capítulos.- Permite seleccionar automaticamente os capítulos em função 

dos capítulos que se encontrem seleccionados nesse momento na Memória. Ao pressionar-se o ícone, 

activam-se e desactivam-se os capítulos correspondentes. A selecção automática realiza-se em função 
da tabela de relações entre os capítulos da Memória e os capítulos do Caderno, que se podem modificar 
através do seguinte ícone. 

 Editar relações entre capítulos da Memória e capítulos do Caderno.- Permite modificar as 

relações existentes entre os capítulos do Caderno e os capítulos da Memória. Ao pressionar-se o ícone, 
exibe-se uma janela como a da imagem. Na coluna Memória exibem-se os capítulos da Memória. Ao 
pressionar-se sobre o texto de um deles, passa a poder-se seleccionar na coluna Caderno de condições 
os capítulos que pretendemos que estejam relacionados com ele. Outra alternativa é pressionar sobre o 
texto de um dos capítulos do Caderno e seleccionar na coluna Memória os capítulos que pretendemos 
associar. 



 

 

 

Variável  

Estas variáveis podem situar-se em qualquer capítulo da memória e em qualquer parte do texto, de 
forma que ao imprimir a memória, as variáveis que aparecem entre [] serão substituídas pelo texto 
indicado na coluna Conteúdo. 

A lista de formatos 

Permite seleccionar o formato de letra a utilizar no conteúdo do capítulo. É possível utilizar formatos 
distintos nas diferentes partes do texto. 

 

Seleccionar formatos.- Permite seleccionar os dez formatos de letra que se exibem na lista de formatos. 
Pode-se seleccionar para cada formato qualquer tipo de letra instalado no Windows. 

É possível imprimir o Caderno de Segurança e Saúde através da função Ficheiro>Imprimir. 



 

Mover capítulos entre a memória e o caderno 

É possível mover ou copiar capítulos completos da memória para o caderno e viceversa. Para isso, aplica-
se o seguinte procedimento: 

• Executa-se a função “Segur>Memória”. 

• Executa-se a função “Segur>Caderno de condições” 

• Executa-se a função “Janela>Mosaico vertical” 

• Para mover um capítulo de uma janela para outra, arrasta-se directamente e solta-se no ponto 
pretendido. 

• Caso se pretenda copiar o capítulo, em vez de movê-lo, pode arrastar-se com o botão direito do 
rato, de modo a que se mostrem as opções “Mover” ou “Copiar”. 

Os apartados de cada capítulo, que se apresentam em separadores na zona inferior direita do ecrã, são 
os mesmos para a memória e para o caderno, pelo que a transferência de informação entre um documento 
e o outro inclui sempre todos os apartados. 

Ortografia nos documentos 

Nos documentos de Segurança e Saúde, é possível carregar com o botão direito do rato nos textos, e 
selecionar a opção “Ortografia”, para realizar a revisão ortográfica do texto.  

 



 

Avaliação de riscos laborais 

A função  permite elaborar as tabelas de avaliação de riscos laborais necessárias nos Planos de 
Segurança e Saúde. 

Ao executar-se a função, exibe-se uma caixa de diálogo como a da figura. Na zona esquerda exibe-se a 

relação de actividades a desenvolver na obra (unidades construtivas, ofícios que intervêm, maquinaria, 
etc.). Quando se selecciona uma actividade, na zona direita indicam-se os riscos, prevenções, 
trabalhadores e texto relativos a ela. Pode-se seleccionar um destes quatro dados através dos separadores 
situados na zona inferior. 

 

Para adicionar, eliminar ou modificar as actividades na zona esquerda, existem os habituais ícones: 

 Adicionar capítulo.- Permite adicionar um capítulo novo, no mesmo nível do actual e na última 

posição. 

 Adicionar subcapítulo.- Permite adicionar um subcapítulo novo, dentro do capítulo actual. 

 Eliminar capítulo.- Permite eliminar o capítulo actual. 

 Alterar texto.- Permite modificar o título do capítulo actual. 

 Subir.- Permite subir o capítulo actual de um nível. 

 Descer.- Permite descer de um nível o capítulo actual.Também é possível mover os capítulos para 

inclui-los dentro de outros, arrastando-os com o rato. 



 

Riscos 

Para definir os riscos associados a cada actividade, selecciona-se na zona inferior o separador Riscos, de 

modo a que se exibam todos os riscos disponíveis. Um ícone vermelho  junto ao risco indica que a 
actividade não possui esse risco. Um ícone amarelo com uma marca no seu interior  indica que a 
actividade possui esse risco. 

Cada risco pode ter vários motivos pelos quais se produz e podem visualizar-se ou ocultar-se esses motivos 
pressionando o ícone  e . Para cada actividade e risco, activam-se os motivos que sejam aplicáveis e 
selecciona-se um valor para cada um dos parâmetros, por exemplo, um valor de Possibilidade de sucesso 
(Remota, Possível ou Certa) e um valor para as Consequências do perigo (Leves, Graves ou Mortais). O 
programa calcula e mostra automaticamente a Classificação do risco (Trivial, Tolerável, Moderado, 

Importante ou Intolerável). 

Ainda que habitualmente se utilizem dois parâmetros para avaliar o risco (Possibilidade de sucesso e 

Consequências do perigo), o programa permite utilizar um, dois ou três parâmetros; e definir livremente 
os seus nomes, as alternativas a seleccionar em cada um e o modo de avaliar o risco. Para esse efeito, 

pressiona-se o ícone  Definição de textos, com o que se exibe uma caixa de diálogo como a da figura. 
Aí, na zona superior, podem definir-se os títulos dos três parâmetros possíveis e o do resultado, que 
normalmente se denomina Classificação do risco. 

A zona inferior permite definir as diferentes alternativas possíveis para cada parâmetro, com a sua 
abreviatura, texto e factor. O factor utiliza-se para calcular automaticamente a classificação do risco do 
seguinte modo: multiplica-se o factor de cada um dos parâmetros seleccionados e averigua-se em que 

intervalo de Classificação de risco se encontra, de acordo com as suas colunas Mínimo e Máximo. 

 



 

 

O ícone  Definição de riscos situado na janela de avaliação de riscos laborais permite visualizar, 
modificar ou adicionar riscos e motivos pelos quais se pode produzir cada risco, para o que se exibe uma 
janela como a da figura. 

 



 

Trabalhadores 

Para definir, opcionalmente, os trabalhadores que actuarão em cada actividade, selecciona-se na zona 
inferior o separador Trabalhadores, de modo a que se exibam todos os trabalhadores disponíveis e se 
possam activar os que actuem nessa actividade. 

Caso se seleccione na zona direita do ecrã um trabalhador, na zona esquerda activam-se as actividades 
nas quais trabalha. 

O ícone  Definição de trabalhadores situado na janela de avaliação de riscos laborais permite visualizar, 
modificar ou adicionar trabalhadores, para o que se exibe uma janela como a da figura. Aí, é possível 
introduzir todos os dados pessoais de cada um dos trabalhadores, como endereço, telefone, etc. 

 

Texto 

Para definir opcionalmente um texto extenso de descrição para cada actividade, selecciona-se na zona 
inferior o separador Texto, com o que se exibe um campo de texto como o da figura. 

 

O Orçamento de Segurança e Saúde 

A função  permite consultar, adicionar ou modificar os capítulos e artigos do Orçamento de 
Segurança e Saúde. Ao executar-se a função, exibe-se uma janela como a da imagem, onde se exibem os 
capítulos e artigos disponíveis. A finalidade principal desta janela é gerar um Orçamento de Segurança e 

Saúde, que pode ser enviado para um novo ficheiro de  ou adicionado como um novo capítulo a um 

orçamento de  já existente. Os capítulos e artigos que se vão incluir no orçamento de  serão 

os que tenham activada a casa de verificação  situada junto ao seu texto. A selecção dos capítulos e 

artigos pode realizar-se manualmente ou automaticamente. A selecção automática realiza-se em função 

das tarefas seleccionadas na lista de tarefas, utilizando-se o ícone  Selecção automática de capítulos. 

É possível utilizar os preços de Segurança e Saúde incluídos em qualquer base de preços que se tenha. 



 

Através da lista desdobrável Bases e do ícone  Editar bases podemos seleccionar qualquer base. 

Também é possível utilizar a base de preços de Segurança e Saúde incluída no programa. 

 

A janela contém os seguintes elementos: 

 Adicionar capítulo.- Permite adicionar um novo capítulo, no mesmo nível do actual, e na última 

posição. 

 Adicionar subcapítulo.- Permite adicionar um subcapítulo novo, dentro do capítulo actual. 

 Eliminar capítulo.- Permite eliminar o capítulo actual. 

 Alterar texto.- Permite modificar o título do capítulo actual. 

 Subir.- Permite subir de um nível o capítulo actual. 

 Descer.- Permite descer de um nível o capítulo actual.Também é possível mover os capítulos, 
para inclui-los dentro de outros, arrastando-os com o rato. 

 Selecção automática de capítulos.- Permite seleccionar automaticamente os capítulos e artigos 

que se enviarão para o orçamento de  a gerar. Ao pressionar-se o ícone, activam-se e desactivam-

se os capítulos e artigos correspondentes. A selecção automática realiza-se em função da tabela de 
relações entre a lista de tarefas e o orçamento, que se podem modificar através do ícone Editar relações... 

 Editar relações entre tarefas e orçamento.- Permite modificar os capítulos e artigos do Orçamento 

de Segurança e Saúde que estão relacionados com cada tarefa. Ao pressionar-se o ícone, exibe-se uma 
janela como a da imagem. Na coluna Lista de tarefas exibem-se as tarefas; ao pressionar-se sobre o 
texto de uma tarefa, na coluna Orçamento podem seleccionar-se os capítulos e artigos que estejam 
relacionados com ela. Outra alternativa é pressionar sobre o texto de um dos capítulos ou artigos do 
orçamento e seleccionar na coluna Lista de tarefas as tarefas que estão relacionadas com ele. 



 

 

 

 Editar bases.- Permite seleccionar as bases de preços que se utilizem habitualmente, atribuindo-

lhes um nome e indicando a sua localização no computador ou na rede local. 

 



 

Ao pressionar o ícone, exibe-se uma janela como a da imagem, que contém os seguintes elementos: 

 Inserir.- Permite inserir uma nova base de preços. 

 Eliminar.- Permite eliminar uma base de preços. 

 Gerar Orçamento.- Permite gerar um novo Orçamento de Segurança e Saúde a partir dos 

capítulos e dos artigos que se encontrem seleccionados. É possível criar um novo orçamento de   

ou adicionar a um existente um capítulo de Segurança e Saúde. Na caixa de diálogo que se exibe, 

introduz-se o nome do ficheiro onde se pretende gerar o orçamento, que pode ser um novo nome de 
ficheiro, ou um nome existente. Caso se seleccione um ficheiro existente, na casa Capítulo de Segurança 

e Saúde pode indicar-se o número do novo capítulo dentro do qual se criará o Orçamento de Segurança 
e Saúde. 

 

 Variáveis.- Ao pressionar este ícone, vai aceder a  uma caixa de diálogo, na qual vai poder 
introduzir uma lista de variáveis e seus valores.  

 

Ao seleccionar um capítulo na árvore do orçamento de Segurança e Saúde, que se encontra na 
zona esquerda da janela, mostra-se na tabela da direita os artigos que conformam este capítulo. 
Nesta tabela, inclui-se uma nova coluna denominada Fórmula, na qual se podem definir fórmulas 
para o cálculo da medição do artigo seleccionado.  



 

 

Ao posicionar-se na coluna Fórmula aparecerá um botão com a forma  na direita da célula.  

 

Ao pressionar este botão, vai aceder a uma caixa de diálogo denominada Gerador de expressões , 
onde se pode introduzir ou modificar uma fórmula. 

 
A lista de formatos 

 Permite seleccionar o formato de letra a utilizar no texto de descrição de cada artigo. É possível 
utilizar formatos distintos em diferentes partes do texto. 



 

 Seleccionar formatos.- Permite seleccionar os dez formatos de letra que se exibem na lista de 

formatos. Pode-se seleccionar para cada formato qualquer tipo de letra instalado no Windows. 

A medição de cada um dos artigos pode definir-se através de um valor total ou através de um 
detalhamento das linhas de medição, na zona central-direita da janela. Esta zona aparece preenchida 
automaticamente com as dimensões do modelo BIM de Segurança e Saúde que se tenha medido 
automaticamente através do programa MidePlan. Este programa permite gerar, a partir de modelos BIM, 
tanto o orçamento de execução da obra, como o orçamento de Segurança e Saúde. 

Os ícones  e  permitem ver o modelo BIM, com os elementos incluídos em cada linha de medição, 
em cada artigo ou em cada capítulo. O funcionamento destes ícones detalha-se no menu “Projetos” do 
manual de instruções. 

 

Acompanhamento do plano 

A função Segur>Acompanhamento do plano permite elaborar as tabelas que se utilizam em obra para 
analisar, para cada um dos tipos de trabalho, o grau de cumprimento do Plano de Segurança e Saúde. 



 

 

Cada um dos tipos de trabalhos inclui normalmente uma tabela com distintas verificações concretas a 
realizar (check-list). Uma vez verificada em obra essa ‘check-list’, pode marcar-se na tabela o estado, 
que pode ser: 

◼ C: Cumpre. 

◼ NC: Não Cumpre. 

◼ CP: Cumpre parcialmente. 

◼ NA: Não Aplicável. 

Estas tabelas podem preencher-se directamente em obra, com um computador portátil, ou imprimir-se 

através de listagens e preencherem-se à mão para posteriormente se introduzirem no programa. 

A lista de verificações a realizar que se inclui com o programa é a oficialmente definida no Protocolo de 
Actuación Inspectora de Condiciones de Trabajo y Seguridad en las Obras de Construcción, da Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) de Espanha. No entanto o 
utilizador pode criar a sua própria lista de verificações baseada em bibliografia especializada ou outras 
regulamentações. 

Ao executar-se a função, exibe-se uma caixa de diálogo como a da figura. Na zona esquerda mostra-se a 
relação de actividades a desenvolver na obra (unidades construtivas, profissões que intervêm na obra, 
equipamentos, etc.). Quando se selecciona uma actividade, na zona direita indicam-se as verificações a 
realizar relativas a essa actividade. 



 

Para adicionar, eliminar ou modificar as actividades representadas na zona esquerda, existem os ícones 
habituais: 

 Adicionar capítulo.- Permite adicionar um novo capítulo, ao mesmo nível do actual e na última 

posição. 

 Adicionar subcapítulo.- Permite adicionar um novo subcapítulo, dentro do capítulo actual. 

 Eliminar capítulo.- Permite eliminar o capítulo actual. 

 Editar texto.- Permite modificar o título do capítulo actual. 

 Subir.- Permite subir o capítulo actual. 

 Baixar.- Permite baixar o capítulo actual. Também é possível mover os capítulos, para inclui-los 

dentro de outros, arrastando-os com o rato. 

Os textos da tabela para Cumpre, Não cumpre, Cumprimento parcial e Não aplicável podem ser 
substituídos por outros que considere mais adequado. Para esse efeito, pode utilizar-se o seguinte ícone: 

 Definição de textos.- Mostra uma caixa de diálogo como a da figura. Aí, na zona superior pode, 

definir-se os títulos dos três parâmetros possíveis. Normalmente, utiliza-se só um, porém o programa 
permite a utilização de mais. 

 A zona inferior permite definir as distintas alternativas possíveis para cada parâmetro, como 
abreviatura e texto. 

 

Desse modo, poderia criar-se, por exemplo, o parâmetro Existe, com os valores Sim e Não; e o 
parâmetro Cumpre, com os valores Sim e Não. 

O ícone  Cabeçalho permite definir o cabeçalho do projecto, para mostrar nas listagens. 

O ícone  Eliminar conteúdo permite eliminar o conteúdo das tabelas da zona direita, mantendo a 
árvore de actividades da zona esquerda. 

O campo Data permite criar uma nova visita de acompanhamento para uma determinada data, enquanto 
a lista desdobrável Histórico permite mostrar os dados existentes em visitas em datas passadas. 

As fichas de acompanhamento do plano podem imprimir-se através da listagem homónima existente no 
separador Segurança e Saúde da função Imprimir. 



 

Detalhes gráficos de Segurança e Saúde 

A função  permite gerir a base de dados de detalhes gráficos de Segurança e Saúde que 
se inclui com o programa. Através desta função, é possível adicionar, eliminar ou reordenar os detalhes 
gráficos, podendo-se utilizar qualquer imagem em formato JPG, GIF, BMP, DXF, WMF, EMF, DIB ou DBU. 

Ao executar-se a função, exibe-se uma janela como a da imagem, que contém os seguintes elementos: 

 

A janela contém os seguintes elementos: 

 Adicionar capítulo.- Permite adicionar um novo capítulo ou um detalhe gráfico novo, no mesmo 

nível do actual e na última posição. 

 Adicionar subcapítulo.- Permite adicionar um novo subcapítulo ou um detalhe gráfico novo, 

dentro do capítulo actual. 

 Eliminar capítulo.- Permite eliminar o capítulo ou detalhe gráfico actual. 

 Alterar texto.- Permite modificar o título do capítulo ou detalhe gráfico actual. 

 Subir.- Permite subir de um nível o capítulo ou detalhe gráfico actual. 

 Descer.- Permite descer de um nível o capítulo ou detalhe gráfico actual. 

Também é possível mover os capítulos ou detalhes gráficos, para inclui-los dentro de outros capítulos, 
arrastando-os com o rato. 

A lista de formatos  

Permite seleccionar o formato de letra a utilizar no texto de descrição de cada artigo. É possível utilizar 
formatos diferentes em distintas partes do texto. 



 

 Seleccionar formatos.- Permite seleccionar os dez formatos de letra que se mostram na lista de 
formatos. Pode-se seleccionar para cada formato qualquer tipo de letra instalado no Windows. 

A casa Imagem.- Permite seleccionar o ficheiro gráfico que se deseja utilizar, no formato JPG, GIF, BMP, 
DXF, WMF, EMF, DIB ou DBU. 

 Imagem completa.- Este ícone permite centrar toda a imagem na janela de visualização. 

 Ampliar.- Permite ampliar qualquer parte da imagem do seguinte modo: pressiona-se o ícone, 

situa-se o ponteiro do rato sobre um dos cantos do rectângulo a aumentar e pressiona-se o botão 
esquerdo do rato. Sem soltar o botão, desloca-se o ponteiro do rato para a esquina oposta (aparece um 
rectângulo no ecrã) e então solta-se o botão esquerdo. 

 Reduzir.- Reduz o zoom actual para metade da escala, com o que se visualiza uma maior área 

da imagem. 

 Deslocar imagem.- Este ícone permite deslocar a imagem para assim visualizar outra parte. Para 

esse efeito, pressiona-se o ícone, situa-se o ponteiro do rato em um ponto da imagem e pressiona-se o 
botão esquerdo do rato. Sem soltar o botão desloca-se o ponteiro até alcançar a nova posição que 
pretende que tenha o ponto anterior e solta-se então o botão esquerdo. 

Também é possível deslocar a imagem utilizando as barras de deslocamento inferior e direita, comuns 
a quase todas as janelas do Windows. 

 Vista anterior.- O programa armazena as últimas 10 vistas realizadas (zooms, autocentrado e 

deslocamentos). Este ícone permite aceder a essas vistas. 

 Vista seguinte.- Caso se tenha utilizado o ícone anterior, este permite regressar à vista que se 

tinha anteriormente. 

 Redesenhar.- Este ícone permite redesenhar a imagem, recuperando a informação do ficheiro. 

 Layer’s.- Este ícone permite aceder às layer’s do desenho. Só é acessível para imagens em 

formatos vectoriais (DXF ou DBU). Ao pressionar o ícone, exibe-se uma caixa de diálogo como a da 
figura com a lista de layer’s do desenho e com os seguintes botões: 

 



 

 Seleccionar.- Permite seleccionar uma das layer’s como layer principal, exibindo-se com o ícone 

de pasta azul aberta. A cor da layer seleccionada é sempre negro, independentemente do seleccionado 
com o ícone Cor. 

 Activar.- Permite tornar visível uma layer. Só as layer's activadas e a seleccionada são visíveis e 

portanto, serão impressas nas listagens. As layer’s activadas exibem-se com um ícone de pasta amarela 
aberta. 

 Desactivar.- Permite ocultar uma layer, de modo que não seja visível no ecrã nem nas listagens. 

 Activar todas.- Permite activar todas as layer’s. 

 Desactivar todas.- Permite desactivar todas as layer’s. 

 Cor.- Permite fixar a cor de uma layer, que se utiliza para visualizar e imprimir a informação dessa 

layer. Ao pressionar, exibe-se uma paleta de cores, onde se selecciona uma e se pressiona o botão 
Aceitar. 

É possível imprimir os detalhes gráficos de Segurança e Saúde através da função Ficheiro>Imprimir. 

Gestão de Planos de Segurança e Saúde 

A funcionalidade "Segurança>Planos" permite organizar planos de segurança e saúde utilizando uma 

árvore de capítulos e subcapítulos. O modo de utilização desta função é o mesmo que a função 
"Segur>Detalhes Gráficos", mas neste caso, em vez de imagens de medidas preventivas, estas são as dos 
planos de Segurança e Saúde do projeto. 

 

O aviso prévio  

O documento denominado Aviso prévio, no qual se comunica o início da obra e se incluem dados 
relacionados com a segurança e saúde da mesma, como os empreiteiros, subempreiteiros e trabalhadores 
que intervirão na obra. 



 

A função  permite criar esse documento oficial de aviso prévio a partir de um documento tipo 

incluído. 

 

É possível imprimir o aviso prévio através da função Ficheiro>Imprimir. 

Variáveis  

Ao seleccionar esta função, vai aceder à seguinte caixa de diálogo onde pode introduzir uma lista de 
variáveis. Estas variáveis podem inserir-se nos textos da memória do Plano de Segurança e Saúde, de 
forma que ao imprimir a memória, se substitua a variável pelo texto introduzido na coluna Conteúdo.  

 

 

Na janela de Memória Segurança e Saúde  incluí-se um campo onde poderá seleccionar as variáveis 
introduzidas anteriormente. Estas variáveis podem situar-se em qualquer capítulo da memória e em 



 

qualquer parte do texto, de forma que ao imprimir a memória, as variáveis que aparecem entre [] serão 
substituídas pelo texto indicado na coluna Conteúdo. 

 

Figura 64. As variáveis introduzidas no texto do capitulo "Dados da Obra" estão destacadas em negrito. 

Impressão dos documentos de Segurança e Saúde 

Os documentos de Segurança e Saúde podem imprimir-se através da função Ficheiro>Imprimir. Ao 
executar-se a função, exibe-se uma caixa de diálogo como a da imagem, na qual se inclui a ficha 
Segurança e Saúde. Aí, pode seleccionar-se o documento que se pretende imprimir: 

◼ Memória 

◼ Caderno de condições 

◼ Aviso prévio 

◼ Detalhes gráficos 

Para gerar qualquer dos documentos, selecciona-se o documento que se pretende e pressiona-se um dos 
botões situados à direita desta caixa de diálogo, que permitem imprimi-lo, gerar uma vista preliminar do 
mesmo, ou enviá-lo para qualquer processador de textos através do formato RTF (conservando-se o 
formato do documento) ou TXT (sem formato). 



 

 



 

Impressão da Memória de Segurança e Saúde 

Caso se seleccione Memória, gera-se a Memória que inclui os capítulos que se encontrem seleccionados 
nesse momento na função Segurança e Saúde>Memória. Na imagem exibe-se uma vista preliminar. 

 

Caso se aceda às opções de impressão da memória, pode-se indicar ao programa que imprima a Memória 
de acordo com distintas opções. 



 

 



 

◼ A Memória com a avaliação de riscos e imagens: 

 

 

 

◼ A Memória, com avaliação de riscos e sem imagens. 

 

 

 

◼ A Memória, sem avaliação de riscos, porém com imagens. 

 

 

 



 

 

◼ A Memória, sem avaliação de riscos e sem imagens. 

 

 

 

Em qualquer dos casos descritos anteriormente, incluem-se sempre os títulos dos capítulos. 



 

Impressão do Caderno de Condições de Segurança e Saúde 

Caso se seleccione Caderno de condições, gera-se o Caderno de Condições que inclui os capítulos que se 
encontram seleccionados nesse momento na função Segurança e Saúde>Caderno de condições. Na 
imagem exibe-se uma vista preliminar. 

 



 

Impressão da Memória + Caderno de Condições 

A listagem denominada Memória + Caderno de condições inclui, numa única listagem, os dois documentos 
consecutivamente. O conteúdo da listagem é o seguinte: 

• Uma página inicial com uma portada. 

• Uma página de portada para a memória. 

• Todas as páginas da memória de Segurança e Saúde. 

• Uma página de portada para o caderno. 

• O caderno de condições de Segurança e Saúde. 

Deste modo, a numeração das páginas pode ser correlativa, ao realizar-se uma impressão única. 

Impressão do aviso prévio 

Caso seleccione Aviso prévio, imprime-se o aviso prévio, com as modificações que se tenham introduzido 
através da função Segurança e Saúde>Aviso prévio. Na imagem exibe-se uma vista preliminar. 

 



 

Impressão dos detalhes gráficos de Segurança e Saúde 

Caso seleccione Detalhes gráficos, imprimem-se as fichas dos detalhes gráficos que se tenham definido 
através da função Segurança e Saúde>Detalhes gráficos. Imprime-se cada detalhe em uma folha, 
segundo o formato previamente fixado. Na imagem exibe-se uma vista preliminar. 

 

Impressão do Orçamento de Segurança e Saúde 

Dado que o Orçamento de Segurança e Saúde gera-se com o mesmo formato que um orçamento normal 

de , a impressão do mesmo realiza-se com as funções habituais que se descrevem no capítulo 

Impressão de listagens do manual de instruções do programa. 

Opções de impressão de Segurança. Higiene e Saúde 

Para definir as opções das listagens de Segurança e Saúde, segue-se o seguinte processo: executa a 
função Ficheiro>Imprimir, selecciona-se a ficha Segurança e Saúde, pressiona-se o botão Opções, e 
selecciona-se a ficha Listagem Segurança e Saúde. Exibe-se uma caixa de diálogo como a da imagem, 
que contém os seguintes elementos: 

◼ Cabeçalho da listagem.- Indica se deseja imprimir o cabeçalho geral da listagem, que se define no 
campo Cabeçalho listagens  desta mesma caixa de diálogo. 



 

◼ Título da listagem.- Indica se deseja imprimir o título da listagem, o texto MEMÓRIA, CONDIÇÕES 

TÉCNICAS, etc. 

◼ Nome do ficheiro.- Indica se deseja imprimir, no cabeçalho de cada página, o nome do ficheiro. 

◼ Número de página.- Indica se deseja imprimir, no cabeçalho de cada página, o número de cada página. 

◼ Utilizar fonte definida em texto.- Se activar está opção, o documento é gerado com os tipos de letra 
que se utilizaram quando se escreveram, logo podem ir variando em cada parte do texto. Se desactivar 
esta opção, estes textos vão ser imprimidos com um tipo de letra homogéneo, o definido como geral 
para esse tipo de texto. 

◼ Salto de página por capítulo.- Permite definir se deseja que exista um salto de página cada vez que 
começar um novo capítulo. 

◼ Fontes Impressora.- Neste campo, é possível indicar o tipo de letra a utilizar em cada texto, entre os 
10 tipos seleccionados (Fontes de impressora). Nas colunas Nome, Estilo, Tamanho e Cor mostram-se 
os dados do tipo de letra seleccionado. 

◼ O botão Fontes.- Permite aceder a caixa de diálogo de selecção dos 10 tipos de letra a utilizar. 

 

As listagens de segurança e saúde relativos à avaliação de riscos laborais são os seguintes: 

◼ Lista de actividades 

◼ Lista de riscos 

◼ Lista de trabalhadores 

◼ Actividades 



 

Lista de actividades 

O tipo de listagem Lista de actividades gera uma listagem de todas as actividades disponíveis. 

A ficha Listagem Seguraça e Saúde das opções de listagem permite seleccionar se pretendemos imprimir 
o cabeçalho da listagem, o título da listagem, o nome do ficheiro, o número de página, utilizar a fonte 
definida no texto e realizar salto de página em cada capítulo. 

Lista de riscos 

O tipo de listagem Lista de riscos gera uma listagem de todos os riscos disponíveis e dos motivos pelos 
quais podem produzir-se, independentemente de que se estejam utilizando ou não em alguma actividade. 

A ficha Listagem Segurança e Saúde das opções de listagem permite seleccionar se pretendemos imprimir 
o cabeçalho da listagem, o título da listagem, o nome do ficheiro, o número de página, utilizar a fonte 
definida no texto e realizar salto de página em cada capítulo. 

Lista de trabalhadores 

O tipo de listagem Lista de trabalhadores gera uma listagem de todos os trabalhadores disponíveis, 
independentemente de actuarem ou não em alguma actividade. 

A ficha Listagem Segurança e Saúde das opções de listagem permite seleccionar se pretendemos imprimir 
o cabeçalho da listagem, no título da listagem, o nome do ficheiro, o número da página, utilizar a fonte 
definida no texto e realizar salto de página em cada capítulo. 

Actividades 

O tipo de listagem Actividades gera uma listagem na qual se incluem todas as actividades e, para cada 
uma delas, opcionalmente, a seguinte informação: 

Riscos  Inclui a tabela de riscos de cada actividade. 

Trabalhadores  Inclui abaixo da tabela a lista de trabalhadores que actuam em cada actividade.  

Avaliação  Inclui na tabela a coluna do grau de risco. 

Texto  Inclui abaixo da tabela o texto de descrição de cada actividade. 

Nas opções de impressão, pode-se seleccionar a informação que se incluirá na listagem: 

 

Todas elas vêm precedidas de uma lista de actividades. 



 

 

Relaõés 

 

Relações entre tarefas e memória 

Nesta listagem enumeram-se todas as tarefas existentes na lista de tarefas e, para cada uma delas, 
mostra-se os capítulos da memória de Segurança e Saúde que estão associados. 

A informação que se inclui nesta listagem pode modificar-se pressionando o botão  Editar relações 

entre tarefas e capítulos da memória, que se encontra na janela da função Segurança e Saúde>Memória. 

Relações entre memória e tarefas 

Nesta listagem enumeram-se todos os capítulos existentes na memória de Segurança e Saúde e, para 
cada um deles, mostram-se todas as tarefas da lista de tarefas associadas. 

A informação que se inclui nesta listagem pode modificar-se pressionando o botão  Editar relações 

entre tarefas e capítulos da memória, que se encontra na janela de função Segurança e Saúde>Memória. 

Relações entre memória e caderno de condições 

Nesta listagem enumeram-se todos os capítulos existentes na memória de Segurança e Saúde e, para 
cada um deles, mostram-se todos os capítulos do caderno de condições de Segurança e Saúde associados. 



 

A informação que se inclui nesta listagem pode modificar-se pressionando o botão  Editar relações 

entre capítulos da memória e capítulos do caderno, que se encontra na janela da função Segurança e 

Saúde>Caderno de condições. 

Relações entre o caderno de condições e a memória 

Nesta listagem enumeram-se todos os capítulos existentes no caderno de condições de Segurança e Saúde 

e, para cada um deles, mostram-se todos os capítulos da memória de Segurança e Saúde associados. 

A informação que se recolhe nesta listagem pode modificar-se pressionando o botão  Editar relações 

entre capítulos da memória e capítulos do caderno, que se encontra na janela da função Segurança e 

Saúde>Caderno de condições. 

Relações entre tarefas e orçamento de Segurança e Saúde 

Nesta listagem enumeram-se todas as tarefas existentes na lista de tarefas e, para cada uma delas,  
mostram-se todas os artigos do orçamento de Segurança e Saúde associados. 

A informação que se inclui nesta listagem pode modificar-se pressionando o botão  Editar relações 

entre tarefas e orçamento, que se encontra na janela da função Segurança e Saúde>Orçamento. 

Relações entre orçamento e tarefas de Segurança e Saúde 

Nesta listagem enumeram-se todos os artigos do orçamento de Segurança e Saúde e, para cada uma 
delas, mostram-se todas as tarefas existentes na lista de tarefas que lhe estão associadas. 

A informação que se inclui nesta listagem pode modificar-se pressionando o botão  Editar relações 

entre tarefas e orçamento, que se encontra na janela da função Segurança e Saúde>Orçamento. 



Capítulo 12  

Livro do edifício 

Introdução 

A separador Livro do edifiício contém as funções necessárias para elaborar o Livro do Edifício ou o Livro 
da Vivenda, onde se descrevem os elementos comuns do imovél, as recomendações de utilização, 

conservação e manutenção, assim como la informação referida na planificação da sua manutenção.  

 

O Livro do Edifício ou Vivenda e composto pela seguinte informação:  

◼ O documento que descreve cada elemento do Edifício ou Vivenda indicando que precauções, 
prescrições e proibições de utilização se devem realizar assim como a manutenção a seguir por parte 
do utilizador e o profissional, de tal forma que se viabilize a sua correcta conservação  

◼  A tabela com as revisões, onde descreve que tipo de manutenção deve ser realizada, assim como a 
periodicidade dessas mesmas revisões. 

O programa gera automáticamente o livro do edifício e a tabela de revisões específicas para o Edifício ou 
para a Vivenda, apartir de um documento tipo. Para que se seleccione automáticamente as partes a incluir 
nestes documentos, devem-se seleccionar na Lista de componentes do edificio que identifiquem o tipo de 
Edifício ou vivienda através da função Livro do edifício > Lista de componentes do edifício.  

Apartir de um Orçamento elaborado em  (ou em qualquer outro programa de orçamentos que 

suporte o formato standar FIEBDC), seleccionam-se automáticamente da Lista de componentes do 
edifócio; e apartir delas, se geram automáticamente os Documentos, incluindo a tabela de Revisões, do 
Livro do Edifício ou Vivenda. 

Quando, no ficheiro seleccionado, se executa pela primeira vez qualquer uma das funções do menu Livro 

do edifício, copiam-se todos os dados do ficheiro indicado (ficheiro do tipo Livro do Edifício ou ficheiro do 
tipo Livro da Vivenda), na janela Livro do Edifício, situada nas opções gerais do programa. Deste modo, 
o ficheiro seleccionado utiliza-se como ficheiro do tipo, e em cada um dos ficheiros que se tenham criado, 
podem-se particularizar os contéudos. 



 

 

Os textos que se incluem no Documento, assim como os detalhes gráficos que acompanham o programa 

devem ser verificados pelo utilizador, já que  não garante que se encontrem adaptados a  

normativa vigente em cada momento. 

Lista de componentes do edifício 

Ao seleccionar a função  , o programa mostrará uma caixa de diálogo como a que se mostra na 
continuação, na qual nos indicará, que tipo de documento se vai criar em função da opção que tenhamos 
seleccionado nas opções gerais do programa.  

 

◼ Se pressionar o botão  , o programa gera o tipo de documento seleccionado. 

◼ Se pressionar o botão , o programa gera um documento do Livro do edifício ou Vivenda 

vazio. 

◼ Se pressionar o botão , o programa mostrará uma caixa de diálogo, onde se poderá 

seleccionar outro tipo de documento. 

◼ Se pressionar o botão  , o programa cancela a operação. 

 

Esta función permite seleccionar a lista de componentes que fazem parte do Edifício ou Vivienda, para que 

o Libro do Edifício ou Vivienda se gere automáticamente, incluindo unicamente as partes que sejam 



realmente de aplicação em cada Edificio ou Vivenda concreta. Na janela que se mostra, é possivél 
adiccionar ou modificar as Lista de componentes do edifício que se incluem, ou seleccionar as que se 
incluam neste Edifício ou Vivenda. Esta seleção pode realizar-se manualmente, activando os campos de 

verificação  situadas junto a cada componente da listagem do edifício, ou automáticamente através do 

icone  Seleção automática da lista de componentes do edifício. 

 

Figura 65.Janela onde se mostram as listas de componentes do edifício. 

A janela conta com os seguintes elementos: 

 Acrescentar.- Permite acrescentar um novo componente do edifício, introduzi-lo no lugar da 

componente actual e deslocando os restantes para baixo. 

 Eliminar.- Permite eliminar o componente do edifício actual. 

 Subir.- Permite subir o componente do edifício actual. 

 Baixar.- Permite baixar o componente do edifício actual. 

 Seleção automática da lista de componentes do edifício.- Permite seleccionar automáticamente 

da lista de componentes do edifício, em função dos artigos existentes no orçamento da obra. Ao 
pressionar o icone, mostra-se uma caixa de diálogo como a da imagem, que permite seleccionar o 
ficheiro que inclui o orçamento da obra, por si se tratar de um ficheiro diferente do actual. 



 

 

 

A seleção automática realiza-se em função dos códigos dos preços associados aos artigos do orçamento, 
e dos preços incluidos nas suas descomposições. Utilizam-se as tabelas de relações entre orçamento e 

a lista de componentes do edifício, que se podem modificar através do icone seguinte. 

 Editar relações entre orçamento e lista de componentes do edifício.- Permite modificar os códigos 

de preços associados a cada componente da lista do edifício, para a base de preços que se encontra 
seleccionada na lista de Bases. Deste modo, poderá realizar-se correctamente a seleção automática da 
lista de componentes do edifício para qualquer orçamento criado apartir dessa base. 

Ao pressionar o icone, mostra-se uma janela como a da imagem. Na coluna Lista de componentes do 
edifício mostram-se os distintos componentes do edifício; o seleccionar um deles, na coluna Preços 
associados podem incluir-se os códigos dos distintos preços dessa base que estão incluidos nesse  
componente, sendo possivél utilizar asteriscos (por exemplo, EADF* representa todos os preços da base 
cujo o código comece pelos caracteres EADF). 

 

 

 Editar bases.- Permite eleger as bases de preços que se utilizem habitualmente, designado com 

um nome e indicando a sua situação no computador ou na rede local. 

Ao pressionar este icone, mostra-se uma janela como a da imagem, que consta dos seguintes elementos: 

 Introduzir- Permite introduzir uma base de preços nova. 

 Eliminar.- Permite eliminar uma base de preços. 

 



   

 Recuperar lista de componentes do edifício de outro ficheiro.- Permite activar, o ficheiro  
seleccionado, na lista de componentes do edifício que se encontrem activadas noutro ficheiro, o que 

permite, por exemplo, agilizar o processo de criação do Livro da Vivenda apartir do Livro do Edifício. 

Bases.-   

Permite seleccionar a base de preços que se tenha utilizado para criar o orçamento. Os códigos desta 
base de preços seram os que se tenham em conta quando se utilizou a seleção automática da lista de 
componentes do edifício. 

O Documento do Livro do Edifício 

Na função  permite consultar, adicionar ou modificar os capítulos do Livro do edifício. Ao executar 
a função, mostra-se uma janela como a da imagem, onde se mostram os capítulos e subcapítulos 

disponivéis. Deste, unicamente se imprimem os que tenham activada a casa de verificação  situada 

junto ao seu título. A seleção dos capítulos a imprimir pode realizar-se manualmente, ou automáticamente, 

em función da lista de componentes do edifício seleccionadas, através do icone  Seleção automática 

de capítulos. Cada capítulo conta com várias secções, denominadas Texto, Descrição dos trabalhoos, 

Riscos mais frequentes, Medidas preventivas, Vestuário de protecção pessoal e Protecções colectivas, 
que poden consultar-se ou modificar-se através das janelas situadas na zona inferior direita da janela. 



 

 

 

A janela consta dos seguintes elementos: 

 Adicionar capítulo.- Permite adicionar um capítulo novo, ao mesmo nivél do actual, e na última 

posição. 

 Adicionar subcapítulo.- Permite adicionar um subcapítulo novo, dentro do capítulo actual. 

 Eliminar capítulo.- Permite eliminar o capítulo actual. 

 Modificar texto.- Permite modificar o título do capítulo actual. 

 Subir.- Permite subir o capítulo actual. 

 Baixar.- Permite baixar o capítulo actual. 

Também é possivél mover os capítulos, para inclui-los dentro de outros, arrastando-os com o rato. 

 Selecção automática de capítulos.- Permite seleccionar automáticamente os capítulos que se vão 

imprimir, em função da lista de componentes do edifício que se encontra seleccionada nesse momento. 
Ao pressionar o icono, activam-se e desactivam-se os capítulos correspondentes. A selecção automática 
realiza-se em função da tabela de relações entre a lista de componentes do edifício e os capítulos do 
Documento, que se podem modificar através do seguinte icone. 

 Editar relações entre a lista de componentes do edifício e capítulos de Memória.- Permite 

modificar os capítulos do Documento que estão relacionados com cada um dos componentes da lista do 
edifício. Ao pressionar o icone, mostra-se uma janela como a da imagem. Na coluna da Lista de 

componente do edifício mostram-se os distintos componentes; ao pressionar sobre o texto de uma delas, 
na coluna Documento  podem seleccionar-se os capítulos que estão relacionados com ela. Outra 
alternativa é pressionar sobre o texto de um dos capítulos e seleccionar na coluna Lista de componente 

do edifício os componentes que estão relacionados com ele. 



 

  

Variavéis.- Estas casas permitem seleccionar as variavéis introduzidas através da função Livro do 

edifício>Variavéis. Estas variavéis podem situar-se em qualquer parte do texto de um capítulo do 

Documento. 

 

Para facilitar a localização das variavéis criadas, incluem-se duas casas desdobravéis. Através da 
primeira casa, selecciona-se o grupo ao qual pertence a variavél que se deseja utilizar (os grupos 
criados coincidem com os nomes dos capítulos do Documento). Uma vez seleccionado o grupo a 
que pertence a variavél, a segunda casa desdobravél, filtra as variavéis pertencentes a este grupo 
como mostra a seguinte imagem. Ao imprimir o Documento, as variavéis, (aparecem entre [ ] ) 
seram sustituidas pelo texto indicando na coluna Contéudo da função Livro do edifício > Variavéis. 



 

 

 

 

A lista de formatos.- Permite seleccionar o formato de letra a utilizar no contéudo do capítulo. É possivél 
utilizar formatos distintos em distintas partes do texto. 

 Seleccionar formatos.- Permite seleccionar os dez formatos de letra que se mostram na lista de 

formatos, pudendo-se eleger para cada um qualquer tipo de letra instalado em Windows. 

Na zona inferior da ventana direita, mostram-se as distintas secções em que se divide cada um dos 
capítulos do documento. 

 

As secções disponivéis são as seguintes: 

◼ Descrição.- Nesta secção, permite-se introduzir um texto descritivo associado a cada capítulo do 
documento. 

◼ Uso: Precauções.- Nesta secção, permite-se introduzir um texto que descreva as precauções mais 
frequentes relacionadas com o capítulo do documento. 

◼ Uso: Prescrições.- Nesta secção, permite-se introduzir um texto que descreva as prescrições técnicas 
e/ou facultativas relacionadas com o capítulo do documento. 

◼ Uso: Proibições.- Nesta secção, permite-se introduzir um texto que descreva as proibições mais 
frequentes relacionadas com o capítulo do documento. 

◼ Manutenção: Utilizador.- Nesta secção, permite-se introduzir um texto que descreva a manutenção a 
realizar por parte dos utilizadores do edifício, em cada capítulo do documento. 

◼ Manutenção: Profissional.- Nesta secção, permite-se introduzir um texto que descreva a manutenção 
a realizar por parte dos profissionais que correspondam, a cada capítulo do documento. 

◼ Manutenção: Calendário.- Nesta secção, permite-se introduzir um texto que descreva a correcta 
manutenção a realizar do edifício, assim como o período em  que se deve realizar, em cada capítulo do 
documento. 



◼ Observações.- Nesta secção, permite-se introduzir um texto que informe de qualquer observação 
relevante que se deva ter em cuenta, em cada capítulo do documento.  

◼ Revisões.- Nesta secção, mostra-se uma tabela com três colunas, onde se permite introduzir uma 
Descrição de cada uma das revisões a realizar, o Tipo de revisão  e o periodo que deve ser tido em 
conta entre cada revisião (em função do seu tipo), para cada capítulo do documento. Esta tabela 
poderá imprimir-se independentemente da listagem de documento, através da listagem da Tabela de 

revisões. 

◼ Imagens.- Nesta secção, permite-se associar um ou mais detalhes gráficos ao capítulo do documento 
seleccionado, de forma que se imprimam junto com o mesmo. 

◼ Propriedades.- Nesta secção, permite-se designar ao capítulo seleccionado do documento, 
propriedades que lhe permitam actuar de forma independente dos outros capítulos a imprimir. 

É possivél imprimir o Documento do Livro do Edifício através da função Ficheiro>Imprimir. 

Variavéis 

Ao seleccionar esta função, mostra-se a seguinte caixa de diálogo dividida em dois, na qual se pode 
introduzir uma lista de variavéis. Estas variavéis, podem ser introduzidas nos textos do documento do 
Livro do Edifício, de forma que a imprimir a listagem do Documento, substitui-se a variavél pelo texto 
introduzido na coluna Contéudo. 

 

Para facilitar a criação e posterior localização das variavéis, estas são criadas e agrupadas através de 

capítulos. A estrutura de capítulos, é definida pelo próprio utilizador através dos icones  Adicionar 

capítulo e   Adicionar subcapítulo. 



 

 

 

Uma vez criado o capítulo, na janela direita criam-se as variavéis relacionadas e introduzindo um nome de 

Variavél que a identifique, e o seu Contéudo, que será representado ao imprimir. 

 
Figura 66. Mostra o nome das variavéis e o contéudo designado. 

A janela Variavéis consta dos seguintes icones: 

 Adicionar capítulo.- Permite adicionar um capítulo novo, ao mesmo nivel do actual, e na última 

posição. 

 Adicionar subcapítulo.- Permite adicionar um subcapítulo novo, dentro do capítulo actual. 

 Eliminar capítulo.- Permite eliminar o capítulo actual. 

 Modificar texto.- Permite modificar o título do capítulo actual. 

 Subir.- Permite subir o capítulo actual. 

 Baixar.- Permite baixar o capítulo actual. 

Também é possivél mover os capítulos, para inclui-los dentro de outros, arrastando-os com o rato. 



A função Ficha técnica de habitação 

A função  permite gerar automaticamente a ficha técnica de habitação, de acordo com o modelo 
oficial publicado na portaria nº 817/2004, de 16 de Julho, publicada no D.R. nº 166/2004, série I-B, de 16 

de Julho de 2004. 

Cada ficha técnica de habitação que se elabore guarda-se num ficheiro de extensão FTH. Ao executar-se 
a função, exibe-se a caixa de diálogo standard do Windows para selecção de ficheiros, na qual se pode 
seleccionar um dos ficheiros FTH existentes para modificá-lo ou criar um novo ficheiro, escrevendo o seu 
nome na casa Nome. 

 

Ao pressionar-se o botão Abrir, exibe-se uma janela como a da imagem, dividida em duas zonas: na zona 
esquerda, mostram-se as diferentes categorias de dados que podem definir-se para o edifício; enquanto 
que, na zona direita, mostram-se os dados da categoria seleccionada, para introduzi-los ou modificá-los. 



 

 

 

A janela conta com os seguintes ícones: 

 Abrir ficha técnica de habitação.- Permite mostrar de novo a caixa de diálogo standard de 

selecção de ficheiros, para abrir outro ficheiro FTH existente, ou para criar um novo. O ficheiro que se 
encontra seleccionado nesse momento, guarda-se e fecha-se automaticamente. 

 



 Dados entidade- Permite mostrar uma pasta com entidades/subcontas do ficheiro G13 que se 

encontre seleccionado nesse momento e cujo nome figura na barra de título do programa. 

 

Das entidades/subcontas mostradas, pode seleccionar-se uma, para preencher automaticamente 
os dados da ficha técnica de habitação correspondentes a uma destas secções: 

2.- Promotor Imobiliário. 

3.- Autor do projecto de arquitectura. 

5.- Constructor. 

6.- Técnico responsável da obra. 

 Imprimir ficha técnica de habitação.- Permite imprimir a ficha técnica de habitação que se 

encontre seleccionada nesse momento. Para que esta função esteja operativa, é necessário que se 
encontrem na pasta PLANILHAS\FTH os ficheiros FTH-01.DOC a FTH-10.DOc,  FICHATECHABITACAO.DOC E 

FTH.MDB. 

 Gerar documento Ficha técnica de habitação.- Permite exportar a ficha técnica de habitação que 

se encontre seleccionada no formato do MS-Word. Ao pressionar o ícone, mostra-se a caixa de diálogo 
standard de ficheiros do Windows, na qual pode seleccionar a pasta do ficheiro a exportar e o seu nome. 
Para cada ficha técnica de habitação que se exporte deste modo, criam-se dez ficheiros (um para cada 
página), aos que se adiciona no seu nome os sufixos “-01” a “-10”. 



 

 

 

Para que esta função esteja operativa, é necessário que se encontrem na pasta PLANILHAS\FTH os ficheiros 
FTH-01.DOC a FTH-10.DOC,  FICHATECHABITACAO.DOC e FTH.MDB. É ainda importante que a variável de ambiente 
Ficheiro>Opções> Variáveis de ambiente>Pasta seleccionada indique a pasta na qual se encontre 
instalado o programa, que normalmente será C:\CONSTRUCTO100 ou D:\CONSTRUCTO100. 

 

Listagens do Livro do Edifício 

As listagens do Livro do Edifício, podem imprimir-se através da função Ficheiro>Imprimir. Ao executar a 
função, mostra-se uma caixa de diálogo como a da imagem, na qual se inclui a ficha Livro do Edifício. 
Nela, pode seleccionar-se a listagem que se deseja imprimir: 

◼ Documento 

◼ Tabela de revisões 

Para gerar qualquer das listagens, selecciona-se a que se deseja e pressiona-se num dos botões situados 
a direita desta caixa de diálogo permitem imprimi-lo, gerar uma vista preliminar do mesmo ou envia-lo 
para qualquer processador de texto através do formato RTF (conservando-se a formatação do documento) 
ou TXT (sem formatação). 



 



 

 

Listagens disponíveis 

 

Documento do Livro do Edifício 

Selecciona-se como Tipo de listagem Documento, a informação que se gera toma-se dos capítulos que se 
encontrem seleccionados nesse momento na função Livro do edifício>Documento. Na imagem mostra-se 
a vista pré-liminar. 

 



Plano de manutenção 

Selecciona-se como Tipo de listagem Plano de manutenção, a informação gera-se através dos capítulos 
que estejam seleccionados nesse momento na função Livro do edifício>Documento. Na imagem mostra-
se a vista pré-liminar. 

 

Opções das listagens do livro do edifício 

O botão Opções permite aceder à caixa de diálogo que inclui todas as opções que permitem modificar a 
listagem. 

Ficha: Listagem Livro do edifício 

Para definir as opções das listagens do Livro do edifício, deve seguir o seguinte procedimento: executar a 
função Ficheiro>Imprimir e seleccionar o separador Livro do edifício, pressionar o botão Opções e 
seleccionar a Listagem do Livro do edifício. Mostra-se uma caixa de diálogo como a da imagem, que 
consta dos seguintes elementos: 



 

 

 

Cabeçalho da listagem  Indica se deseja ou não imprimir o cabeçalho geral da listagem, que se define 
no separador de Cabeçalho listagens nesta mesma caixa de diálogo. 

Título da listagem  Indica se deseja ou não imprimir o título da listagem ou seja o texto LIVRO DO 

EDIFÌCIO ou TABELA DE REVISÕES. 

Nome do Ficheiro  Indica se deseja ou não imprimir, no cabeçalho de cada página, o nome do 
ficheiro. 

Número de página  Indica se deseja ou não imprimir, no cabeçalho de cada página, o número de 
cada página. 

Utilizar fonte definida no texto 

  Se estiver activa esta opção, o documento gera-se com os tipos de letra que se utilizaram quando 
foram introduzidos, que podem ir variando em cada parte do texto. Se estiver desactivada, estes textos 
imprimem-se com um tipo de letra homogéneo e definido como geral para este tipo de texto. 

Salto de página por capítulo  

Permite eleger se deseja que se faça um salto de página cada vez que comece um capítulo novo. 
(Também pode indicar de forma independente a cada capítulo um salto de página desde da janela 
Propriedades, incluída no menu Livro do edifício>Documento). 

Os campos Tipo  Nestes campos é possível indicar o tipo de letra a utilizar em cada texto, entre 
os 10 tipos seleccionados (vê-se o epígrafe Fontes de impressora). Nas colunas Nome, Estilo, Tamanho 
e Cor mostram-se os dados do tipo de letra seleccionado. 

O botão Fontes  Permite aceder a caixa de diálogo de selecção dos 10 tipos de letra a utilizar. 

Largura do texto  Permite definir o número de caracteres a representar no texto descrição de 
listagem Tabela de revisões. 



Largura tipo Permite definir o número de caracteres a representar no texto incluído na coluna Tipo 
de revisão da listagem Tabela de revisões. 

Ano inicial Permite definir o ano em que começa a representação da tabela incluída na listagem da 
Tabela de revisões. 

Ano final  Permite definir o ano em que finalizará a representação da tabela incluída na listagem 
da Tabela de revisões. 





Capítulo 13  

Estudo de Gestão de 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. 

As funções do separador Resíduos são as seguintes: 

 

Dados gerais.- Permite definir alguns dados gerais da obra, como a superfície total construída, o 
volume de escavação, os factores de empolamento de terras e de resíduos, e o tipo de obra 
(edificação, infra-estruturas, etc.), que influirá no factor de estimativa total de resíduos e nas 

percentagens previstas de cada um dos tipos de resíduos. 

 

Tipos de resíduos.- Permite indicar que tipos de resíduos se prevê ser gerados na obra, segundo 
a tipologia oficial da Lista Europeia de Resíduos, estabelecida pela Portaria 209/2004, de 3 de 
Março. 

 

Estimativa de resíduos.- Permite indicar as quantidades de cada tipo de resíduo que se prevê ser 
gerado. Estas quantidades calculam-se automaticamente a partir dos dados gerais e dos tipos de 
resíduos seleccionados, podendo indicar-se nesta função as percentagens de resíduos que se 
prevê reciclar dentro da própria obra. 

 

Gestão de resíduos.- 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. 

 

Orçamento.- Esta função calcula 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. 

 

Estudo de gestão de resíduos.- Permite gerir os capítulos e subcapítulos que incluirão no 
documento final do estudo de gestão de resíduos. Cada um dos capítulos pode incluir textos e 
imagens, assim como as tabelas de dados utilizadas nas funções anteriores. 

 

Variáveis.- Permite definir os textos variáveis que se incluem no estudo de gestão de resíduos, 
como por exemplo a morada da obra, o nome do técnico que elabora o estudo, etc. 

 

Relatórios e gráficos.- Permite gerar o documento final para impressão, assim como alguns 
gráficos que mostram as quantidades de cada um dos tipos de resíduos de um modo mais 
intuitivo. 

 

Definição de textos.- Esta função permite adicionar, modificar ou eliminar os tipos de resíduos 
disponíveis, assim como os dois grupos em que se organizam. Dado que são os tipos definidos 
nas regulamentações, normalmente não é necessário executar esta função para modifica-los, 

excepto se alterar a regulamentação. 

 

Tipos de obra.- Permite consultar, modificar ou adicionar tipos de obra, para indicar, para cada 
um deles, o factor de estimativa total de resíduos e as percentagens previstas de cada um dos 
tipos de resíduos. 

Criação de um novo 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. 

◼ Para criar o estudo de gestão de resíduos num ficheiro de Gest que já tenha outro tipo de dados é 

necessário abri-lo previamente, seleccionando o botão de Constructo  e executando a função Abrir. 

A função Procurar em permite seleccionar o disco o pasta em que se encontra o ficheiro. 



◼ Para criar o estudo de gestão de resíduos num ficheiro de Gest novo, é necessário cria-lo, seleccionando 

o botão de Constructo  e executando a função Novo. A função Procurar em permite seleccionar o 

disco ou pasta em que se criará o ficheiro. Seguidamente deve escrever o novo nome do ficheiro no 
campo Nome e selecciona-se o botão Abrir. 

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-Gest 14.1\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-Gest 
14.1\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. 



 

 

Dados gerais 

A função Dados gerais do Separador Resíduos, permite definir alguns dados gerais da obra que 
são fundamentais para calcular as quantidades previstas de cada um dos tipos de resíduos. 

 

Os dados a definir são os seguintes: 

◼ Superfície total construída.- Para o cálculo desta superfície, deve ter-se em conta tanto a área das 
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.  
É necessário introduzir este dado para todo o tipo de obras, tanto de edificação, como de infra-
estruturas, remodelações, etc. 

◼ Volume de escavação.- Caso a obra inclua escavação de terras, este campo permite introduzir o volume 
total da zona a escavar, incluindo o das terras que se vão aproveitar noutras zonas da própria obra. 
Para introduzir este valor, deve ter-se em conta o volume teórico da escavação, sem ter em conta os 
incrementos produzidos pelo empolamento, cujo factor se introduz no seguinte campo.  

◼ 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. 

◼ Tipo de obra.- Esta lista desdobrável permite seleccionar o tipo de obra para a que se está a criar o 
estudo de gestão de resíduos. Este dado influi nas quantidades de resíduos estimadas que se geram. 
Os tipos de obra disponíveis inicialmente são: edificação, infra-estruturas, demolições, remodelações e 
outros, sendo possível adicionar mais tipos a esta lista através da função Tipos de obra, seleccionando 
dentro dela o ícone Adicionar tipo de obra. Os dados que se indicam de seguida dependem do tipo de 
obra seleccionado. 

◼ Factor de estimativa total de resíduos.- Este dado permite estimar o volume de resíduos que se 
gerarão, em função da superfície total construída da obra. Varia muito em função do tipo de obra 
seleccionado: por exemplo, em obras de edificação de um novo piso, estima-se que se gerem 0,16 m³ 
de resíduos por cada m² de superfície total construída, enquanto para obras de remodelação, o valor 
é muito maior: 3 m³ de resíduos por cada m² de superfície total construída. Este valor não pode 
modificar-se neste campo, já que depende do tipo de obra. Pode modificar-se, caso pretenda, na tabela 
da função Tipos de obra. 

◼ Asfalto, Madeira, Metais, etc.- Estes campos mostram a percentagem que supõe habitualmente o peso 
de cada um dos tipos de resíduos, em relação ao total. Também dependem do tipo de obra, de modo 

que, por exemplo, os resíduos asfálticos podem ser cerca de 30% do total em obras de infra-estruturas 
e só 5% em obras de edificação. Estas percentagens não podem modificar-se nestes campos, mas 
unicamente através da função Tipos de obra. 

◼ Total.- O total das percentagens anteriores é sempre 100% 



 

 

Tipos de resíduos 

A função Tipos de resíduos permite indicar que tipos de resíduos se prevê gerar na obra, segundo 
a tipologia oficial da Lista Europeia de Resíduos, estabelecida pela Portaria 209/2004, de 3 de 
Março. 

Para isso, apresenta-se uma árvore como a da imagem em que se apresentam as denominações oficiais 
dos tipos de resíduos e dos grupos aos que pertence cada um. Nesta janela, só é necessário activar ou 
desactivar os que se estima serem gerados na obra. 

Normalmente, não será necessário modificar as denominações dos tipos e grupos, já que são oficiais; mas, 
se excepcionalmente o pretenda, pode fazer-se através da função Definição de textos, que permite 
modifica-los, elimina-los ou adicionar mais. 

 



O ícone  Cálculo automático a partir do orçamento permite activar ou desactivar automaticamente os 
tipos de resíduos, a partir do orçamento que se seleccione. Para ese efeito, é necessário que os artigos 
do orçamento contem com a composição dos resíduos, ou seja, com as quantidades reais de cada tipo de 
resíduo gerado por cada artigo. Esta informação pode introduzir-se manualmente na função 
Projecto>Preços, ou importar-se de algumas bases de preços. 

Estimativa de recursos 

A função Estimativa de resíduos permite indicar as quantidades de cada tipo de resíduo que se 
prevê gerar. Estas quantidades calculam-se automaticamente dos dados gerais e dos tipos de 
resíduos seleccionados, podendo indicar-se nesta função as percentagens de resíduos que se 

prevê reciclar dentro da própria obra. 

 

A zona superior da janela permite fazer uma análise das quantidades globais de resíduos que se geram, 
tanto de terras da escavação, como dos resíduos da construção ou demolição. 

A primeira fila refere-se às Terras de escavação e inclui os seguintes dados: 

◼ Volume aparente de resíduos.- O volume teórico das terras que se escavam. Este dado provém 
directamente do dado Volume de escavação da função Dados gerais, sem ter em conta os aumentos 
produzidos pelo empolamento. 



 

 

◼ 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.- Permite indicar que percentagem das terras escavadas se utiliza dentro da 
própria obra (por exemplo, para realizar enchimentos ou terraplanagens). 

◼ Toneladas estimadas.- Este valor calcula-se automaticamente subtraindo ao volume inicial a 
percentagem de reciclagem e multiplicando o resultado pelo factor de empolamento de terras e pela 
densidade, o seja:  

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

A segunda linha refere aos Resíduos da construção ou demolição, e inclui os seguintes dados: 

◼ Superfície construída.- A superfície total construída da obra. Este dado provém directamente do dado 
homónimo da função Dados gerais. 

◼ Volume aparente de resíduos.- O volume total teórico de resíduos que se geram, sem ter em conta o 
empolamento. Este dado calcula-se multiplicando a Superfície construída pelo Factor de estimativa 

total de resíduos da função Dados gerais. 

◼ 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 (por exemplo, uma determinada percentagem dos resíduos 

de madeira poderia utilizar-se em fogueiras para aquecer os trabalhadores). 

◼ Toneladas estimadas.- Este valor calcula-se automaticamente subtraindo ao volume inicial a 
percentagem de reciclagem e multiplicando o resultado pelo factor de empolamento de resíduos e pela 
densidade, o seja:  
Toneladas estimadas = Vol.aparente x (1-Prev.reciclagem/100) x Factor empolam.resíduos x 
Densidade 

A zona inferior da janela detalha este último valor citado, as toneladas estimadas de resíduos de construção 
ou demolição. Este detalhe realiza-se segundo os grupos oficiais, em função das percentagens estimados 
para cada um dos tipos, descritos na função Dados gerais. Para cada um dos tipos de resíduos, incluem-
se os seguintes dados: 

◼ Coeficiente de presença.- Nesta coluna, indica-se a percentagem estimada para cada um dos tipos, 
descritos na função Dados gerais. Se algum dos tipos não se seleccionou na função Tipos de resíduos, 
o seu coeficiente de presença deixa-se vazio, o que indica que esse tipo de resíduo não se gerará na 
obra. Os dados desta coluna podem ser modificados livremente em função das particularidades da 
obra. Na linha inferior, apresenta-se o total, que será 100 se existirem resíduos de todos os tipos, mas 
pode ser um valor diferente se faltar algum dos tipos de resíduos ou se for modificado manualmente 
algum dos valores. Neste caso, a coluna seguinte reajusta automaticamente os valores para que 
somem 100%. 

◼ % do peso total.- Nesta coluna indica-se a percentagem estimada para cada um dos tipos de resíduos. 
Se há resíduos de todos os tipos e não se modificaram manualmente os valores, o conteúdo desta 
coluna coincidirá com o da anterior; mas, se faltar algum ou se foram feitas alterações, reajustam-se 
os valores para somar de novo 100% 



Por exemplo, 
partimos das 
percentagens 

standard para 
edificação, que 
somam 100: 

 

Suponhamos que 
não esperamos 
gerar na obra 
resíduos de betão, 
então eliminamos a 
sua percentagem, 
12% 

A soma passa a ser 
88. 

 

Na segunda coluna, 
aumentam-se 
automaticamente todos 
os valores de um modo 
proporcional, para 
somar de novo 100. Por 
exemplo: 

5,00 x 100 / 88 = 5,68 

4,00 x 100 / 88 = 4,55 

Etc. 

 

◼ Peso de cada tipo.- Nesta coluna, apresenta-se o 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. 

Gestão de resíduos 

A função Gestão de resíduos permite indicar o destino final das terras de escavação e de cada 
um dos tipos de resíduos, assim como o tipo e tamanho de recipiente em que se armazenem e 
transportem para o seu destino (camião, contentor o bidão). 



 

 

 

As colunas de destino dos resíduos permitem seleccionar entre os seguintes: 

◼ Aterro misto.- Esta opção indica que o destino final deste tipo de resíduo será um aterro, misturado 
com outros tipos de resíduos diferentes. Este é o destino menos ecológico, pelo que muitas normativas 
locais proíbem-no. Deve portanto ser evitado. 

◼ Aterro separado.- Indica que o destino final deste tipo de resíduo será um aterro, sendo a diferente do 
anterior, por se tratar de um aterro específico para esse tipo de resíduos, o que facilitará enormemente 
o seu tratamento posterior. 

◼ Central de reciclagem.- É o destino mais ecológico dos três, já que o destino será uma central de 
reciclagem que o incluirá de novo no ciclo produtivo. Lamentavelmente, ainda não existem centrais de 
reciclagem específicas para todos os tipos de resíduos, pelo que alguns deles têm o campo desactivado, 
em cor cinzento. Se em determinado momento, contarmos na zona da obra com uma central de 

reciclagem para um desses tipos de resíduos, pode activar-se o seu campo seleccionando o ícone  

Activa/Desactiva a célula. 

As colunas de recipientes permitem seleccionar entre os seguintes: 

◼ Camião.- Indica que este tipo de resíduo se transportará para o seu destino fora da obra em camião, 
podendo seleccionar-se entre vários tamanhos de camião, definidos em toneladas de carga. 
Inicialmente, contemplam-se dois tamanhos de camião, de 20 e 10 toneladas de carga, mas podem 

modificar-se, eliminar-se ou adicionar-se mais tamanhos de camião através dos ícones  

Adicionar/Modificar/Eliminar recipiente camião. 

◼ Contentor.- Indica que este tipo de resíduo será armazenado em obra e transportado para o seu 
destino fora dela em contentores, podendo seleccionar-se entre vários tamanhos de contentor, 
definidos em volume de capacidade (m³). Inicialmente, contemplam-se treze tamanhos de contentor, 
desde 30 até 1,5 m³, mas podem modificar-se, eliminar-se ou adicionar-se mais tamanhos de contentor 

através dos ícones  Adicionar/Modificar/Eliminar recipiente contentor. 

◼ Bidão.- Indica que este tipo de resíduo será armazenado em obra e transportado para o seu destino 
fora dela em bidões, podendo seleccionar-se entre vários tamanhos de bidão, definidos em volume de 

capacidade (m³). Inicialmente, contemplam-se três tamanhos de bidão, de 0,3, 0,2 e 0,1 m³, mas 



podem modificar-se, eliminar-se ou adicionar-se mais tamanhos de bidão através dos ícones 

 Adicionar/Modificar/Eliminar recipiente bidão. 

Alguns tipos de resíduos têm desactivado alguns tamanhos de recipientes e não podem utilizar-se 
inicialmente, porque não são habituais (por exemplo, os resíduos de madeira não podem armazenar-se 
em bidões de 0,3 m³). De qualquer modo, podem seleccionar-se excepcionalmente os seus campos 

seleccionando o citado ícone  Activa/Desactiva a célula. 

Orçamento 

A função ‘Orçamento’ da ficha ‘Resíduos’ calcula o valor associado à gestão dos resíduos, tendo 
em consideração o custo do transporte, de acordo com os distintos tipos e capacidades dos 
recipientes, e o custo das taxas de despejo ou armazenamento aplicados pelos aterros ou 

instalações de reciclagem. Ao executar-se esta função, exibe-se uma janela como a da imagem, que 
contém as seguintes partes: 

Na zona esquerda exibem-se os capítulos incluídos no orçamento. Inicialmente, tem-se em consideração 
o capítulo de transporte dos resíduos e o capítulo das taxas de despejo ou armazenamento, porém é 
possível modificá-los ou adicionar novos capítulos através estes ícones:  

 
Adicionar capítulo.- Permite adicionar um novo capítulo, no mesmo nível do que se encontra 
seleccionado nesse momento. 

 
Adicionar subcapítulo.- Permite adicionar um novo capítulo, dentro do capítulo que se encontra 
seleccionado nesse momento, ou seja, um subcapítulo. 

 
Eliminar capítulo.- Permite eliminar o capítulo que se encontra seleccionado nesse momento. 
Este ícone só pode utilizar-se nos capítulos criados pelo utilizador e nunca nos dois principais 
(Transportes e Taxas). 

 
Editar texto.- Permite modificar o título do capítulo seleccionado. 

 
Subir.- Permite alterar a ordem dos capítulos ou artigos, colocando o item seleccionado por 
cima do anterior. 

 
Baixar.- Permite alterar a ordem dos capítulos ou artigos, colocando o item seleccionado por 
debaixo do posterior. 



 

 

 

A tabela situada na zona direita da janela mostra a relação de todas os artigos contidos no capítulo 
seleccionado, mostrando para cada um o seu código, unidade de medida, texto resumo, preço seco, 
medição e valor. A coluna ‘Sel’ indica, de todos os artigos possíveis, quais os que se encontram 
seleccionadas e, portanto, incluídos no orçamento. 

A primeira vez que se executa a função ‘Orçamento’, o programa selecciona automaticamente os artigos 
a incluir no orçamento, em função dos tipos de resíduos estimados na obra. Também calcula 
automaticamente algumas das medições, ou seja, o número de camiões, contentores e bidões que será 
necessário para transportar os resíduos, bem como os valores das taxas de despejo de cada tipo. Em 
qualquer caso, estes artigos, que são gerados automaticamente, podem ser modificadas nesta janela, 
alterando qualquer texto ou valor que se encontre sobre fundo branco. 

Quando se pressiona sobre cada um dos artigos, a zona inferior direita da janela mostra o texto de 
descrição do artigo, que também pode ser modificado. 

No artigo, pode incluir-se texto com formatação, através de uma listagem desdobrável 

 situada na parte superior da janela. Aqui, podem seleccionar-se dez estilos 

diferentes, que podem ser alterados através do ícone . 



O ícone  ‘Editar bases’ permite utilizar qualquer base de preços que se possua e que inclua os preços 

relacionados com a gestão de resíduos. Ao pressionar-se, mostra-se uma tabela como a da imagem 
seguinte, que permite indicar, para cada base, um título curto e a pasta onde está localizado o ficheiro, 
que deve estar no formato G13. Caso o formato seja BC3, é possível importar a base previamente 

pressionando no botão do Constructo  e executando a função Importar. 

 

O ícone  ‘Inserir linha’ permite adicionar uma nova base entre duas existentes, enquanto o ícone 

 ‘Eliminar linha’ permite eliminar uma das bases da lista, o que não significa que se elimine do disco. 

De entre todas as bases existentes nessa lista, a que se utiliza é a que se encontra seleccionada na lista 
desdobrável da janela principal, mesmo por cima dos artigos:  

 

A ficha , situada na zona inferior, permite definir os códigos dos artigos de cada base de preços. 

Geração do orçamento 

Uma vez conferido o orçamento, ou realizadas as modificações necessárias, normalmente não é necessário 
fazer nada mais, pois incluir-se-á directamente o orçamento no estudo de gestão de resíduos que será 
gerado. 

De qualquer modo, também é possível incluir o orçamento de resíduos como mais um capítulo do 
orçamento de execução material da globalidade da obra, se estiver realizado com Gest, ou com outro 
programa de orçamentos. 

Para exportar o orçamento, pressiona-se o ícone  ‘Gerar orçamento’, exibindo-se uma caixa de diálogo 
como a da imagem. Indica-se o nome do ficheiro G13 do orçamento global, que pode ser o mesmo no 
qual se está a trabalhar e, opcionalmente, o código que se pretende utilizar para o capítulo de gestão de 
resíduos. Caso se deixe este dado em branco, criar-se-ão somente dois capítulos: 01# (Transportes) e 
02# (Taxas). 



 

 

 

No caso de pretender exportar o orçamento para o formato BC3 (FIEBDC-3), para utilizá-lo com programas 
de orçamentação diferentes do Gest, uma vez realizado o passo anterior, pode exportar-se o orçamento 

pressionando o botão do Constructo  e executando a função ‘Exportar’. A lista ‘Guardar em’ permite 

seleccionar o disco ou pasta na qual se guardará o ficheiro e a casa ‘Nome’ permite escrever o nome com 
que se exportará. 

Estudo da gestão de resíduos 

A função Estudo de gestão de resíduos permite gerir os capítulos e subcapítulos que serão 
incluídos no documento final do estudo de gestão dos resíduos. Cada um dos capítulos pode 

incluir textos e imagens, bem como as tabelas de dados utilizadas nas funções anteriores. 

Ao executar-se a função, exibe-se uma janela como a da imagem, que consta das seguintes partes: 

 

A zona esquerda da janela inclui a relação dos capítulos e subcapítulos do documento. Para adicionar, 

eliminar ou modificar capítulos, existem os seguintes ícones: 



 
Adicionar capítulo.- Permite adicionar um novo capítulo, no mesmo nível do capítulo que se encontra 
seleccionado nesse momento. 

 
Adicionar subcapítulo.- Permite adicionar um novo capítulo, dentro do capítulo que se encontra 
seleccionado nesse momento, ou seja, um subcapítulo. 

 
Eliminar capítulo.- Permite eliminar o capítulo que se encontra seleccionado nesse momento. 

 
Editar texto.- Permite modificar o título do capítulo seleccionado. 

 
Subir.- Permite alterar a ordem dos capítulos dentro de um mesmo nível, colocando o capítulo 
seleccionado por cima do anterior. 

 
Baixar.- Permite alterar a ordem dos capítulos de um mesmo nível, colocando o capítulo seleccionado 
por debaixo do posterior. Também é possível arrastar-se com o rato os capítulos para outro ramo. 

A zona direita da janela inclui o texto do capítulo que se encontra seleccionado na zona esquerda. Dentro 
dele, é possível adicionar alguma das variáveis que se tenham definido através da função Variáveis que 
se explicará mais adiante. O nome da variável mostrar-se-á entre parênteses rectos [Nome da variável] e 
pode escrever-se directamente ou seleccionar-se da lista desdobrável  

Por exemplo, dentro do texto poderia incluir-se: 

 

O autor do presente estudo é [Autor do estudo], [Titulo Profissional do autor]. 

 

que se substituirá automaticamente, no documento gerado, por: 

 

O autor do presente estudo é Fulano de Cicrano, engenheiro técnico. 

 

O texto de cada capítulo pode possuir formatação. Também pode cortar-se, copiar-se e colar-se, bem 
como albergar imagens. Para esse efeito, existem os seguintes ícones: 

 
Fonte.- O tipo de letra, de entre os instalados no Windows (Arial, Verdana, etc.). 

 
Tamanho da fonte.- O tamanho da letra, medido em pontos de altura. 

 
Negrito. 

 
Itálico. 

 
Sublinhado. 

 
Alinhar texto à esquerda. 

 
Alinhar texto ao centro. 

 
Alinhar texto à direita. 

 
Alinhar texto Justificado. 

 
Cor.- A cor do texto. 

 
Cortar.- Envia o texto seleccionado para a área de transferência do Windows e elimina-o da sua 
posição actual. 

 
Copiar.- Envia o texto seleccionado para a área de transferência do Windows e mantém-no na sua 
posição actual. 



 

 

 
Colar.- Recupera o texto que se encontra na área de transferência do Windows e insere-o na posição 
em que se encontre o cursor. 

 
Inserir imagem.- Permite incluir uma imagem entre o texto, exibindo-se a caixa de diálogo standard 
para abrir ficheiros. 

Por baixo do texto, encontram-se os ícones , que permitem seleccionar uma 

ou várias das tabelas correspondentes às funções anteriores, para que se inclua na sequência do texto do 

capítulo seleccionado. Caso se active algum destes ícones, a tabela não se mostrará nesta janela, mas 
unicamente no documento gerado, como se verá mais adiante. As tabelas que podem ser seleccionadas 
são as seguintes: 

 
Tipos de resíduos.- A árvore correspondente à função homónima, que enumera todos os tipos de 
resíduos existentes na obra, segundo a organização da lista europeia de resíduos publicada pela 
Portaria nº209/2004. 

 
Estimativa de resíduos.- As tabelas da função homónima, que indica as quantidades de cada tipo de 
resíduo estimadas em obra, tanto em peso, como em volume. 

 
Destino dos resíduos.- A tabela da função ‘Gestão de resíduos’ na qual se indica o destino de cada 
tipo (despejo misturado, despejo fraccionado e instalação de reciclagem). 

 
Tipos de recipiente.- A tabela da função ‘Gestão de resíduos’ na qual se indica o tipo e tamanho do 
recipiente que se utilizará para cada um dos tipos de resíduos (camião, contentor ou bidão). 

 
Orçamento.- O orçamento de gestão de resíduos, com todos os artigos seleccionados nos capítulos 

Transporte, Taxas e para os que tiverem sido adicionados manualmente. 

Qualquer tabela que se active com estes ícones incluir-se-á por baixo do texto do capítulo ao que pertence, 
do seguinte modo: 

Título do capítulo 1 

Texto 1 

Tabela 1 

Título do capítulo 2 

Texto 2 

Tabela 2 

Título do capítulo 3 

Texto 3 

Tabela 3 

Caso se pretenda incluir em algum capítulo texto+tabela+texto+tabela, pode conseguir-se através da 
criação de subcapítulos sem título, como sucede no capítulo ‘Gestão de resíduos’ do exemplo que se 
fornece com o programa: 

Título do capítulo 1 

Subcapítulo 1.1 sem título 

Texto 1 

Tabela 1 

Subcapítulo 1.2 sem título 

Texto 2 

Tabela 2 

Por último, é importante ter em consideração que só se incluirão no documento gerado os capítulos que 

tenham activada a casa situada à esquerda do seu título. 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2002-3285


Variáveis 

A função ‘Variáveis’ da ficha ‘Resíduos’ permite definir os textos variáveis que se incluem no 
estudo de gestão de resíduos, descritos anteriormente, como podem ser a direcção da obra, o 
nome do técnico que elabora o estudo, etc. 

 

Além das variáveis que se incluem no exemplo tipo, é possível adicionar novas variáveis, eliminá-las ou 
alterar a sua ordem, com os seguintes ícones: 

 
Adicionar.- Permite adicionar uma nova variável. 

 
Eliminar.- Permite eliminar a variável que se encontra seleccionada nesse momento. 

 
Subir.- Permite alterar a ordem das variáveis, colocando a variável seleccionada por cima da anterior. 

 
Baixar.- Permite alterar a ordem das variáveis, colocando a variável seleccionada por baixo da 
posterior. 

Registo de dados reais de resíduos 

A função Resíduos>Registo permite gerir um registo dos tipos e quantidades de resíduos que se vão 
gerando realmente durante a execução da obra. O artigo 11.f do Decreto-Lei n.º 46-2008 estabelece a 
obrigatoriedade de elaborar o Estudo de Gestão de Resíduos, bem como entregar os resíduos gerados a 
um gestor autorizado de resíduos. Esta função permite elaborar um registo dos resíduos que se geram, 
indicando os que se reciclam na própria obra e os que se entregam aos gestores de resíduos. Deste 
modo, pode ter-se esta informação organizada para qualquer possível inspecção. 



 

 

 

Ao executar-se a função, mostra-se uma janela como a da imagem, que contém as seguintes partes: 

◼ A zona superior permite ir enumerando os materiais que se reutilizam: a primera coluna permite indicar 
o tipo de material; as duas colunas seguintes, o tipo de utilização do material reutilizado na obra; e as 
duas últimas colunas, o tipo de utilização do material reutilizado fora da obra. As quantidades destes 
resíduos podem ser indicados em toneladas ou em litros, consoante esteja seleccionado um dos ícones 

 ou . 

◼ A zona inferior permite indicar as quantidades geradas de cada resíduo específico, definido de acordo 
com o seu código oficial da Lista Europeia de Resíduos, com indicação da sua incorporação na própria 
obra ou da entrega ao operador de gestão de resíduos autorizado. Neste último caso, deverão 
conservar-se os recibos entregues pelo operador. O campo Data permite criar um novo registo  de 
resíduos para uma determinada data, enquanto que a lista de desistentes permite registos em outras 
datas passadas. 

O ícone  Eliminar conteúdo permite eliminar o conteúdo do registo da data que se encontra 
seleccionada nesse momento. 

Os registos de cada data podem imprimir-se com a função Resíduos>Relatórios e gráficos. 



Comparativo entre quantidades estimadas e reais 

A função Resíduos>Comparativo mostra um estudo comparativo entre as quantidades de cada tipo de 
resíduo previstas no Estudo da Gestão de Resíduos e as quantidades realmente produzidas na obra. Os 
dados previstos extraem-se da função Estimativa de resíduos, enquanto que os dados reais são obtidos 
automaticamente através da soma das quantidades de cada tipo introduzidas na função Registo, nos 
registos de todas as datas. 

Ao executar-se a função, mostra-se uma janela como a da imagem, com o comparativo, tanto em forma 
de tabela, como em formato gráfico. 

 

Relatórios e gráficos 

A função ‘Relatórios e gráficos’ da ficha ‘Resíduos’ permite gerar o documento final para 
impressão, bem como alguns gráficos que ilustram as quantidades de cada um dos tipos de 
resíduos de um modo mais intuitivo. 



 

 

 

A zona esquerda da janela permite seleccionar o documento gerado ou vários gráficos. Quando se 
selecciona o documento, mostra-se na zona direita. Trata-se de um documento PDF de Adobe e mostra-
se através do visor Adobe Reader, que deve estar instalado no computador. Caso não se possua o Adobe 
Reader, pode descarregar-se desde http://get.adobe.com/br/reader 

O visor conta com os ícones que permitem imprimir o documento e guardá-lo no formato PDF em qualquer 
disco ou pasta. Pode encontrar-se ajuda sobre a utilização do Adobe Reader em: 

http://help.adobe.com/pt_BR/Reader/9.0/ 

Além do documento PDF, é possível gerar os seguintes tipos de gráficos: 

Tipos de resíduos.- Este gráfico de sectores mostra a importância de cada um dos tipos principais de 
resíduos previstos na obra (terras de escavação, resíduos de natureza não pétrea, resíduos de natureza 
pétrea e lixos, resíduos potencialmente perigosos e outros), em percentagem do seu peso. 

http://get.adobe.com/br/reader
http://help.adobe.com/pt_BR/Reader/9.0/


 

Peso de cada tipo.- Este histograma mostra a importância de cada um dos tipos secundários de resíduos 
previstos na obra (asfalto; madeira; metais; papel; plástico; vidro; gesso; areia, gravilha e outros 
inertes; betão, tijolos, azulejos e outros cerâmicos; pedra; lixos; resíduos potencialmente perigosos e 
outros em contentores; e resíduos potencialmente perigosos e outros (em bidões). 

 



 

 

A utilidade de cada um dos ícones existentes nesta função é a seguinte: 

 
Opções.- Permite definir algumas opções gerais que influem no documento gerado e nos gráficos: o 
nome da empresa; o autor do documento; a descrição da obra; um logótipo para mostrar na parte 
superior ou inferior do documento; e os tipos de letra dos cabeçalhos, títulos do capítulo e tabelas. 

 

 
Configurar página.- Permite seleccionar o tamanho do papel, a origem do mesmo (se a impressora 
possui várias bandejas), a orientação e as margens. 

 



 
Exportar.- Este ícone refere-se só aos gráficos. Permite exportá-los para os formatos de imagem 
(PNG, BMP, JPG ou GIF). Ao pressionar-se o ícone, mostra-se a caixa habitual de armazenamento 
de ficheiros, na qual se pode seleccionar a pasta, o nome e o formato do ficheiro a guardar. 

Para incluir um destes gráficos no documento, pode guardar-se num ficheiro de imagem através 

deste ícone e, seguidamente, inseri-lo no texto de qualquer capítulo através do icone  ‘Inserir 

imagem’ da função Estudo da gestão de resíduos. 

 
Pré-visualizar o gráfico.- Permite mostrar uma vista preliminar de como se imprimirá o gráfico, 

incluindo o bordo do papel e as margens. 

 
Imprimir o gráfico.- Permite enviar o gráfico directamente para a impressora, numa folha 
independente. 

 
Actualizar.- Permite actualizar o gráfico gerado, caso se tenha modificado algum dos dados 
numéricos em outras janelas. Cada vez que se actualiza, as cores dos sectores são novamente 
seleccionadas de forma aleatória, pelo que este ícone pode servir também para alterar as cores. 

 
Exportar o relatório em formato ‘Documento de Microsoft Office Word’.- Permite exportar o Estudo 
da Gestão de Resíduos para o formato DOCX, para poder editá-lo posteriormente com o Microsoft 
Office, OpenOffice ou outros editores de texto compatíveis com este formato. 

 



 

 

Definição de textos 

A função ‘Definição de textos’ da ficha ‘Resíduos’ permite adicionar, modificar ou eliminar os 
tipos de resíduos disponíveis, bem como os grupos nos quais se organizam. Dado que os tipos 
definidos são os das normativas, normalmente não será necessário executar esta função para 

modificá-los, excepto se a legislação for alterada. 

 

Os ícones disponíveis são os seguintes: 

 
Adicionar capítulo.- Permite adicionar um novo capítulo, ao mesmo nível do que se encontra 
seleccionado nesse momento. 

 
Adicionar subcapítulo.- Permite adicionar um novo capítulo, dentro do capítulo que se encontra 
seleccionado nesse momento, ou seja, um subcapítulo. 

 
Eliminar capítulo.- Permite eliminar o capítulo que se encontra seleccionado nesse momento. 

 
Editar texto.- Permite modificar o título do capítulo seleccionado. 

 
Subir.- Permite alterar a ordem dos capítulos de um mesmo nível, colocando o capítulo seleccionado 
por cima do anterior. 

 
Baixar.- Permite alterar a ordem dos capítulos de um mesmo nível, colocando o capítulo seleccionado 
por baixo do posterior. 



Tipos de obra 

A função ‘Tipos de obra’ da ficha ‘Resíduos’ permite consultar, modificar ou adicionar tipos de 
obra, para indicar, para cada uma, o factor de estimativa total de resíduos e as percentagens 
previstas de cada um dos tipos de resíduos. 

 

No exemplo tipo incluem-se vários tipos de obras e, para cada um deles, inclui-se o factor para estimativa 
do total de resíduos e as percentagens estimadas para cada tipo de resíduo. É possível modificar estes 

valores nesta janela ou, adicionar novos tipos de obra, através do ícone  ‘Adicionar tipo de obra’. O 

ícone  ‘Modificar tipo de obra’ permite alterar o nome do tipo seleccionado, e o ícone  ‘Apagar 

tipo de obra’ permite eliminar o tipo seleccionado. 

De entre todos os tipos de obra existentes, o que se utiliza para elaborar o estudo da gestão de resíduos 
é o que se encontrar seleccionado na função ‘Dados gerais’. 



 

 



Capítulo 14  

Impressão de Listagens 

Introdução 

A função Imprimir merece ter um capítulo próprio devido ao grande número de possibilidades que 
oferecem as listagens. 

A função Imprimir permite criar listagens de bases de preços, projectos, autos de medição, cadernos de 
condições técnicas ou entidades comerciais. As listagens podem ser visualizadas no ecrã, imprimirem-se 
ou enviaram-se para ficheiros de texto em formato RTF ou TXT. 

Ao executar-se esta função, exibe-se uma caixa de diálogo onde se exibem os seguintes separadores: 



 

 

 

Base de preços Permite criar listagens com a informação da base de preços, através de listagens 
standard ou através de uma listagem criada pelo próprio utilizador. 

Projecto Permite criar listagens de um orçamento ou de um auto de medição, segundo algum 
exemplo das listagens standard ou através de uma listagem programada pelo próprio utilizador. 

Comparativos Permite criar listagens comparativas entre vários ficheiros, o que permite comparar 
vários orçamentos entre si, um orçamento e os seus autos de medição, etc. 

Auto Medição Permite gerar as listagens relacionadas com os autos de medição. 

Caderno Permite criar listagens de cadernos de condições técnicas, com todos os artigos 
existentes ou só com os relacionados com o projecto. 

Entidades comerciais Permite criar listagens com a informação contida no ficheiro de entidades 
comerciais. 

Custos Permite gerar listagens de controlo de custos, análise de desvios entre o orçamento ou auto e os 
custos reais da obra, controlo de stock de materiais, etc. 

Segurança e Saúde Permite gerar os documentos criados através das funções incluídas no menu 
Segurança e Saúde, tais como a memória, caderno de condições, detalhes gráficos, tabelas de avaliação 
de riscos, diferentes listagens e relações. 

Livro do edifício Permite imprimir o livro do edifício ou o livro da moradia e o respectivo plano 
de manutenção. 



Contabilidade Permite imprimir as listagens relativas à contabilidade: financeiras, analíticas, balanços, 
listagens de I.V.A. e de retenções. 

Listagens de bases de preços 

Na ficha Base de preços da caixa de diálogo da função Imprimir existem os seguintes elementos: 

Base a imprimir Neste campo exibe-se o nome da base seleccionada que coincide com o nome que se 

exibe na barra de título do programa. 

Preços a imprimir Neste campo, introduz-se o código dos preços que se desejam imprimir. 
Podem-se utilizar os caracteres * e ?, no modo descrito no capítulo 2. O ícone situado à direita deste 
campo permite criar uma directoria de preços. Imprime-se a base completa, quando se deixa o campo 
vazio. 

Completo e Justificativo Permitem seleccionar um dos tipos de listagem standard disponível. 

Listagens programáveis Inclui os botões que permitem definir ou imprimir uma listagem programável 
da base de preços, segundo o que se descreve neste capítulo. 

Opções Cada um dos tipos de listagem standard pode utilizar as opções Gerais do programa 
(formato de página, tipo de letra, cabeçalho, etc.) ou outras opções Particulares, de outros tipos 
diferentes. 

As opções particulares de todas as listagens guardam-se no ficheiro OPCLIST.INI. 

O botão Opções permite aceder à caixa de diálogo que inclui todas as opções que permitem alterar a 
listagem.  



 

 

 



Listagens standard de bases de preços 

As listagens de bases de preços disponíveis são as seguintes: 

 

Listagem completa 

O tipo de listagem Completa da base de preços permite obter a listagem de um, vários ou todos os preços 
de uma base com a seguinte informação: o código, a unidade de medida, o texto resumido, o texto de 
descrição, os gráficos associados, as palavras-chave, a definição paramétrica, a informação comercial, o 

preço unitário e a data da última actualização. 

Se a base utilizada dispõe de multipreços, podem-se seleccionar também vários deles para se incluírem 
na listagem. 

No caso dos preços paramétricos, também se podem obter preços convencionais resultantes de todas as 
combinações válidas dos seus parâmetros. 

Quando se inclui nas listagens a data da última modificação do preço, exibe-se segundo o formato curto 
a data definida no painel de controlo do Windows. 

Listagem resumida 

O tipo de listagem Resumida da base de preços permite obter a listagem de um, vários ou todos os tipos 
de listagem de um, vários ou todos os preços de uma base com a seguinte informação: o código, a 
unidade, o texto resumo, o preço unitário, os gráficos associados e a data da última actualização. 

Se a base utilizada dispõe de multi-preços, poder-se-á seleccionar vários deles para serem incluídos na 

listagem. 

No caso dos preços paramétricos, também é possível obter os preços convencionais resultantes das 
combinações válidas dos seus parâmetros. 

Quando se inclui nas listagens a data da última modificação de cada preço, exibe-se segundo o formato 
reduzido de data definido no Painel de Controlo do Windows. 

Listagens sem decomposição 

O tipo de listagem Sem decomposição da base de preços permite obter a listagem de um, vários ou todos 
os preços de uma base com a seguinte informação: o código, a unidade de medida, o texto resumido, o 
texto de descrição, os gráficos associados, o texto dos parágrafos do caderno de condições associado, as 



 

 

palavras-chave, a definição paramétrica, a informação comercial, o preço unitário e a data da última 
actualização. 

Se a base utilizada dispõe de multi-preços, podem-se seleccionar também vários para serem incluídos na 
listagem. 

No caso dos preços paramétricos, também se podem obter os preços convencionais resultantes das 
combinações válidas dos seus parâmetros. 

Quando se inclui nas listagens a data da última modificação de cada preço, esta exibe-se segundo o 
formato reduzido de data definido no Painel de Controlo do Windows. 

Listagem justificativa 

O tipo de listagem Justificativa da base de preços permite obter a listagem de um, vários ou todos os 
preços de uma base com a seguinte informação: o código, a unidade de medida, o texto resumido, o texto 
de descrição, os gráficos associados, o texto dos parágrafos do caderno de condições associado, as 
palavras-chave, a definição paramétrica, a informação comercial, o preço unitário e a data da última 
actualização. Nos preços compostos, obtém-se também a importância e a percentagem que representam 
as linhas de decomposição da mão-de-obra, equipamentos, materiais e meios auxiliares. 

Para obter a listagem com os preços decompostos em mão-de-obra, equipamentos, materiais e meios 
auxiliares, é necessário indicar previamente, na ficha Geral da caixa de diálogo de opções, os códigos da 
mão-de-obra e equipamentos utilizados nos códigos deste tipo de preços. 

Se a base utilizada dispõe de multi-preços, podem-se seleccionar vários para serem incluídos na listagem. 

No caso dos preços paramétricos, também se obtêm os preços convencionais resultantes das combinações 
válidas para os seus parâmetros. 

Quando se inclui nas listagens a data da última modificação de cada preço, esta exibe-se segundo o 
formato reduzido de data definido no Painel de Controlo do Windows. 



Opções das listagens de base de preços 

O botão Opções permite escolher a informação que se pretende incluir nas listagens de base de preços, 
bem como o comprimento de cada coluna e o seu tipo de letra. Consta dos seguintes elementos: 

 



 

 

Ficha Listagem Base 

Permite seleccionar a informação que se deseje incluir nas listagens da base de preços, assim como a 
largura de cada coluna e o seu tipo de letra. 

 

Texto resumo Indica se pretende ou não imprimir o texto resumo de cada preço. 

Texto descrição Indica se pretende ou não imprimir o texto de descrição de cada preço. 

 Caso se active o texto resumo e o texto de descrição, mas este último não está definido, o 
programa toma como texto de descrição o texto resumido. Igualmente, caso se active o texto de 
descrição e o texto resumido mas este último não existe, o programa toma como texto resumido os 
primeiros 32 caracteres do texto de descrição. 

Texto completo decomposição 

 Indica se pretende ou não o texto de descrição em cada uma das linhas de decomposição dos 
preços decompostos. 

Imagens Indica se pretende ou não imprimir, no seguimento do texto, as imagens que estiverem 
associadas a cada preço. 

Códigos caderno Indica se pretende ou não imprimir os códigos dos parágrafos do caderno de 
condições técnicas associado a cada preço. 

Texto caderno Indica se pretende ou não imprimir os textos dos parágrafos do caderno associados a 
cada preço. 

 O normal será activar as opções Códigos caderno e Texto caderno se o caderno de condições 
utilizado é do tipo "facetado" (normalmente, editados em formato FIEBDC-3). 



 Se seleccionar o Texto Caderno e não seleccionar Códigos caderno, imprimir-se-á, para cada 
preço, o artigo do caderno de condições com o mesmo nome da base e cujo código coincida com o do 
preço. Esta será a opção habitual quando o caderno for não facetado (por exemplo, os editados pela 

. 

Palavras-chaves Indica se pretende ou não imprimir as palavras-chaves. 

Definição paramétrica 

 Indica se pretende ou não imprimir o código de programação das definições paramétricas. 

Informação comercial 

 Indica se pretende ou não imprimir o conteúdo do campo de informação comercial de cada preço. 

Decomposição Indica se pretende ou não imprimir a decomposição dos preços decompostos. 

Data de actualização  

Indica se pretende ou não imprimir a última data em que efectuou a alteração do preço. 

Percentagens decompostos 

 Indica se pretende ou não imprimir a percentagem que supõe cada linha de decomposição sobre 
o preço unitário, na listagem justificativa da base. 

Desparametrizados  

Indica se pretende ou não imprimir, por cada preço paramétrico existente, todos os preços resultantes 
das combinações possíveis dos seus parâmetros. 

Multipreços Indica se pretende ou não imprimir, em colunas separadas, os preços unitários e as 
importâncias de vários e diferentes multipreços. Activando-se esta opção, ao solicitar a listagem 
aparecerá uma janela onde é possível seleccionar os multipreços a imprimir. 

Nome Base Indica se pretende ou não imprimir, no cabeçalho de cada página, o nome da base de 
preços. 

Utilizar a fonte definida no texto 

 Activando-se esta opção, todos os campos de texto das várias linhas imprimem-se com os tipos 
de letra com que se escreveu, podendo ir variando em cada parte do texto. Desactivando-se esta opção, 
estes textos imprimem-se num tipo de letra homogéneo, definido como geral para esse tipo de texto. 

Larguras Nela, é possível indicar a largura das colunas do código (do preço e das linhas de 
decomposição), da unidade de medida, do texto de descrição, do texto resumo (do preço e das linhas 
de decomposição), do preço unitário, do rendimento e do valor total. 

 As larguras das colunas medem-se em número de caracteres do tipo de letra n.º 1. A máxima 
largura admissível para cada coluna é de 255 caracteres e caso alguma delas seja zero, não aparecerá 
nas listagens. 

Tipo Nestes campos, é possível indicar o tipo de letra a utilizar em cada coluna, de entre os 10 tipos 

seleccionados. Nas colunas Nome, Estilo, Tamanho e Cor exibem-se os dados do tipo de letra 
seleccionado. 

Fontes Permite aceder a caixa de diálogo de selecção dos 10 tipos de letra a utilizar. 

Listagens programáveis da base de preços 

Caso o tipo de listagem da base de preços que se deseja imprimir não se encontre entre as listagens tipo, 
é possível definir uma nova listagem programável, o que permite que o próprio utilizador defina a 
informação que pretende imprimir e em que ordem. 



 

 

Para esse efeito, executa-se a função Imprimir, selecciona-se a ficha Base de preços e pressiona-se o 
botão Definir 

 

Definição de listagens programáveis 

Ao pressionar-se o botão Definir, exibe-se uma caixa de diálogo como a da figura, na qual é possível 
definir novos tipos de listagens de bases de preços ou modificar os já existentes. 

 

O processo geral para a definição de uma nova listagem programável de uma base é o seguinte: 

◼ Pressiona-se o ícone  Nova listagem, que permite criar uma nova listagem. 

◼ Selecciona-se a ficha Preço.  

◼ Na zona inferior da janela, cada uma das letras do abecedário representa uma das colunas da listagem. 
Destas, selecciona-se a primeira coluna e selecciona-se a informação a incluir nela. No exemplo 
escolheu-se que a primeira coluna da minha nova listagem teria a informação relativa ao código do 
preço. 

◼ Repete-se o passo anterior para cada nova coluna que se deseje adicionar à listagem. 

◼ A decomposição de cada preço composto também se compõe em colunas. Para definir a informação a 
exibir em cada uma delas, selecciona-se a ficha Decomposição. 

◼ A lista inferior exibe agora as colunas das decomposições. Selecciona-se a primeira delas e selecciona-
se a informação a incluir nela. 

◼ Repete-se o passo anterior para cada nova coluna que se pretenda adicionar às decomposições dos 
preços compostos. 

◼ Uma vez definidas todas as colunas, pressiona-se o ícone  Guardar, com o que se guardará a 

listagem programável. 



Significado de cada elemento 

Na parte superior da caixa de diálogo, encontra-se a barra de ícones. O significado de cada um deles é o 
seguinte: 

 Executar listagem.- Este ícone permite gerar a listagem seleccionada, mostrando-se a mesma 
caixa de diálogo que se exibe quando se pulsa o botão Imprimir. 

 Guardar.- Permite guardar a listagem programável, com o último nome que se tiver atribuído. 
Caso ainda não se tenha atribuído um nome, exibe-se a caixa de diálogo do ícone Guardar como.. 

 Guardar como...- Permite guardar a listagem programável seleccionada, podendo-se atribuir um 

nome. Cada listagem identifica-se por um Nome de até 10 caracteres e pode conter também um 
Comentário de até 63 caracteres. 

Este ícone também permite copiar uma listagem, já que é possível guardá-la várias vezes, com nomes 
diferentes. 

Todas as listagens programáveis das bases de preços guardam-se num único ficheiro, de nome 
LISTBASE.PRG. 

 Eliminar listagem.- Permite eliminar a listagem cujo nome está no campo Nome. Ao pressionar 

o ícone, uma caixa de diálogo pedirá a confirmação da eliminação. 

 Inserir linha.- Permite inserir na tabela uma linha em branco por cima daquela na qual se 

encontra o cursor. 

 Eliminar linha.- Permite eliminar na tabela a linha na qual se encontra o cursor, para o que se 

pedirá a confirmação da eliminação. 

 Nova listagem.- Este ícone permite criar uma listagem programável nova. Caso se tenha no ecrã 
outra listagem e se tiver realizado alguma modificação, surgirá uma caixa de diálogo que permite guardar 
a listagem. 

 Opções listagem...- Permite mostrar uma caixa de diálogo na qual é possível modificar as opções 

gerais da listagem, tais como cabeçalhos, numeração de páginas, etc. 

 Tipos de letra...- Este ícone permite mostrar a caixa de diálogo de selecção dos 10 tipos de letra 

utilizados pelo programa, de modo a poderem ser alterados. 

 

Abaixo da barra de ícones, a caixa de diálogo consta dos seguintes elementos: 

 

Listagens Nesta listagem, selecciona-se o nome da listagem programável da base de preços que 
se pretende modificar, de entre os existentes. À direita deste campo, exibe-se o Comentário da listagem. 

Dados gerais  

Permite seleccionar que informação se pretende imprimir e em que ordem quando se selecciona o opção 
D. Gerais na coluna Descrição da ficha Preço (ver mais à frente). A ficha contém a seguinte informação: 

Tipo de dado  

As listagens desdobráveis 1º a 8º permitem seleccionar os seguintes dados: o texto resumo, o texto de 
descrição, os gráficos associados, os códigos dos parágrafos do caderno associado, o texto de cada 



 

 

parágrafo, as palavras chave, a definição paramétrica e a informação comercial. Também é possível 
seleccionar se pretende imprimir uma linha em branco ou uma linha horizontal de separação. 

Preço Caso se seleccione esta ficha, na listagem, inferior exibem-se as colunas que se incluirão para 
cada um dos preços da base. São as seguintes: 

Descrição  

Permite seleccionar a informação que se pretende incluir na coluna seleccionada. As opções disponíveis 
são as seguintes: o código do preço, a sua unidade de medida, a informação definida na ficha Dados 

Gerais, o preço unitário, a data da última modificação e uma expressão matemática qualquer, das 

expostas na epígrafe correspondente. Quando se inclui nas listagens a data da última modificação de 
cada preço, esta exibe-se consoante o formato abreviado de data definido no Painel de Controlo do 
Windows. 

Largura  

Permite definir a largura da coluna seleccionada. A unidade de medida é em número de caracteres do 
tipo de letra nº 1. A máxima largura admissível para cada coluna é de 255 caracteres. 

Dec.  

Caso a coluna seleccionada seja numérica, esta listagem permite seleccionar o número de casas 
decimais. 

Formato  

Caso a coluna seleccionada seja de texto, permite alinhar o texto à margem esquerda ou justificada 
entre ambas as margens. 

Grupo  

Permite introduzir o texto que se mostrará como cabeçalho da coluna seleccionada. Se várias colunas 
contíguas tiverem o mesmo texto em Grupo, aparecerá só uma vez, agrupado. 

Título  

Permite introduzir o texto que se mostrará como cabeçalho da coluna seleccionada, abaixo do Grupo. 

Caso se utilize neste texto o caractere #, este será substituído pelo nome do multipreço que se 
seleccione. Caso o texto introduzido não caiba na largura da coluna que se definiu, este imprime-se em 
tantas linhas quantas forem necessárias. 

Expressão  

Se na coluna Descrição seleccionarmos Expressão, nesta coluna é possível introduzir uma fórmula, de 
modo que o conteúdo da coluna seleccionada possa ser um valor calculado em função de outras. 

Moeda  

Caso a coluna seleccionada seja numérica, esta opção permite exibir junto a ela a unidade monetária 
definida nas opções de listagem. 

Fonte  

Permite seleccionar o tipo de letra a utilizar pela coluna seleccionada, de entre os 10 tipos definidos 
através do ícone Tipos de letra. 

Multi-Prec.  

Se nas opções de listagem se activar Multi-Preços, no momento de executar a listagem, podem-se 
seleccionar os multipreços a imprimir. Este campo permite indicar de qual deles se toma o valor da 
coluna seleccionada. 

Decomposição  

Caso se seleccione esta ficha, na listagem inferior mostram-se as colunas que compõem cada uma das 
decomposições dos preços compostos da base. São as seguintes: 

Descrição  



Permite seleccionar a informação que se deseja incluir na coluna seleccionada. As opções disponíveis 
são as seguintes: o código de cada linha de decomposição, a sua unidade de medida, a sua descrição, 
o seu preço unitário, o número de unidades, o valor de cada linha, a data da última modificação e uma 
expressão qualquer. Quando se inclui nas listagens a data da última modificação de cada preço, esta 
exibe-se segundo o formato abreviado para data definido no Painel de Controlo do Windows. 

Largura  

Permite definir a largura da coluna seleccionada. A unidade de medida é em número de caracteres do 
tipo de letra nº 1. A máxima largura admissível para cada coluna é 255 caracteres. 

Dec.  

Se a coluna seleccionada for numérica, esta listagem permite seleccionar o seu número de decimais. 

Formato  

Se a coluna seleccionada é de texto, permite alinhar o texto à margem esquerda ou justificar entre 
ambas as margens. 

Grupo  

Permite introduzir o texto que se mostrará como cabeçalho da coluna seleccionada. Se várias colunas 
contíguas tiverem o mesmo texto em Grupo, mostrar-se-á só uma vez, agrupando-se. 

Título  

Permite introduzir o texto que se mostrará como cabeçalho da coluna seleccionada, abaixo do Grupo. 
Caso se utilize neste texto o caractere #, este será substituído pelo nome do multipreço que se 
seleccione. Se o texto introduzido não couber na largura da coluna que se definir, este imprime-se em 
tantas linhas quantas sejam necessárias. 

Expressão  

Se na coluna Descrição seleccionar Expressão, nesta coluna é possível introduzir uma fórmula, de modo 
que o conteúdo da coluna seleccionada possa ser um valor calculado em função de outras. 

Moeda  

Se a coluna seleccionada for numérica, esta opção permite mostrar junto a ela a unidade monetária 
definida nas opções da listagem. 

Total  

Se a coluna seleccionada for numérica, esta opção permite mostrar a soma total de todos os seus valores. 

Total ($)  

Caso esteja activada a opção Totalizar, esta opção permite mostrar junto à soma total a unidade 
monetária definida. 

Fonte  

Permite seleccionar o tipo de letra a utilizar pela coluna seleccionada, de entre os 10 tipos definidos 

através do ícone Tipos de letra. 

Multi-Prec.  

Se nas opções da listagem se activar Multi-Preços, no momento de executar a listagem, podem-se 
seleccionar os multipreços a imprimir. Este campo permite indicar de qual deles se toma o valor da 
coluna seleccionada. 

Expressões válidas 

Caso se deseje que o conteúdo de uma coluna seja um valor calculado em função de outras colunas, na 
listagem desdobrável Descrição selecciona-se a opção Expressão, com o que no campo Expressão é 



 

 

possível introduzir qualquer operação em função das restantes colunas (por exemplo, se na coluna C se 
deseja incluir a soma dos valores das colunas A e B, introduz-se a fórmula A+B). 

Nas expressões podem utilizar-se os seguintes elementos: 

◼ As variáveis A, B, C, etc., que fazem referência a cada uma das colunas. 

◼ Os operadores adição (+), subtracção (-), multiplicação (*), divisão (/) e potenciação (^). 

◼ Os parênteses. 

◼ A variável SUMC, que faz referência à soma de todos os valores anteriores desde o inicio do capítulo. 

◼ A variável SUMT, que faz referência à soma de todos os valores anteriores desde o inicio da listagem. 

Opções das listagens programáveis 

 Ao pressionar o ícone de opções de listagem, exibe-se uma caixa de diálogo como a da figura, 

na qual é possível modificar as opções gerais da listagem, tais como cabeçalhos, numeração de páginas, 
etc. A caixa contém os seguintes elementos: 

 

Cabeçalho Permite activar um texto de cabeçalho, que se mostrará em cada uma das páginas da 
listagem. No quadro Posição, é possível seleccionar uma das 6 posições disponíveis relativas à folha. 

 O campo Linha permite seleccionar o número da linha na qual começa o texto; o campo Fonte 
permite seleccionar o tipo de letra a utilizar, de entre os 10 tipos definidos através do ícone Fontes; e o 

botão Texto. permite introduzir ou modificar o texto do cabeçalho. 

Títulos Permite activar o título da listagem, que se mostrará em cada uma das páginas. No quadro 
Posição, é possível seleccionar uma das 6 posições disponíveis relativamente à folha. 

 O campo Linha permite seleccionar o número da linha na qual se inclui o texto; o seu campo 
Fonte permite seleccionar o tipo de letra a utilizar, de entre os 10 tipos definidos através do ícone Fontes; 
o botão Texto... permite introduzir ou modificar o texto do título. 

Nomes Permite activar o nome da base de preços utilizada na listagem, que se mostrará em cada uma 
das páginas. No quadro Posição, é possível seleccionar uma das 6 posições disponíveis relativamente à 
folha. 

 O campo Linha permite seleccionar o número de linha na qual se inclui o texto; o campo Fonte 

permite seleccionar o tipo de letra a utilizar, de entre os 10 tipos definidos através do ícone Fontes; e o 



botão Texto... permite introduzir ou modificar o texto exibido junto ao nome (o carácter # equivale ao 
nome do ficheiro). 

  

Página Permite activar a numeração das páginas da listagem. No quadro Posição, é possível seleccionar 
uma das 6 posições disponíveis relativamente a cada folha. 

 O campo Linha permite seleccionar o número de linha na qual se deseja colocar; o campo Fonte 
permite seleccionar o tipo de letra a utilizar, de entre os 10 tipos definidos através do ícone Fontes; o 
botão Texto... permite introduzir ou modificar o texto exibido junto ao número (o carácter # equivale ao 

número da página). 

Desparametrizados  

Caso esta opção esteja activada, para cada um dos preços paramétricos existentes na base imprimir-se-
ão todas as combinações válidas para os seus parâmetros. 



 

 

Multi-Preços  

Caso esta opção esteja activada, cada vez que se solicite a listagem exibir-se-á a caixa de diálogo que 
permite seleccionar o multi-preço ou multi-preços a imprimir. 

Texto Resumo Decomposição 

 Caso esta opção esteja activada, quando numa das colunas se inclui a Descrição de cada preço, 
nela incluir-se-á o texto resumo. 

Texto Descrição Decomposição 

 Caso esta opção esteja activada, quando se selecciona numa das colunas se inclui a Descrição 

de cada preço, nela incluir-se-á o texto de descrição. 

Mudança de página por capítulo 

 Caso esta opção esteja activada, na listagem iniciar-se-á uma nova página de cada vez que 
comece um novo capítulo. Um capítulo é cada grupo de preços cujos códigos comecem pelos mesmos 
caracteres. 

Coluna decomposição 

 Permite indicar em que coluna se situa o inicio da decomposição de cada preço. Caso introduza 
o valor 1, a decomposição começará à altura da coluna A; caso se introduza o valor 2, à altura da coluna 
B; etc. 

Fonte Cabeçalho (Tabelas) 

 Permite seleccionar o tipo de letra a utilizar pelos títulos de cada coluna, de entre os 10 tipos 
definidos através do ícone Fontes. 

Texto Moeda  

Permite definir o texto que se exibe junto aos valores quando se activam as opções Moeda ou Com 

Moeda. 

 

Uma vez activadas as opções seleccionadas, pressiona-se o botão Aceitar. 



Impressão de listagens programáveis 

Para imprimir uma listagem programável de uma base, executa-se a função Imprimir, selecciona-se a 
ficha Base de preços e pressiona-se o botão Imprimir. Exibe-se então uma caixa de diálogo como a da 
figura, com os seguintes elementos: 

 

Base de preços Neste campo exibe-se o nome do ficheiro seleccionado, que coincide com o nome que 

se exibe na barra de título do programa. 

Preços a imprimir Neste campo, introduz-se o código dos preços que se pretendem imprimir. É 
possível utilizar os caracteres * e ?, no modo descrito no capítulo 2. O ícone situado à direita deste 
campo permite solicitar uma directoria de preços. Caso se deixe o campo vazio, imprime-se a base 
completa. 

Listagem Nesta lista é possível seleccionar uma das listagens programáveis definidas. Ao 
seleccionar-se uma delas, exibe-se o seu comentário na linha inferior. 

Imprimir Caso se pressione este botão, o programa envia a listagem para a impressora pré-
determinada na função Ficheiro>Opções.... Exibe-se uma caixa de diálogo que permite imprimir todas 
as páginas ou só algumas delas. 

Pré-visualização  Caso se pressione este botão, exibe-se no monitor uma visualização preliminar 
da listagem, tal como se imprimiria.  

A ficheiro Este botão permite enviar a listagem para um ficheiro de texto, que poderá abrir-se com 
um processador de textos. Ao pressionar-se, exibe-se uma caixa de diálogo como a da função Guardar 

como..., onde é possível definir o nome do novo ficheiro e o seu tipo, que pode ser RTF (aconselhável 
para Windows) ou TXT (aconselhável para MS-DOS). 



 

 

Listagens de projectos 

A ficha Projecto da caixa de diálogo da função Imprimir consta dos seguintes elementos: 

 

Projecto a imprimir Neste campo exibe-se o nome do ficheiro seleccionado, que coincide com o 
nome que se mostra na barra de título do programa. 

Base de preços Neste campo exibe-se o nome do ficheiro seleccionado, que coincide com o nome que 
se mostra na barra de título do programa. Os dois ícones que se encontram à direita do campo permitem 
seleccionar uma base de preços diferente para o caso em que se pretende imprimir as medições deste 
projecto com os preços de outra base. 

TArtigos a imprimir Neste campo, é possível introduzir códigos de artigos não consecutivos, 
utilizando um espaço entre ele ou o separador de listagens definido no painel de controlo do Windows. 
Por exemplo, para imprimir os artigos 0101, 0712 e 1201, pode introduzir-se neste campo o texto T0101 

0712 1201T ou, se o separador de listagens é o ponto e virgula, T0101;0712;1201T. 



Para seleccionar as fases a imprimir, pressiona-se o ícone  situado à direita do campo Fases a 

imprimir mostrando-se uma janela onde poderá seleccionar as fases a imprimir. Para seleccionar uma 
fase, pressiona-se na opção correspondente e seguidamente no botão Aceitar. 

 

Fases a imprimir  Na qual se exibem todas as fases existentes no projecto a imprimir, de modo a 
que se possa seleccionar uma das fases, imprimindo-se todas as linhas de medição de cada um dos 

artigos que pertençam a essa fase. Além das fases introduzidas nas linhas de medição, incluem-se 
também as opções Todas as fases para que se imprima toda a medição de cada um dos artigos 
independentemente da fase a que pertençam e Linhas sem fases de forma que se imprimam as linhas 
de medição que não pertençam a nenhuma fase. 

 Para seleccionar as fases a imprimir, pressiona-se o ícone  situado à direita do campo Fases 

a imprimir mostrando-se uma janela onde poderá seleccionar as fases a imprimir. Para seleccionar uma 
fase, pressiona-se na opção correspondente e seguidamente no botão Aceitar. 

  



 

 

Resumo orçamento a Listagem geral  

Esta listagem permite incluir tanto os textos resumidos, como os textos de 
descrição dos capítulos. Incluem-se tanto os capítulos que têm valor, como os de 
valor zero. 

Listagens programáveis 

 Inclui os botões que permitem definir ou imprimir uma listagem programável de base de preços.  

Opções Cada um dos tipos de listagens standard pode utilizar as opções Gerais do programa 
(formato de página, tipo de letra, cabeçalho, etc.) ou umas opções Particulares, distintas das dos demais 

tipos. 

As opções particulares de todas as listagens guardam-se no ficheiro OPCLIST.INI. 

O botão Opções permite aceder à caixa de diálogo que inclui todas as opções que permitem modificar a 
listagem.  

Na caixa de diálogo da função “Imprimir>Listagens”, dentro da ficha de listagens de “Projeto”, é possível 
selecionar várias listagens simultaneamente, de modo a que se imprimam consecutivamente. Esta situação 
permite, por exemplo, incluir num documento único o resumo do orçamento, a listagem de medição e o 
orçamento e quadro de preços compostos. 

Quando se selecionam várias listagens e se pressiona o ícone “Imprimir”, “Vista preliminar” ou “Para 
ficheiro”, uma caixa de diálogo permite selecionar a ordem na qual se pretendem colocar. 

 

Listagens standard de projectos 

As listagens de projectos disponíveis são os seguintes: 



 

Listagem resumo de orçamento 

O tipo de listagem Resumo orçamento permite obter a folha resumo de um projecto (orçamento ou auto 
de medição). Nele, exibe-se a seguinte informação: 

◼ A importância total de cada capítulo (de artigos, preços simples ou unidades de obra segundo a ordem 

seleccionada nas Opções, na ficha Listagem projecto: Opções). 

◼ A percentagem que supõe cada capítulo sobre o total. 

◼ A importância total de execução material (a soma da importância dos capítulos). 

◼ As percentagens ou importâncias definidas na função Folha Final, que se adicionarão ao valor total de 
execução material. 

◼ A importância total, já incrementada das mencionadas quantidades, tanto em valor como por extenso. 

◼ O texto final definido igualmente na função Folha Final. 

Para que esta listagem se realize correctamente, é muito importante que esteja bem definida a opção 
Caracteres código capítulo na ficha Formato página da função Opções.... 



 

 

A opção "Capítulos antes dos subcapítulos" é adicionada à guia "Listagem de projetos: Opções" permite 
alterar a ordem em que os capítulos e subcapítulos são incluídos na listagem "Resumo do orçamento". 

A próxima imagem à esquerda é obtida com a opção desativada e a direita, com a opção ativada. 

  

Listagem de medição e orçamento 

O tipo de listagem Medição e orçamento permite obter a listagem de medição e orçamento de um projecto 
(orçamento ou auto de medição) ou parte dele. 

Em função do tipo de ordenamento seleccionado nas Opções... (na ficha Listagem projecto: Opções), a 
listagem pode conter a seguinte informação: 

◼ Ordenado por artigos ou unidades de obra.- O código, a unidade de medida, o texto resumo, o texto 
de descrição, os gráficos associados, as linhas de medição (com as colunas de número de unidades, 
comprimento, largura, altura, medição parcial e total), o preço unitário e a importância. 

◼ Ordenado por preços simples.- O código do preço simples, a unidade de medida, o texto resumo, o 
texto de descrição, os gráficos associados, a medição total do preço simples, o preço unitário e a 
importância. 

Em ambos os casos, imprime-se também a importância total de cada capítulo (em cifra e por extenso) 
caso esteja bem definida a opção Caracteres código capítulo na ficha Formato página da função 
Ficheiro>Opções.... 

Listagem de medição 

O tipo de listagem Medição permite obter a listagem de medição de um projecto (orçamento ou auto de 
medição) ou parte dele. 

Em função do tipo de ordenamento seleccionado nas Opções... (na ficha Listagem projecto: Opções), a 
listagem pode conter a seguinte informação: 

◼ Ordenada por artigos ou unidades de obra.- O código, a unidade de medida, o texto resumo, o texto 
de descrição, os gráficos associados e as linhas de medição (com as colunas de número de unidades, 
comprimento, largura, altura, medição parcial e total). 



◼ Ordenado por preços simples.- O código do preço simples, a unidade de medida, o texto resumo, o 
texto de descrição, os gráficos associados e a medição total do preço simples. 

Listagem de orçamento 

O tipo de listagem Orçamento permite obter a listagem de orçamento de um projecto (orçamento ou auto 
de medição) ou parte dele. 

A listagem contém a seguinte informação: o código, a unidade de medida, o texto resumo, o texto de 

descrição, os gráficos associados, o total de medição, o preço unitário e a importância. 

Também se inclui a importância total de cada capítulo (em cifra e por extenso) caso esteja bem definida 
a opção Caracteres código capítulo na ficha Formato página da função Ficheiro>Opções... . 

Listagem de orçamento com repercussões 

O tipo de listagem Orçamento com repercussões permite obter a listagem de orçamento de um projecto 
(orçamento ou auto de medição) ou de parte dele, no qual se inclui a repercussão correspondente a cada 
artigo ou preço. 

A listagem contém a seguinte informação: o código, a unidade de medida, o texto resumo, o texto de 
descrição, os gráficos associados, o total de medição, o preço unitário, a importância e a repercussão que 
supõe sobre o total. 

Também se inclui a importância total de cada capítulo (em cifra e por extenso) e a sua repercussão sobre 

o total. 

Listagem de orçamento cego 

O tipo de listagem Orçamento cego permite obter a listagem de orçamento cego de um projecto ou de 
parte dele. 

A listagem contém a seguinte informação: o código, a unidade de medida, o texto resumo, o texto de 
descrição, os gráficos associados e o total de medição. Além disso incluem-se as colunas de preço unitário 
e importância vazias. 

Esta listagem pode ser útil, por exemplo, para solicitar ofertas de orçamentos. 

Listagem de orçamento especial 

O tipo de listagem Orçamento especial permite obter a listagem de orçamento de um projecto ou parte 
dele, com um formato diferente ao que se obtém com a listagem Orçamento. 

A listagem contém a seguinte informação: o total de medição, a unidade de medida, o texto resumo, o 
texto de descrição, os gráficos associados, o preço unitário e a importância. 

Esta listagem está desenhada para ajustar-se a um formato de papel pré-impresso, pelo que não se 
imprimirão nem os cabeçalhos nem as linhas verticais ou horizontais. O comprimento da coluna de texto 
está limitada a 44 caracteres. 

Também se inclui a importância total de cada capítulo (em cifra ou por extenso) caso esteja bem definida 
a opção Caracteres código capítulo na ficha Formato página da função Ficheiro>Opções.... 



 

 

Quadro de preços 1 

O tipo de listagem Quadro de preços 1 permite obter o quadro dos preços unitários de cada unidade de 
obra de um projecto ou de parte dele. 

A listagem contém a seguinte informação: o código, a unidade de medida, o texto resumo, o texto de 
descrição, os gráficos associados e o preço unitário, tanto em cifra como por extenso. 

Quadro de preços compostos 

O tipo de listagem Quadro de preços compostos permite obter o quadro de decomposições das unidades 
de obra de um projecto ou de parte dele. 

Em função do tipo de ordenamento seleccionado nas Opções... (na ficha Listagem projecto: Opções), a 
listagem pode conter a seguinte informação: 

◼ Ordenado por artigos ou unidades de obra.- O código, a unidade de medida, o texto resumo, o texto 
de descrição, os gráficos associados, a decomposição, o total liquido, os custos indirectos, o 
arredondamento e o preço unitário resultante, tanto em cifra como por extenso. 

◼ Ordenado por preços simples.- O código do preço simples, a unidade de medida, o texto resumo, o 
texto de descrição, os gráficos associados e o preço unitário, tanto em cifra como por extenso. 

Quadro justificativo 

O tipo de listagem Quadro justificativo permite obter o quadro justificativo das unidades de obra de um 
projecto ou de parte dele. 

Em função do tipo de ordenamento seleccionado nas Opções... (na ficha Listagem projecto: Opções), a 
listagem pode conter a seguinte informação: 

◼ Ordenado por artigos ou unidades de obra.- O código, a unidade de medida, o texto resumo, o texto 
de descrição, os gráficos associados, as importâncias correspondentes à mão-de-obra, equipamentos, 
materiais e meios auxiliares dentro da decomposição, os custos indirectos, o arredondamento e o preço 
unitário resultante, tanto em cifra como por extenso. 

◼ Ordenado por preços simples.- O código do preço simples, a unidade de medida, o texto resumo, o 
texto de descrição, os gráficos associados e o preço unitário, tanto em cifra como por extenso. 

Para que se desdobrem correctamente os preços de uma decomposição em mão-de-obra, equipamentos, 
materiais e meios auxiliares, é necessário que estejam correctamente definidas as opções Mão-de-obra e 

Equipamentos na ficha Geral da função Ficheiro>Opções... . 

Quadro justificativo especial 

O tipo de listagem Quadro justificativo especial permite obter uma listagem semelhante ao quadro 
justificativo, porém com as decomposições agrupadas segundo certos tipos de preços que podem ser 
definidos pelo utilizador através de filtros de códigos (por exemplo, MOO* para mão-de-obra, S* para 
unidades de obra subcontratadas, etc.). As linhas de decomposição que não correspondam a nenhum 
filtro (máscara) imprimem-se individualmente, sem serem incluídas em nenhum grupo. 

O botão Filtros..., situado à direita do tipo de listagem, permite aceder a uma caixa de diálogo como a da 
figura, onde é possível definir os filtros a utilizar. 



 

Na coluna Filtro, introduzem-se os códigos dos tipos de preços que se desejam agrupar na listagem 
debaixo de um mesmo nome, que se introduz na coluna Descrição. Os códigos podem incluir os caracteres 
? e *. Ainda assim, é possível introduzir vários códigos numa mesma linha (separados por um espaço) 
para que se agrupem debaixo do mesmo nome. 

Se em alguma das linhas se utilizar um filtro que inclua elementos de linhas anteriores, estes são deduzidos 
(no exemplo da figura, a última linha incluía todos os preços excepto os incluídos nas linhas superiores). 

A caixa de diálogo conta com os seguintes botões: 

Inserir Permite inserir uma nova linha em branco entre outras duas, deslocando todas as inferiores para 
baixo. 

Eliminar Permite eliminar uma das linhas, deslocando todas as inferiores para cima. 

Activar>Desactivar Permite activar ou desactivar a linha, para que se tenha em conta ou não ao 
obter-se a listagem. Quando se encontra activada, o ícone exibe-se com um tíl verde. 

Activar Todas Permite activar todas as linhas. 

Desactivar Todas Permite desactivar todas as linhas. 

Quadro de preços simples com custos indirectos 

O tipo de listagem Quadro de preços simples com C.I. permite obter a listagem dos preços simples que 
intervêm num projecto. 

A listagem contém a seguinte informação: o código, a unidade de medida, o texto resumo, o texto de 
descrição, os gráficos associados e o preço unitário, incrementado da percentagem de custos indirectos 
definido, tanto em cifra como por extenso. 

Quadro de preços simples sem custos indirectos 

O tipo de listagem Quadro de preços simples sem C.I. permite obter a listagem dos preços simples que 
intervêm num projecto. 

A listagem contém a seguinte informação: o código, a unidade de medida, o texto resumo, o texto de 
descrição, os gráficos associados e o preço unitário, sem o incrementar com a percentagem de custos 
indirectos definido, tanto em cifra como por extenso. 



 

 

Quadro de preços auxiliares 

O tipo de listagem Quadro de preços auxiliares permite obter o quadro de decomposições dos preços 
auxiliares (decompostos que formam parte da decomposição de outros preços) de um projecto ou de parte 
dele. 

A listagem contém a seguinte informação: o código, a unidade de medida, o texto resumo, o texto de 
descrição, os gráficos associados, a decomposição e o preço unitário, tanto em cifra como por extenso. 

Listagem de recursos por artigos 

O tipo de listagem Recursos por artigos permite obter a listagem dos recursos (materiais, equipamentos 
e mão-de-obra) necessários para executar cada um dos artigos e o custo que supõe cada um deles. 

Em função do tipo de ordenamento seleccionado nas Opções... (na ficha Listagem projecto: Opções), a 
listagem pode conter a seguinte informação: 

◼ Ordenado por artigos ou unidades de obra.- O código, a unidade de medida, o texto resumo, o texto 
de descrição, os gráficos associados e o produto de cada linha da sua decomposição pela medição do 
orçamento, tanto em número de unidades, como em importância. Seguidamente à decomposição, 
inclui-se o produto dos arredondamentos do preço unitário pelo total da medição, assim como a 
importância total do artigo, tanto em cifra como por extenso. 

◼ Ordenado por preços simples.- Não é possível solicitar esta listagem por preços simples. Se na função 
Listagens>Tipo seleccionar Por preços simples, ao solicitar esta listagem produz-se um som de aviso. 

Recursos por capítulos 

A listagem de recursos por capítulos calcula automaticamente e imprime as quantidades de recursos 
necessárias (mão-de-obra, equipamentos e materiais) necessárias para executar cada um dos capítulos 
da obra. 

Listagem geral 

O tipo de listagem Listagem geral permite obter, numa única listagem, as medições pormenorizadas, o 
orçamento, o quadro de preços 2 e/ou o quadro justificativo; de um projecto (orçamento ou auto de 
medição) ou de parte dele. 

Por baixo da opção Listagem geral, encontram-se as quatro opções que permitem seleccionar a 
informação a incluir na listagem. 

Orçamento e justificativo 

O tipo de listagem Orçamento e justificativo tem a mesma organização que a listagem do orçamento, mas 
com a diferença das colunas que foram incluídas e que serão as seguintes: 

◼ Código.- O código do artigo. 

◼ Uni.- A unidade de medida do artigo. 

◼ Descrição.- O texto do artigo. 

◼ Medição.- O total da medição do artigo. 

◼ Preço unitário.- O preço unitário do artigo, incluindo a percentagem de custos indirectos. 



◼ Valor da mão-de-obra.- O produto da medição do artigo multiplicado pela soma dos valores das linhas 
de decomposição correspondentes a mão-de-obra. 

◼ Valor de equipamentos.- O produto do total da medição do artigo multiplicado pela soma dos valores 
das linhas de decomposição correspondentes a equipamentos. 

◼ Valor de materiais.- O produto do total da medição do artigo multiplicado pela soma dos valores das 
linhas de decomposição correspondentes aos materiais. 

◼ Valor de meios auxiliares.- O produto do total da medição do artigo multiplicado pela soma dos valores 
das linhas de decomposição correspondentes a meios auxiliares. 

◼ Valor de custos indirectos.- O valor que supõe os custos indirectos no total do valor do artigo. 

◼ Valor total do artigo.- O valor do artigo, ou seja, a soma das cinco colunas anteriores. 

Para averiguar que preços se referem a mão-de-obra, quais os equipamentos, quais a materiais e quais a 
meios auxiliares, se tem em conta o critério standard, ou seja: 

◼ Se consideram preços de mão-de-obra aqueles cujos códigos coincidam com o código definido no 
campo da Mão-de-obra da caixa de diálogo que se mostra ao pressionar o ícone Opções base da janela 
da função Base>Preços. 

◼ Se consideram preços de equipamentos aqueles cujos códigos coincidam com o código definido no 
campo Equipamentos da caixa de diálogo que se mostra ao pressionar o ícone Opções base da janela 
da função Base>Preços. 

◼ Se consideram preços de meios auxiliares aqueles que incluam o carácter % no seu código. 

◼ Se consideram preços de materiais aqueles que não sejam de mão-de-obra, nem de equipamentos, 
nem de meios auxiliares. 



 

 

Desdobramento por tipos 

Listagem que apresenta para cada artigo e/ou capítulo, os valores correspondentes à Mão-de-obra, 
Equipamentos, Materiais, Meios auxiliares e Custos indirectos implicados na execução desse capitulo e/ou 
artigo, bem como a repercussão desses valores sobre o orçamento de execução material (PEM). 

No final da listagem está presente uma linha de Total, que indica o valor total de mão-de-obra, de 
equipamentos, materiais, meios auxiliares e custos indirectos, que intervêm no orçamento e na sua 
repercussão sobre o PEM. 

Para que se desdobrem correctamente os preços de uma composição em mão-de-obra, equipamentos, 
materiais, meios auxiliares e custos indirectos, é necessário que estejam correctamente definidas as 
opções Mão-de-obra e Equipamentor: 

Completo 

Exibe os valores e as repercussões de cada um dos artigos. 

 

Resumido 

Exibe somente os valores e as repercussões dos capítulos  

 



Recursos agrupados por capítulos 

Esta listagem enumera, para cada capítulo, todos os recursos necessários para a sua construcção, tanto 
em mão de obra, como em equipamentos ou materiais. Para cada recurso, indica-se a quantidade 
necessária, o preço unitário e o valor. É possível agrupar os recursos através dos grupos que se 
pretendam, que podem ser definidos através do botão Filtros. 

 

Opções das listagens de projecto 

A ficha Listagem projecto: Opções da caixa de diálogo de opções só se exibe quando se executa a função 
Imprimir, selecciona-se a ficha Projecto e pressiona-se o botão Opções. Permite seleccionar a informação 
que se pretende incluir nas listagens de projecto. Consta dos seguintes elementos: 



 

 

 



Ficha Listagem projecto: Opções 

Permite seleccionar a informação que se deseje incluir nas listagens de projecto.  

 

Texto resumo Indica se pretende ou não imprimir o texto resumo. 

Texto descrição Indica se pretende ou não imprimir o texto de descrição. 

 Se desactivar o texto resumo e activar o texto de descrição e este último não estiver definido, o 
programa toma como texto de descrição o texto resumo. Igualmente, caso se desactive o texto de 
descrição e se active o texto resumo e este último não exista, o programa toma como texto resumo os 
primeiros 32 caracteres do texto de descrição. 

Código artigo Indica se pretende imprimir ou não os códigos de cada artigo. Desactivando-se esta 
opção, em vez dos códigos originais dos artigos, o programa colocará códigos automáticos correlativos, 
de acordo com o formato n.m, onde n é o número de capítulo e m, o número do subcapítulo ou do 
artigo. 

Preços associado Indica se pretende imprimir os códigos dos preços associados a cada artigo. 
Estes códigos aparecem depois dos textos e entre parêntesis. 

Utilizar fonte definida em texto 

 Activando-se esta opção, todos os campos de texto das várias linhas imprimem-se com os tipos 
de letra que se utilizaram quando se escreveu, podendo ir variando. Desactivando-se esta opção, todos 
estes textos são impressos com um tipo de letra homogénea, o definido como geral. 

Imagens Indica se pretende imprimir, no seguimento do texto, as imagens que estiverem 
associadas a cada artigo. 

Caracteres # e @  



 

 

Indica se pretende imprimir as fórmulas das linhas de medição e os caracteres # utilizados nos códigos 
dos capítulos. 

 Além disso, quando se solicita uma listagem de um auto de medição onde haja linhas de medição 
desactivadas através da inserção do caractere #, esta opção permite seleccionar se pretende que essas 
linhas apareçam na listagem. 

Preço por extenso  

Indica se pretende imprimir os textos dos preços por extenso ou em cifra. 

Cabeçalho das tabelas 

 Indica se pretende imprimir os cabeçalhos, onde se definem as descrições de cada uma das 
colunas das listagens. 

Nome Projecto Indica se pretende imprimir, no cabeçalho de cada página, o nome do projecto. 

Un. em orçamento especial 

 Indica se pretende imprimir, a unidade de medida de cada artigo na listagem Orçamento especial. 
No caso de activar esta opção a unidade de medida aparecerá diante de cada texto e na mesma coluna. 

Salto de página por capítulo 

 Permite seleccionar se queremos que exista um salto de página cada vez que comece um novo 
capítulo, para o que se tem em conta o valor introduzido no campo Caracteres código capítulo da ficha 
Formato página  

Recursos por artigos sem preços 

Permite obter a listagem denominada Recursos por artigos com somente as quantidades necessárias de 
cada recurso de mão-de-obra, equipamentos ou material, sem que se incluam na listagem dos preços 

unitários de cada um deles, nem em seus valores. 

No campo Quadros de preços encontramos as seguintes opções: 

Arredondamento explícito Indica se pretende ou não imprimir, no quadro de preços compostos, 
quadro justificativo, listagem de auxiliares e de recursos por artigo, uma linha onde se especifica o 
arredondamento aplicado. Quando não se activa esta opção, o arredondamento realiza-se sempre de 
acordo com as opções de decimais configuradas, apesar de não vir representado o arredondamento. No 
caso da listagem de recursos por artigo, na linha Arredondamento aparecerá o produto da medição de 
cada artigo pelo arredondamento do seu preço unitário. 

Texto completo decomp. Indica se pretende ou não imprimir o texto de descrição desde uma das linhas 
de decomposição dos preços compostos. 

No campo Listagem resumida encontramos as seguintes opções: 

Capítulos com números romanos 

 Indica se na listagem Resumo orçamento pretende numerar os capítulos com numeração romana. 

% repercussão capítulos Indica se pretende imprimir, na listagem Resumo orçamento, a 
percentagem que pertence a cada capítulo frente à importância total da execução material do orçamento. 

No campo Ordenamento da listagem encontramos as seguintes opções: 

Por artigos Activando-se esta opção, o ordenamento das listagens será consoante os códigos dos 
artigos. É a forma usual de ordenar uma listagem de projecto. 

Por preços simples  

Activando-se esta opção, o ordenamento será consoante os códigos dos preços simples empregues no 
orçamento. 

Por unidades de obra 



 Activando-se esta opção, o ordenamento será consoante os códigos das unidades de obra 
associadas a cada artigo. 

Por valor Permite que as listagens se ordenem consoante os valores e os quadros de preços, 
consoante os seus valores unitários (ambos de modo Ascendente ou Descendente). Caso esta opção se 
encontre desactivada, todas as listagens ordenar-se-ão consoante os códigos. 

Por texto Permite que as listagens se ordenem consoante os textos Resumo ou de Descrição. 
Caso esta opção se encontre desactivada, todas as listagens se ordenam consoante os códigos. 

 No caso de solicitar o ordenamento por preços simples, deve ter-se em conta que as medições e 

importâncias dos meios auxiliares acumuláveis não se exibem independentemente, acumulando-se o seu 
valor nos preços simples a que correspondem. Os meios auxiliares não acumuláveis exibem-se como um 
preço mais. 

 Se pretende obter qualquer listagem ordenada por elementos de uma só parte do orçamento 
(por exemplo, uma listagem com os materiais, equipamentos e mão-de-obra intervenientes em cada 
capítulo do orçamento), é necessário realizar uma cópia do orçamento para os artigos pretendidos e 
solicitar a listagem da cópia (através da função "Ficheiro >Operações..."). 

Colunas das listagens de projecto 

 

A ficha Listagem projecto: Colunas da caixa de diálogo de opções só se exibe quando se executa a função 
Imprimir... e se selecciona a ficha Projecto pressionando-se seguidamente o botão Opções.... Permite 
seleccionar a largura de cada coluna e o seu tipo de letra. Contém os seguintes elementos: 

Largura Nelas, é possível indicar a largura das seguintes colunas: código, unidade de medida, 
texto resumo, texto de descrição do preço, texto de descrição de cada linha de medição, número de 



 

 

unidades, largura, comprimento e altura, medição parcial de cada linha, total de medição, preço unitário, 
importância e repercussão. 

Os comprimentos das colunas medem-se em número de caracteres do tipo de letra n.º 1. O máximo 
comprimento admissível para cada coluna é de 255 caracteres e se alguma delas é zero, não aparecerá 
nas listagens. 

Tipo Nestes campos, é possível indicar o tipo de letra a utilizar em cada coluna, de entre os 10 tipos 
seleccionados. Nas colunas Nome, Estilo, Tamanho e Cor exibem-se os dados do tipo de letra 
seleccionado. 

Fontes... Permite aceder à caixa de diálogo de selecção dos 10 tipos de letra a utilizar. 

Defeito Permite recuperar as opções por defeito para esta caixa de diálogo. 

Listagens programáveis de projectos 

Caso o tipo de listagem de projecto que se pretende imprimir não se encontra entre as listagens standard, 
é possível definir uma nova listagem programável, o que permite que o próprio utilizador defina a 
informação que pretende imprimir e em que ordem. 

Para esse efeito, executa-se a função Ficheiro>Imprimir..., selecciona-se a ficha Projecto e pressiona-se 
o botão Definir.... 

 

Definição de listagens programáveis 

Ao pressionar-se o botão Definir..., exibe-se uma caixa de diálogo como a da figura, na qual é possível 
definir novos tipos de listagens de projectos ou modificar os já criados. 

O processo geral para a definição de uma nova listagem programável de projecto é o seguinte: 

◼ Pressiona-se o ícone Nova listagem, que permite criar uma listagem nova 

◼ Na zona inferior da janela, cada uma das letras do abecedário representa uma das colunas da listagem. 
De entre elas, selecciona-se a primeira e escolhe-se a informação a incluir. 

◼ Repete-se o passo anterior para cada coluna nova que se pretenda adicionar à listagem. 

◼ Uma vez definidas todas as colunas, pressiona-se o ícone Guardar, com o que se guarda a listagem 
programável. 

 



 

Significado de cada elemento 

Na parte superior da caixa de diálogo, encontra-se a barra de ícones. O significado de cada um deles é o 
seguinte: 

 Executar listagem.- Este ícone permite gerar a listagem seleccionada, mostrando-se a mesma 

caixa de diálogo que se exibe quando se pulsa o botão Imprimir.... 

 Guardar.- Permite guardar a listagem programável, com o último nome que se tiver atribuído. 
Caso ainda não se tenha atribuído um nome, exibe-se a caixa de diálogo do ícone Guardar como.... 

 Guardar como...- Permite guardar a listagem programável seleccionada, podendo-se seleccionar 

o seu nome. Cada listagem identifica-se por um Nome de até 10 caracteres e pode conter também um 

Comentário de até 63 caracteres. 

Este ícone também permite copiar uma listagem, já que é possível guardar várias vezes, com nomes 

diferentes. 

Todas as listagens programáveis de projectos guardam-se num único ficheiro, de nome Listagens.prg. 

 Eliminar listagem.- Permite eliminar a listagem cujo nome está no campo Nome. Ao pressionar 

o ícone, uma caixa de diálogo pedirá a confirmação da eliminação. 

 Inserir linha.- Permite inserir na tabela uma linha em branco por cima daquela na qual se 

encontra o cursor. 

 Eliminar linha.- Permite eliminar na tabela a linha na qual se encontra o cursor, para o que se 

pedirá a confirmação da eliminação. 



 

 

 Nova listagem.- Este ícone permite criar uma listagem programável nova. Caso se tenha no ecrã 
outra listagem e se tiver realizado alguma modificação, surgirá uma caixa de diálogo que permite guardar 
a listagem. 

 Opções listagem...- Permite mostrar uma caixa de diálogo na qual é possível modificar as opções 

gerais da listagem, tais como cabeçalhos, numeração de páginas, etc. 

 Tipos de letra...- Este ícone permite mostrar a caixa de diálogo de selecção dos 10 tipos de letra 

utilizados pelo programa, de modo a poderem ser alterados. 

Abaixo da barra de ícones, a caixa de diálogo consta dos seguintes elementos: 

Listagens Nesta listagem, selecciona-se o nome da listagem programável dos projectos que se 
pretendam modificar. À direita deste campo, exibe-se o Comentário da listagem. 

Nº Proj. No momento de imprimir a listagem, é possível seleccionar um só projecto ou vários. 
Caso se seleccionem vários projectos, a cada um será atribuído um número correlativo que permite 
identificá-lo, em função da ordem em que sejam seleccionados. Este campo permite indicar de qual 
deles se obtém o valor da coluna seleccionada. 

Descrição Permite seleccionar a informação que se pretende incluir na coluna seleccionada. As 
opções disponíveis são as seguintes: o código do artigo, a unidade de medida, a descrição, o número de 
partes iguais, a largura, o comprimento, a altura, a medição parcial de cada linha, o preço unitário, a 
medição total, a importância e uma expressão de cálculo qualquer. 

Largura Permite definir a largura da coluna seleccionada. A unidade de medida é o número de 
caracteres do tipo de letra nº 1. A máxima largura admissível para cada coluna é 255 caracteres. 

Dec. Caso a coluna seleccionada seja numérica, esta listagem permite seleccionar o seu número de 
decimais. 

Formato Se a coluna seleccionada é de texto, permite alinhar o texto à margem esquerda ou 
justificá-lo entre ambas as margens. 

Grupo Permite introduzir o texto que se mostrará como cabeçalho da coluna seleccionada. Caso várias 
colunas contíguas tenham o mesmo texto em Grupo, exibir-se-á só uma vez, agrupando-as. 

Título Permite introduzir o texto que se mostrará como cabeçalho da coluna seleccionada, abaixo do 
Grupo. Se o texto introduzido não cabe na largura da coluna, este texto imprimir-se-á em tantas linhas 
como seja necessário. 

Expressão Se na coluna Descrição seleccionar Expressão, nesta coluna é possível introduzir uma 
fórmula, de modo que o conteúdo da coluna seleccionada possa ser um valor calculado em função de 
outras colunas. 

Total Caso a coluna seleccionada seja numérica, esta opção permite mostrar a soma total de todos os 

seus valores. 

Fonte Permite seleccionar o tipo de letra a utilizar pela coluna seleccionada, de entre os 10 tipos 
definidos através do ícone Tipos de letra. 

Multi-Prec. Se nas opções da listagem activar Multi-Preços, no momento de executar a listagem, 
podem seleccionar-se os multipreços a imprimir. Este campo permite indicar de qual deles se obtém o 
valor da coluna seleccionada. 

Expressões válidas 

Caso se pretenda que o conteúdo de uma coluna seja um valor calculado em função de outras colunas, 
na listagem desdobrável Descrição selecciona-se a opção Expressão, com o que no campo Expressão será 



possível introduzir qualquer operação em função das demais colunas (por exemplo, se na coluna C se 
pretende incluir a soma dos valores das colunas A e B, introduz-se a fórmula A+B). 

Nas expressões podem utilizar-se os seguintes elementos: 

◼ As variáveis A, B, C, etc., que fazem referência a cada uma das colunas. 

◼ Os operadores adição (+), subtracção (-), multiplicação (*), divisão (/) e potenciação (^). 

◼ Os parêntesis. 

◼ A variável SUMC, que faz referência à adição de todos os valores superiores desde o começo do 

capítulo. 

◼ A variável SUMT, que faz referência à adição de todos os valores superiores desde o começo da 
listagem. 

◼ A variável NUM, que faz referência ao número de projectos que se seleccionem ao imprimir a listagem. 

Opções das listagens programáveis 

 Ao pressionar-se o ícone de opções de listagem, exibe-se uma caixa de diálogo como a da figura, 

na qual é possível modificar as opções gerais da listagem, tais como cabeçalhos, numeração de páginas, 
etc. A caixa contém os seguintes elementos: 

 

Cabeçalho Permite activar um texto de cabeçalho, que se mostrará em cada uma das páginas da 

listagem. No quadro Posição, é possível seleccionar uma das 6 posições disponíveis relativas à folha. 

 O campo Linha permite seleccionar o número de linha na qual começa o texto; o campo Fonte 
permite seleccionar o tipo de letra a utilizar, de entre os 10 tipos definidos através do ícone Fontes; e o 
botão Texto... permite introduzir ou modificar o texto do cabeçalho. 

Títulos Permite activar o título da listagem, que se mostrará em cada uma das páginas. No quadro 
Posição, é possível seleccionar uma das 6 posições disponíveis relativas à folha. 

 O campo Linha permite seleccionar o número da linha na qual se situa o texto; o campo Fonte 
permite seleccionar o tipo de letra a utilizar, de entre os 10 tipos definidos através do ícone Fontes; e o 
botão Texto... permite introduzir ou modificar o texto do título. 



 

 

Nomes Permite activar os nomes de ficheiro dos projectos utilizados na listagem, que se indicarão em 
cada uma das páginas. No quadro Posição, é possível seleccionar uma das 6 posições disponíveis 
relativamente à folha. 

 O campo Linha permite seleccionar o número de linha na qual começa o texto; o campo Fonte 
permite seleccionar o tipo de letra a utilizar, de entre os 10 tipos definidos através do ícone Fontes; e o 
botão Texto... permite introduzir ou modificar o texto exibido junto aos nomes (o carácter # equivale ao 
nome do ficheiro). 

Página Permite activar a numeração das páginas da listagem. No quadro Posição, é possível seleccionar 

uma das 6 posições disponíveis relativamente à folha. 

 O campo Linha permite seleccionar o número de linha na qual se deseja colocar; o campo Fonte 

permite seleccionar o tipo de letra a utilizar, de entre os 10 tipos definidos através do ícone Fontes; e o 
botão Texto... permite introduzir ou modificar o texto exibido junto ao número (o caractere # equivale 
ao número de página). 

Salto de página por capítulo  

Caso esta opção esteja activada, na listagem iniciar-se-á uma nova página cada vez que comece um 
novo capítulo. 

Capítulos/Subcapítulos  

Caso esta opção esteja activada, na listagem incluir-se-ão, antes dos artigos, os títulos de capítulos e 
subcapítulos. 

Subtotais Capítulos  

Caso esta opção esteja activada, na listagem incluir-se-á, depois dos artigos, os totais de cada capítulo. 

Texto Resumo  

Permite mostrar na listagem o texto resumo de cada artigo. 

Texto Descrição  

 Permite mostrar na listagem o texto de descrição de cada artigo. 

Código Associado  

Permite mostrar na listagem o código das unidades de obra associadas a cada artigo. 

Informação Comercial  

Permite mostrar na listagem a informação comercial da unidade de obra associada a cada artigo. 

Gráficos Permite mostrar na listagem os gráficos associados a cada artigo. 

Descrição Medição  

Permite mostrar na listagem a descrição de cada uma das linhas de medição. 

Código artigo Permite mostrar na listagem o código de cada artigo. Caso se desactive esta opção, em 
lugar dos códigos dos artigos, o programa exibirá códigos automáticos correlativos, de acordo com o 

formato n.m, onde n é o número do capítulo e m, o número do artigo. 

Caracteres Especiais  

Indica se pretende ou não, imprimir as fórmulas das linhas de medição e os caracteres # utilizados nos 
códigos dos capítulos. Além disso, caso se solicite uma listagem de um auto de medição onde existem 
linhas de medição desactivadas através da inclusão do carácter #, esta opção permite seleccionar se 
pretende que essas linhas apareçam ou não na listagem. 

Fonte Cabeçalho (Tabelas)  

Permite seleccionar o tipo de letra a utilizar pelos títulos de cada coluna, de entre os 10 tipos definidos 
através do ícone Fontes. 

Tipo Permite definir o tipo de ordenamento da listagem. 

Una vez activadas as opções seleccionadas, pressiona-se o botão Aceitar. 



Impressão das listagens programáveis 

Para imprimir uma listagem programável de projecto, executa-se a função Ficheiro>Imprimir..., 
selecciona-se a ficha Projecto e pressiona-se o botão Imprimir.... 

Exibe-se então uma caixa de diálogo como a da figura, com os seguintes elementos: 

 

Projecto A Neste campo exibe-se o nome do ficheiro seleccionado, que coincide com o nome que 
se exibe na barra de título do programa e que será o primeiro projecto a imprimir. Os dois ícones que 
se encontram à direita do campo permitem seleccionar um projecto diferente. 

Base de preços Neste campo exibe-se também o nome do ficheiro seleccionado. Os dois ícones que se 
encontram à direita do campo permitem seleccionar uma base de preços diferente, o que permitirá que 
os textos se tomem dela, em vez do projecto. 

Artigos a imprimir Neste campo, introduz-se o código dos artigos que se pretendem imprimir. É 
possível utilizar os caracteres * e ?, no modo descrito no capítulo 2. O ícone situado à direita deste 
campo permite solicitar uma directoria de artigos. Caso se deixe o campo vazio, imprime-se o projecto 
completo. 

Imprimir... Caso se pressione este botão, o programa envia a listagem para a impressora pré-
determinada na função Ferramentas>Opções.... Exibe-se uma caixa de diálogo que permite imprimir 
todas as páginas ou só algumas delas. 

Pré-visualizar... Caso se pressione este botão, exibe-se no ecrã uma imagem preliminar da listagem, tal 
como será impressa. 

A ficheiro... Este botão permite enviar a listagem para um ficheiro de texto, que poderá abrir-se com 
um processador de textos. Ao pressionar, exibe-se uma caixa de diálogo como a da função 
Ficheiro>Guardar como..., onde é possível definir o nome do novo ficheiro e o seu tipo, que pode ser 
RTF (aconselhável para Windows) ou TXT (aconselhável para MS-DOS). 

Listagem Nesta lista é possível seleccionar uma das listagens programáveis definidas. Ao 
seleccionar-se uma delas, exibe-se o seu comentário na linha inferior. 



 

 

Projectos em: Caso a listagem inclua informação relativa a mais de um projecto, este campo permite 
seleccionar a directoria onde se encontram os projectos que se desejam comparar. Para alterá-lo, 
pressiona-se o ícone situado à sua direita. 

Projectos em: Nesta lista exibem-se todos os projectos existentes na directoria seleccionada, excepto 
aquele seleccionado no campo PROJECTO A. Caso a listagem inclua informação relativa a mais de um 
projecto, o segundo e seguintes devem seleccionar-se nesta lista. 

 Para esse efeito, selecciona-se o segundo projecto e pressiona-se o botão >, selecciona-se o 
terceiro projecto e pressiona-se o botão > e assim sucessivamente. 

Projectos a comparar  

 Nesta lista vão-se adicionando os projectos segundo e seguintes que se compararão com o 
seleccionado no campo Projecto A. Para eliminar um projecto desta lista, selecciona-se e pressiona-se o 
botão <. 



Listagens de impacto ambiental 

A ficha Impacto ambiental da caixa de diálogo da função Ficheiro>Imprimir contém os seguintes 
elementos: 

 

Projecto a imprimir  

Nesta casa exibe-se o nome do ficheiro seleccionado, que coincide com o nome que se mostra na barra 
de título do programa. 

Base de preços  

Nesta casa mostra-se também o nome do ficheiro seleccionado. Os dois ícones que se encontram à 
direita da casa permitem seleccionar uma base de preços distinta, o que permitiria que os textos 
assumidos fossem desta base, em vez da base do projecto.  

Artigos a imprimir  



 

 

Nesta casa, introduz-se o código dos artigos que se pretendem imprimir. É possível utilizar os caracteres 
* e ?, do modo já descrito. O ícone situado à direita desta casa permite solicitar uma pasta de artigos. 

Caso se deixe a casa vazia, imprime-se o projecto completo. 

Custo energético e Emissão de CO2 

 Permitem seleccionar um dos tipos de listagens disponíveis. A descrição de cada um encontra-se 
mais adiante. 

Opções Cada um dos tipos de listagens pode utilizar as opções Gerais do programa (formato de 
página, tipo de letra, cabeçalhos, etc.) ou umas opções Particulares, distintas das dos demais tipos. 

Listagens disponíveis 

As listagens comparativas disponíveis são as seguintes: 

 

Resumo do custo energético 

O tipo de listagem Resumo do Custo energético inclui as quantidades totais de energia (em Mega Jules) 
que é necessária para a construcção da obra. A listagem inclui o total de energia necessária por cada 
capítulo da obra e no total geral. 

Para o seu cálculo, tem-se em consideração o custo energético unitário de cada preço simples, os 
rendimentos e as medições de cada artigo. As seguintes listagens mostram um nível de desdobramento 
maior. 

Detalhe do custo energético 

O tipo de listagem Detalhe do Custo energético inclui, para cada artigo, a sua medição, o seu custo 
energético unitário e o seu custo energético total (em Mega Joules), ou seja, a quantidade de energia que 
é necessária para a construção de cada artigo. 

Para o seu cálculo, tem-se em consideração o custo energético unitário de cada preço simples, os 
rendimentos e as medições de cada artigo. 

Composição do custo energético 

O tipo de listagem Composição do Custo energético inclui, para cada artigo, o seu custo energético unitário 
(em Mega Joules), desdobrado para cada linha da sua composição, em material, equipamento e mão-de-
obra. 



Para os materiais, o custo energético unitário inclui a energia necessária para a fabricação de cada unidade 
e seu transporte até à obra. Para o equipamento, tem-se em consideração a energia que é necessária por 
unidade de medida, mais a parte proporcional da energia necessária para a fabricação do equipamento e 
seu transporte até à obra. Para a mão-de-obra, a energia necessária para o transporte até à obra e outras 
similares. 

Cada linha da composição apresenta os custos energéticos unitários, os rendimentos e o custo energético 
total. 

Resumo da emissão de CO2 

O tipo de listagem Resumo da Emissão de CO2 inclui as quantidades totais de CO2 (em kg) que é necessária 
para a construção da obra. A listagem inclui o total de CO2 emitido por cada capítulo da obra e o total 
geral. 

Para o seu cálculo, tem-se em consideração a emissão de CO2 unitária de cada preço simples, os 
rendimentos e as medições de cada artigo. As seguintes listagens apresentam um nível de detalhe maior. 

Detalhe de emissão de CO2 

O tipo de listagem Detalhe da Emissão de CO2 inclui, para cada artigo, a sua medição, a sua emissão de 
CO2 unitária e a sua emissão de CO2 total (em kg), ou seja, a quantidade de CO2 emitida para a atmosfera 
devido à construção de cada artigo. 

Para o seu cálculo, tem-se em consideração a emissão de CO2 unitária de cada preço simples, os 

rendimentos e as medições de cada artigo. 

Composição da emissão de CO2 

O tipo de listagem Composição da Emissão de CO2 inclui, para cada artigo, a sua emissão de CO2 unitária 
(em kg), desdobrada para cada linha de composição, em material, equipamento e mão-de-obra. 

Para os materiais, a emissão de CO2 unitária inclui a emissão produzida durante a fabricação de cada 
unidade e o seu transporte até à obra. Para o equipamento, tem-se em consideração a emissão que se 
produz por unidade de medida, mais a parte proporcional da emissão produzida durante a fabricação do 
equipamento e seu transporte até à obra. Para a mão-de-obra, a emissão de CO2 produzida durante o 
transporte até à obra e outras similares. 

Cada linha de composição mostra a emissão de CO2 unitária, o rendimento e a emissão total. 

Autos de Medição 

Incluí-se uma nova ficha na caixa de listagens, denominada Autos de Medição. Nesta ficha encontram-se 
as listagens mais habituais para a impressão de Autos de Medição.  



 

 

 

No campo , mostra-se o ficheiro que está aberto no momento de 
seleccionar a função de Imprimir. 

Na lista de Autos de Medição mostram-se os Autos associados ao ficheiro indicado no campo Projecto a 

imprimir.  

 

Nesta lista, deve seleccionar o auto a imprimir. As listagens de Histórico de autos e Resumo de histórico 

de autos irá recolher informação a todos os autos associados ao projecto. 

 Na zona Tipo auto, deve indicar se o auto a imprimir é parcial ou à origem. 

 



Listagens disponíveis 

As listagens comparativas disponíveis são as seguintes: 

 

Auto de Medição 

O tipo de listagem Auto permite obter a listagem de um Auto de medição. 

A listagem contém a seguinte informação: código, unidade, descrição, total de medição realizada, preço 
unitário e valor total. 

Também se incluí o valor total de cada capítulo (em valor e por extenso). 

Medição e Auto 

O tipo de listagem Medição e Auto permite obter a listagem da medição e orçamento de um auto ou parte 
dele. 

Em função do tipo de ordenação seleccionada nas Opções... (na Listagem projecto: Opções), a listagem 
pode conter a seguinte informação: 

Ordenada por artigos ou unidades de obra.- O código, a unidade de medida, o texto resumo, o texto de 
descrição, os gráficos associados, as linhas de medição (com as colunas de número de unidades, 
comprimento, largura, altura, medição parcial e total), o preço unitário e o valor. 

Ordenado por preços simples.- O código do preço simples, a unidade de medida, o texto resumo, o texto 
de descrição, os gráficos associados, a medição total do preço simples, o preço unitário e o valor. 

Em ambos os casos, imprime-se também o valor total de cada capítulo (em valores e por extenso) caso 
esteja bem definida a opção Caracteres código capítulo no campo Formato página da função 
Ficheiro>Opções.... 

Resumo do Auto 

O tipo de listagem Resumo do Auto permite obter a folha de rosto de um auto de medição. Esta listagem 
Resumo tem a seguinte informação: 

O valor total de cada capítulo (artigos, preços simples ou unidades de obra segundo a ordem seleccionada 
nas Opções..., na Listagem projecto: Opções). 

A percentagem que é prevista para cada capítulo sobre o total. 

O valor total de execução material (a soma do valor dos capítulos). 



 

 

As percentagens ou valores definidos na função Projecto>Folha Final do Auto de medição seleccionado, 
que se adicionaram ao valor total de execução do material. 

O valor total, já incrementado em quantidades, tanto em valores como por extenso. 

O texto final também é definido na função ...>Folha Final. 

Para que esta listagem se realize correctamente, é muito importante que esteja bem definida a opção 
Caracteres código capítulo no Formato página da função Ficheiro>Opções.... 

Comparativo Orçamento-Auto 

O tipo de listagem Comparativo Orçamento - Auto permite obter uma listagem com as diferenças 
existentes entre os artigos de um orçamento e de um auto. Esta listagem mostra a seguinte informação: 

Para cada artigo, o código, a unidade de medida, o texto resumo, o total de medição do orçamento e o 
do auto, a diferença de medição, o preço unitário do orçamento e do auto, o valor de cada um deles e a 
sua diferença. 

Para cada capítulo, o código, o texto resumo, o valor de cada um deles e a diferença de valores. 

Resumo Comparativo orçamento-auto 

O tipo de listagem Resumo comparativo orçamento - auto permite obter uma listagem com as diferenças 
entre os valores dos capítulos de um orçamento e de um auto. Esta listagem exibe a seguinte informação: 

O valor de cada um dos capítulos do orçamento e do auto com a sua diferença. 

O valor total do orçamento e do auto com a sua diferença. 

Histórico de autos 

O tipo de listagem Histórico de autos permite obter uma listagem com a diferença entre o valor do artigo 
de um orçamento e o valor da soma dos autos parciais associadas ao orçamento. Esta listagem mostra a 
seguinte informação: 

A medição do orçamento e de cada um dos autos parciais. 

A soma das medições dos autos e a diferença desta soma em relação a medição do orçamento. 

Os preços unitários no orçamento e em cada um dos autos. 

O valor no orçamento e em cada um dos autos parciais. 

A soma dos valores dos autos e a diferença desta soma em relação ao valor do orçamento. 

Dependendo do tipo de auto seleccionado na caixa imprimir, podem somar-se ou não a medição e os 
valores dos autos. Se seleccionar À origem, não se somam; se seleccionar Parcial somam-se as medições 
e os valores dos autos. 

 

Resumo do histórico de autos 

O tipo de listagem Resumo do histórico de autos permite obter uma listagem com a diferença entre o 
valor do artigo de um orçamento e o valor da soma dos autos parciais associadas ao orçamento. Esta 
listagem mostra a seguinte informação: 



O valor de cada um dos capítulos no orçamento e em cada um dos autos parciais. 

A soma dos valores dos autos e a diferença desta soma em relação ao valor do orçamento. 

Trabalhos a mais 

O tipo de listagem Trabalhos a mais permite obter uma listagem com aqueles artigos que já estão no auto 
com valores superiores à medição que foi orçamentada. 

A listagem contém a seguinte informação: código, unidade, descrição, trabalhos a mais no auto, preço 
unitário e o valor. 

Também se incluí o valor total de cada capítulo (em valores e por extenso). 

Trabalhos não previstos 

O tipo de listagem Trabalhos não previstos permite obter uma listagem com aqueles trabalhos que não 
existem no orçamento e que estão incluídos em algum auto. 

A listagem contém a seguinte informação: código, unidade, descrição, medição realizada, preço unitário e 
o valor. 

Também se incluí o valor total de cada capítulo (em valores e por extenso). 

Listagens comparativas 

A ficha Comparativos da caixa de diálogo da função Ficheiro>Imprimir... consta dos seguintes elementos: 

 

Projecto a imprimir Neste campo exibe-se o nome do ficheiro seleccionado, que coincide com o 
nome que se exibe na barra de título do programa. Este será o primeiro dos projectos a comparar. 

Base de preços Neste campo exibe-se também o nome do ficheiro seleccionado. Os dois ícones que se 
encontram à direita do campo permitem seleccionar uma base de preços diferente, o que permitirá que 
os textos se tomem dela, em vez do projecto. 

Artigos a imprimir Neste campo, introduz-se o código dos artigos que se pretendem imprimir. É 
possível utilizar os caracteres * e ?, no modo descrito no capítulo 2. O ícone situado à direita deste 
campo permite solicitar uma directoria de artigos. Caso se deixe o campo vazio, imprime-se o projecto 
completo. 

Outros projectos Permite seleccionar os projectos 2º a 99º que se compararão com o já 
seleccionado. O botão Pastas permite seleccionar a unidade de disco e a pasta a partir da qual se 

mostrarão os ficheiros de (seleccionando uma pasta, têm-se em conta todas as suas subpastas). 

Desvios por artigos e resumo acumulativo 

 Permitem seleccionar uma das listagens disponíveis. 

Opções Cada um dos tipos de listagens pode utilizar as opções Gerais do programa (formato de 
página, tipo de letra, cabeçalhos, etc.) ou opções Particulares. 



 

 

 

As opções particulares de todas as listagens guardam-se no ficheiro OPCLIST.INI. 

O botão Opções permite aceder à caixa de diálogo que inclui todas as opções que permitem modificar a 
listagem. 

Listagens disponíveis 

As listagens comparativas disponíveis são as seguintes: 

 



Listagem de desvios por artigos 

O tipo de listagem Desvios por artigos permite obter uma listagem de desvios entre os artigos de dois 
projectos (orçamentos ou autos de medição). Nele, exibe-se a seguinte informação: 

◼ Para cada artigo de medição, o código, a unidade de medida, o texto resumo, o total da medição de 
cada projecto, a diferença de medição, o preço unitário de cada projecto, a importância de cada 
projecto e a diferença de importâncias. 

◼ Para cada capítulo, o código, o texto resumo, a importância de cada projecto e a diferença de 

importâncias. 

Caso algum dos artigos não exista no segundo projecto, a sua medição e sua importância exibem-se como 
zero. 

Listagem de desvios por capítulos 

O tipo de listagem Desvios por capítulos permite obter uma listagem de desvios entre os capítulos de dois 
projectos (orçamentos ou autos de medição). Nele, exibe-se a seguinte informação: 

◼ Para cada capítulo, a importância de cada um dos dois projectos e a sua diferença. 

◼ A importância total de execução material de cada projecto e a sua diferença. 

Para que esta listagem se realize correctamente, é muito importante que esteja bem definida a opção 
Caracteres código capítulo na ficha Formato página da função Ferramentas> Opções.... 

Caso algum dos capítulos não exista no segundo projecto, a sua importância exibe-se como zero. 

Listagem de desvios por preços simples 

O tipo de listagem Desvios por preços simples permite obter uma listagem de desvios entre os preços 
simples de dois projectos (orçamentos ou autos de medição). Nele, exibe-se a seguinte informação: 

◼ Para cada preço simples, o código, a unidade de medida, o texto resumo, o total da medição em cada 
projecto, a diferença de medição, o preço unitário em cada projecto, a importância que supõe cada 
projecto e a diferença de importâncias. 

◼ Para cada capítulo, o código, o texto resumo, a importância em cada projecto e a diferença de 
importâncias. 

Caso algum dos preços simples não existam no segundo projecto, a sua medição e a sua importância 
exibem-se como zero. 

Listagem comparativa 

O tipo de listagem Comparativo permite obter uma listagem comparativa entre vários projectos 
(orçamentos ou autos de medição). 

Em função do tipo de ordenamento seleccionado nas Opções... (na ficha Listagens comparativas), a 
listagem pode comparar entre artigos, unidades de obra ou preços simples. 

A listagem fornece a seguinte informação: 

◼ Para cada artigo, unidade de obra ou preço simples, exibe-se a importância em cada um dos projectos, 
a média das importâncias e a percentagem de desvio de cada um relativamente à média. 



 

 

◼ Para cada capítulo, também se exibe a importância em cada um dos projectos, a média das 
importâncias e a percentagem de desvio de cada um relativamente à média. 

Esta função permite comparar até 99 projectos simultaneamente. Caso algum dos elementos do primeiro 
projecto não exista em algum dos demais, a sua importância exibir-se-á com o valor zero. 

Listagem resumo comparativo 

O tipo de listagem Resumo comparativo permite obter uma listagem comparativa entre os capítulos de 

vários projectos (orçamentos ou autos de medição). 

Em função do tipo de ordenamento seleccionado nas Opções... (na ficha Listagens comparativas), a 
listagem pode comparar entre artigos, unidades de obra ou preços simples. 

A listagem fornece a seguinte informação: 

◼ Para cada capítulo, a importância em cada um dos projectos, a média das importâncias e a 
percentagem de desvio de cada um relativamente à média. 

◼ A importância total de execução material de cada projecto, a média das importâncias e a percentagem 
de desvio de cada um relativamente à média. 

Para que esta listagem se realize correctamente, é muito importante que esteja bem definida a opção 
Caracteres código capítulo na ficha Formato página da função Ficheiro>Opções.... 

Esta função permite comparar até 99 projectos simultaneamente. Caso algum dos capítulos do primeiro 
projecto não exista em algum dos demais, a sua importância exibir-se-á como zero. 

Listagem acumulativa 

O tipo de Listagem Acumulativa permite obter uma listagem que permite comparar um orçamento com a 
soma de vários autos de medição parciais. 

Em função do tipo de ordenamento seleccionado nas Opções... (na ficha Listagens comparativas), a 
listagem pode comparar entre artigos, unidades de obra ou preços simples. 

A listagem exibe para cada artigo, unidade de obra ou preço simples a seguinte informação: 

◼ A medição do orçamento e em cada um dos autos de medição parciais. 

◼ A soma das medições dos autos de medição e a diferença desta soma relativamente à medição do 
orçamento. 

◼ Os preços unitários no orçamento e em cada um dos autos de medição. 

◼ A importância no orçamento e em cada um dos autos de medição parciais. 

◼ A soma das importâncias dos autos de medição e a diferença desta soma relativamente à importância 

do orçamento. 

Esta função permite comparar um orçamento com até 99 autos de medição parciais. Caso algum dos 
elementos do orçamento não exista em algum dos autos de medição, a sua importância exibe-se como 
zero. 

Listagem resumo acumulativo 

O tipo de listagem Resumo acumulativo permite obter uma listagem que permite comparar, por capítulos, 
um orçamento frente à soma de vários autos de medição parciais. 



Em função do tipo de ordenamento seleccionado nas Opções... (na ficha Listagens comparativas), a 
listagem pode comparar entre artigos, unidades de obra ou preços simples. 

A listagem mostra, para cada capítulo, a importância no orçamento, a importância em cada um dos autos 
de medição parciais, a soma dos autos de medição e a diferença desta soma relativamente ao orçamento. 

Para que esta listagem se realize correctamente, é muito importante que esteja bem definida a opção 
Caracteres código capítulo na ficha Formato página da função Ferramentas>Opções.... 

Esta função permite comparar um orçamento com até 99 autos de medição parciais. Caso algum dos 
capítulos do orçamento não exista em algum dos autos de medição, a sua importância exibe-se com o 

valor zero. 

Opções das listagens comparativas 

A ficha Listagens comparativas da caixa de diálogo de opções só se exibe quando se executa a função 
Ficheiro>Imprimir..., selecciona-se a ficha Comparativos e pressiona-se o botão Opções.... Permite 
seleccionar a informação que se pretende incluir nas listagens comparativas, assim como a largura de 
cada coluna e o seu tipo de letra.  



 

 

Ficha Listagens Comparativos 

A ficha Listagens comparativos da caixa de diálogo de opções, permite seleccionar a informação que se 
deseje incluir nas listagens comparativas, assim como a largura de cada coluna e seu tipo de letra. Consta 
dos seguintes elementos: 

 

Texto resumo Indica se pretende imprimir o texto resumo de cada artigo, unidade de obra ou preço 
simples. 

Texto descrição Indica se pretende imprimir o texto de descrição de cada artigo, unidade de obra ou 
preço simples. 

 Quando se desactiva o texto resumo e se activa o texto de descrição e este último não esteja 
definido, o programa toma como texto de descrição o texto resumo. Igualmente, quando se desactiva o 
texto de descrição e se activa o texto resumo e este ultimo não existe, o programa toma como texto 
resumo os primeiros 32 caracteres do texto de descrição. 

Código artigo Indica se pretende imprimir os códigos de cada artigo. Desactivando-se esta opção, em 
vez dos códigos originais dos artigos, o programa colocará códigos automáticos correlativos, de acordo 
com o formato n.m, onde n é o número de capítulo e m, o número do subcapítulo ou do artigo. 

Código associado Indica se pretende imprimir os códigos dos preços associados a cada artigo. 
Estes códigos aparecem depois dos textos, entre parêntesis. 

Cabeçalho tabelas Indica se pretende imprimir os cabeçalhos onde se definem as descrições de 
cada uma das colunas das listagens. 

Nome Projecto Indica se pretende imprimir, no cabeçalho de cada página, o nome do projecto. 

Utilizar fonte definida em texto 



 Se activar esta opção, todos os campos de texto das várias linhas imprimem-se com os tipos de 
letra que se utilizaram quando se escreveu, que pode ir variando em cada parte do texto. Desactivando-
se, estes textos imprimem-se com um tipo de letra homogéneo, o definido como geral para esse tipo de 
texto. 

Caracteres # e @ Indica se pretende ou não imprimir as fórmulas das linhas de medição e os 
caracteres # utilizados nos códigos dos capítulos. 

Salto de página por capítulo 

 Permite seleccionar se queremos que exista um salto de página cada vez que começa um novo 

capítulo, para o que se tem em conta o valor introduzido no campo Caracteres código capítulo da ficha 
Formato página. 

Ordenamento da listagem 

  Permite definir o tipo de ordenamento das listagens, que pode ser: 

Por artigos Activando-se esta opção, o ordenamento das listagens será consoante os códigos dos 
artigos. É a maneira usual de ordenar uma listagem de projecto. 

Por preços simples Activando-se esta opção, o ordenamento será consoante os códigos dos preços 
simples aplicados no orçamento. 

Por unidades de obra Activando-se esta opção, o ordenamento será consoante os códigos das 
unidades de obra associadas a cada artigo. 

Por valor Permite que as listagens se ordenem consoante os valores e os quadros de preços, 
consoante os preços unitários (ambos de modo Ascendente ou Descendente). Caso esta opção se 
encontre desactivada, todas as listagens ordenar-se-ão consoante os códigos. 

Por texto Permite que as listagens se ordenem consoante os textos Resumo ou de Descrição. Caso 
esta opção se encontre desactivada, todas as listagens se ordenam consoante os códigos. 

 No caso de solicitar o ordenamento por preços simples, deve-se ter em conta que as medições e 
custos dos meios auxiliares acumuláveis não se exibem independentemente, sendo acumulados aos 
preços simples a que correspondem. Os meios auxiliares não acumuláveis mostram-se como mais um 
preço simples. 

Largura Nelas, é possível indicar a largura das seguintes colunas: código, unidade de medida, 
texto de resumo, texto de descrição, total da medição, preço unitário, valor e coeficiente. 

 A largura das colunas mede-se em número de caracteres do tipo de letra n.º 1. A máxima largura 
admissível para cada coluna é de 255 caracteres e se alguma delas for zero, não aparecerá nas listagens. 

Tipo Neste campo, é possível indicar o tipo de letra a utilizar em cada coluna, entre os 10 tipos 
seleccionados. Nas colunas Nome, Estilo, Tamanho e Cor exibem-se os dados do tipo de letra 
seleccionado. 

Fontes... Permite aceder à caixa de diálogo de selecção dos 10 tipos de letra a utilizar. 

Defeito Permite recuperar as opções por defeito para esta caixa de diálogo. 

Listagens de condições técnicas 

A ficha Documento da caixa de diálogo da função Ficheiro>Imprimir... contém os seguintes elementos: 



 

 

 

Projecto Neste campo exibe-se o nome do ficheiro seleccionado, que coincide com o nome que 
se exibe na barra de título do programa. É o projecto para o qual se pretende gerar o caderno de 
condições técnicas. 

Documento Neste campo exibe-se também o nome do ficheiro seleccionado. Os dois ícones que se 

encontram à direita do campo permitem seleccionar o caderno de condições a utilizar. 

Artigos a imprimir  

Neste campo, introduz-se o código dos artigos que se pretendem imprimir. É possível utilizar os 
caracteres * e ?, no modo descrito no capítulo 2. O ícone situado à direita deste campo permite solicitar 
uma directoria de artigos. Caso se deixe o campo vazio, imprimir-se-á o caderno completo. 

Cond.Técn. para um projecto a Listagem de todos os artigos 

 Permitem seleccionar um dos tipos de listagens disponíveis.  

Opções Cada um dos tipos de listagens pode utilizar as opções Gerais do programa (formato de 
página, tipo de letra, cabeçalhos, etc.) ou opções Particulares. 

As opções particulares de todas as listagens guardam-se no ficheiro OPCLIST.INI. 



O botão Opções permite aceder à caixa de diálogo que inclui todas as opções que permitem modificar a 
listagem.  

Listagens disponíveis 

As listagens do caderno de condições disponíveis são as seguintes: 

 

Caderno para um projecto 

O tipo de listagem Documento para um projecto permite obter um caderno de condições específico para 
um projecto concreto. O programa extrai, de entre todos os artigos disponíveis no ficheiro seleccionado 
no campo Caderno, aqueles que estão relacionados com o projecto seleccionado no campo Projecto. 

Este tipo de listagens pode utilizar-se unicamente com cadernos não facetados. 

A listagem é gerada ordenadamente segundo três grandes capítulos: 

◼ Capítulo I: Condições gerais (facultativas, económicas, etc.), independentes do projecto seleccionado. 

◼ Capítulo II: Condições que devem reunir os materiais. Caso se trate de todos os artigos relacionados 
com os preços simples do projecto. 

◼ Capítulo III: Condições que devem reunir as unidades de obra do projecto seleccionado. 

Dentro de cada capítulo, segue-se a ordem alfanumérica dos artigos disponíveis. 

Caderno facetado para um projecto 

O tipo de listagem Documento facetado para um projecto permite obter um caderno de condições 
específico para um projecto concreto. O programa extrai, de entre todos os artigos disponíveis no ficheiro 
seleccionado no campo Documento, aqueles que estejam relacionados com o projecto seleccionado no 
campo Projecto. 

Este tipo de listagens pode utilizar-se unicamente com cadernos facetados, como os que se fornecem no 
formato FIEBDC-3. 

A listagem gera-se ordenada segundo a ordem dos capítulos da base de preços à qual pertença o caderno. 

Caderno ordenado segundo opções 

O tipo de listagem Documento ordenado segundo opções permite obter o caderno de condições específico 
para um projecto concreto. O programa extrai, de entre todos os artigos disponíveis no ficheiro 



 

 

seleccionado no campo Documento, aqueles que estejam relacionados com o projecto seleccionado no 
campo Projecto. 

A listagem gera-se segundo o tipo de ordenamento seleccionado nas Opções... (na ficha Listagem 

caderno), podendo ser: 

◼ Pela ordem dos códigos dos artigos do projecto. 

◼ Pela ordem dos códigos dos preços simples utilizados no projecto. 

◼ Pela ordem dos códigos das unidades de obra (preços da base que utiliza cada artigo). 

Caderno Itec'94 para um projecto 

O tipo de listagem Documento Itec94 para um projecto permite obter o caderno de condições específico 
para um projecto realizado a partir do banco de preços BEDEC editado pelo ITEC (Instituto de Tecnologia 
da Construção da Catalunha). O programa extrai, de entre todos os artigos disponíveis no caderno mestre 
fornecido pela ITEC em 1.994, aqueles que estejam relacionados com o projecto seleccionado no campo 

Projecto. 

Na listagem inclui-se, para cada artigo, preço simples ou unidade de obra a seguinte informação: o seu 
código, texto resumo e o texto do caderno editado pela ITEC que o afecte. 

Listagem de todos os artigos 

O tipo de listagem Listagem de todos os artigos permite imprimir um, vários ou todos os artigos de um 

caderno mestre, independentemente do projecto que se encontre seleccionado. 

Opções das listagens de caderno de condições 

A ficha Listagem documento da caixa de diálogo de opções só se exibe quando se executa a função 
Ficheiro>Imprimir..., selecciona-se a ficha Documento e pressiona-se o botão Opções.... Permite 
seleccionar a informação que se pretende incluir nas listagens do caderno de condições técnicas, assim 
como a largura da coluna e o tipo de letra.  



Ficha Listagem Documento 

Contém os seguintes elementos: 

 

Texto resumo Permite mostrar na listagem o texto resumo de cada artigo quando se imprime o 
Caderno facetado para um projecto ou o Caderno ordenado segundo opções" ou o Caderno Itec '94 

para um projecto. 

Texto descrição  Permite mostrar na listagem o texto de descrição de cada artigo quando se 
imprime o Caderno facetado para um projecto ou o Caderno ordenado segundo opções ou o Caderno 

Itec'94 para um projecto. 

Código artigo Permite mostrar na listagem o código de cada artigo. Se desactivar esta opção, em vez 
dos códigos dos artigos, o programa exibirá códigos automáticos correlativos, de acordo com o formato 

n.m, onde n é o número de capítulo e m, o número do subcapítulo ou artigo. 

Utilizar fonte definida em texto 

 Activando-se esta opção, todos os campos de texto das várias linhas imprimem-se com os tipos 
de letra que se utilizaram originalmente e que podem ir alterando-se em cada parte do texto. 
Desactivando-se esta opção, estes textos imprimem-se com um tipo de letra homogéneo, o definido 
como geral para esse tipo de texto. 

Imagens Se activar esta opção, imprimem-se as imagens associadas a cada artigo, unidade de 
obra ou preço simples. 

Nome Projecto Indica se pretende imprimir, no cabeçalho de cada página, o nome do projecto. 

Ordenamento da listagem 



 

 

 Permite definir o tipo de ordenamento das listagens (quando se imprime o Caderno facetado para 

um projecto, o Caderno ordenado segundo opções ou o Caderno Itec'94 para um projecto), que pode 
ser: 

Por artigos Caso se active esta opção, o ordenamento das listagens será consoante os códigos dos 
artigos. É a forma usual de ordenar uma listagem de projecto. 

Por preços simples  

Caso se active esta opção o ordenamento será consoante os códigos dos preços simples utilizados no 
orçamento. 

Por unidades de obra  

Caso se active esta opção, o ordenamento será consoante os códigos das unidades de obra associadas 
a cada artigo. 

Por valor Permite que as listagens se ordenem consoante os valores e os quadros de preços, 
consoante os valores unitários (ambos de modo Ascendente ou Descendente). Caso esta opção se 
encontre desactivada, todas as listagens ordenar-se-ão consoante os códigos. 

Por texto Permite que as listagens se ordenem consoante os textos Resumo ou de Descrição. Caso 
esta opção se encontre desactivada, todas as listagens se ordenam consoante os códigos. 

Largura Nela, é possível indicar a largura do texto, medida em número de caracteres do tipo de 
letra nº 1. A máxima largura admissível é de 255 caracteres. 

Tipo Neste campo, é possível indicar o tipo de letra a utilizar, de entre os 10 tipos seleccionados. Nos 
campos Nome, Estilo, Tamanho e Cor exibem-se os dados do tipo de letra seleccionado. 

Fontes... Permite aceder à caixa de diálogo de selecção dos 10 tipos de letra a utilizar. 

Defeito Permite recuperar as opções por defeito para esta caixa de diálogo. 

Listagens de entidades comerciais 

A ficha Entidades comerciais da caixa de diálogo da função Ficheiro>Imprimir... contém os seguintes 
elementos: 

Ficheiro de entidades a imprimir 

 Neste campo exibe-se o nome do ficheiro seleccionado, que coincide com o nome que se exibe 
na barra de título do programa. 

Entidades a imprimir  

Neste campo, introduz-se o código das entidades comerciais que se desejam imprimir. É possível utilizar 
os caracteres * e ?, no modo descrito no capítulo 2. O ícone situado à direita deste campo permite 
solicitar uma directoria de entidades. Caso se deixe o campo vazio, imprime-se o ficheiro completo. 

Opções Cada um dos tipos de listagem pode utilizar as opções Gerais do programa (formato de 
página, tipo de letra, cabeçalhos, etc.) ou umas opções Particulares, distintas das dos demais tipos. 

 



 

As opções particulares de todas as listagens guardam-se no ficheiro OPCLIST.INI. 

O botão Opções permite aceder à caixa de diálogo que inclui todas as opções que permitem modificar a 
listagem.  

Opções das listagens de entidades comerciais 

A ficha Listagem Comercial da caixa de diálogo de opções só se exibe quando se executa a função 
Ficheiro>Imprimir..., selecciona-se a ficha Entidades comerciais e pressiona-se o botão Opções.... Permite 
seleccionar a informação que se pretende incluir nas listagens de entidades comerciais, assim como a 
largura da coluna e o tipo de letra.  

Ficha Listagem entidades/subcontas 

Contém os seguintes elementos: 



 

 

Incluir na listagem  

Permite seleccionar os diferentes tipos de informação que se incluirão na listagem. 

Largura Nela, é possível indicar a largura do texto, medida em número de caracteres do tipo de 
letra n.º 1. A máxima largura admissível é de 255 caracteres. 

Tipo Neste campo, é possível indicar o tipo de letra a utilizar, de entre os 10 tipos seleccionados. Nos 
campos Nome, Estilo, Tamanho e Cor mostram-se os dados do tipo de letra seleccionado. 

Fontes Permite aceder a caixa de diálogo de selecção dos 10 tipos de letra a utilizar. 

Defeito Permite recuperar as opções por defeito para esta caixa de diálogo. 

 

 

Listagens de controlo de custos 

A ficha Custos da caixa de diálogo da função Ficheiro>Imprimir... permite gerar listagens de controlo de 
custos, análises de desvios entre o orçamento e os autos e os custos reais da obra, controlo de stock de 
materiais, etc.; a partir dos dados introduzidos e através das funções do menu Custos. 

Estas listagens encontram-se disponíveis no programa . 



 

A ficha Custos consta dos seguintes elementos: 

Ficheiro a imprimir Neste campo exibe-se o nome do ficheiro seleccionado, que coincide com o 
nome que se exibe na barra de título do programa. 

Projecto a comparar Este campo (que só está disponível caso se activem as opções Desvios artigos 

orçamento-real ou Desvios materiais orçamento-real), permite seleccionar o orçamento ou auto de 
medição que contém os artigos a comparar. 

 Nas listagens de desvios, os dados de controlo de custos vêm do ficheiro seleccionado no campo 
Ficheiro a imprimir, enquanto os dados de medições e valores de cada artigo ou material, vêm do ficheiro 
seleccionado no campo Projecto a comparar. 

Outros ficheiros Permitem seleccionar até 99 ficheiros, para imprimir em sequência, a listagem 
que se solicite. Cada uma das listagens, que se imprima consecutivamente será relativa a um só ficheiro. 

Contrato a imprimir  Permite seleccionar qual o contrato que se quer imprimir no momento de 
seleccionar uma das listagens disponíveis de contratos. 

  



 

 

 

Tipos de listagem Permitem seleccionar um dos tipos de listagens disponíveis.  

Opções Cada um dos tipos de listagens pode utilizar as opções Gerais do programa (formato de 
página, tipo de letra, cabeçalhos, etc.) ou opções Particulares. 

As opções particulares de todas as listagens guardam-se no ficheiro OPCLIST.INI. 

O botão Opções permite aceder à caixa de diálogo que inclui todas as opções que permitem modificar a 
listagem.  

Listagens disponíveis 

As listagens de projectos disponíveis são as seguintes: 

 

Documentos de cada fornecedor 

O tipo de listagem Documentos de cada fornecedor permite obter a relação de documentos de cada 
fornecedor (pedidos, notas de recepção ou facturas), com a lista de materiais ou serviços incluídos em 
cada um deles. 

A ficha Listagem custos: Opções permite seleccionar se pretende imprimir só os documentos de um ou 
vários tipos, de um ou vários fornecedores ou de um ou vários recursos.  

A listagem contém a seguinte informação: o código e nome de cada fornecedor; o tipo e número de 
documento; as datas de pedido, fornecimento e factura; e, para cada material ou serviço, o seu código, 
unidade de medida, texto resumo, quantidade, preço unitário de custo e valor de custo. Por último, inclui-
se o valor total de cada documento. 



Materiais fornecidos 

O tipo de listagem Materiais fornecidos permite obter a relação dos materiais ou serviços fornecidos por 
cada um dos fornecedores, bem como o valor total de cada fornecedor. 

A ficha Listagem custos: Opções permite seleccionar se pretende imprimir só um ou vários materiais ou 
serviços ou de um ou vários fornecedores ou incluídos em um ou vários tipos de documentos. Também 
permite imprimir unicamente os materiais fornecidos entre duas determinadas datas. 

A listagem contém a seguinte informação: o código e nome de cada fornecedor; a data de fornecimento; 

o tipo e número de documento; e, para cada material ou serviço, o seu código, unidade de medida, texto 
resumo, quantidade, preço unitário de custo e valor de custo. Por último, inclui-se o valor total de cada 
documento. 

Fornecimentos de cada material 

O tipo de listagem Fornecimentos de cada material permite obter a relação dos materiais ou serviços 
fornecidos na obra, ordenados e agrupados consoante o código do material ou serviço fornecido. 

A ficha Listagem custos: Opções permite seleccionar se deseja imprimir só um ou vários materiais ou 
serviços ou inclui-los em um ou vários tipos de documentos. Também permite imprimir unicamente os 
materiais fornecidos entre duas determinadas datas. 

A listagem contém a seguinte informação: o código, unidade de medida e texto resumo de cada material 
ou serviço; e, para cada fornecimento, a data de fornecimento, o tipo e número de documento, o código 

e nome do fornecedor, a quantidade fornecida, o preço unitário de custo e o valor de custo. Por último, 
inclui-se o valor total de cada material ou serviço. 

Pedidos 

O tipo de listagem Pedidos permite gerar as ordens de pedido, nas quais se inclui a direcção postal do 
fornecedor, o número e data do pedido e os materiais ou serviços que se solicitam. 

A ficha Listagem custos: Opções permite seleccionar se pretende imprimir só um ou vários pedidos, só os 
de um ou vários fornecedores ou os de um ou vários materiais ou serviços. Nesta ficha, também pode 
introduzir-se um texto livre no inicio do pedido e outro de finalização. 

A listagem contém a seguinte informação do fornecedor: o seu código, nome, pessoa de contacto, direcção 
postal, telefone e fax. Seguidamente, exibe-se o número e data do pedido, o texto livre de inicio e os 
materiais ou serviços solicitados, detalhados em código, unidade de medida, descrição, quantidade, preço 
unitário e valor. Por último, exibe-se o texto de finalização. 

Vencimentos 

O tipo de listagem Vencimentos permite imprimir as distintas datas e valores de vencimento de cada 
documento. 

A ficha Listagem custos: Opções permite seleccionar se pretende imprimir os documentos de um ou vários 
tipos ou de um ou vários fornecedores. Também é possível solicitar os vencimentos compreendidos entre 
duas datas. 

A listagem contém a seguinte informação: o código e nome de cada fornecedor; o tipo e número de 
documento; as datas de pedido, fornecimento e factura; as datas e valores de cada vencimento; e o valor 
total. 



 

 

Inclui-se um filtro nas opções da listagem de vencimentos, para visualizar os vencimentos associados a 
um determinado banco. Na janela de Entradas de material, incluiu-se o campo Banco para indicar o nome 
e o código do banco. 

Saldos de cada fornecedor 

O tipo de listagem Saldos de cada fornecedor permite imprimir as distintas quantidades facturadas e 
abonadas a cada fornecedor. 

A ficha Listagem custos: Opções permite seleccionar se pretende imprimir os movimentos relativos a 
documentos de um ou vários tipos ou de um ou vários fornecedores. Também é possível solicitar os 
movimentos compreendidos entre duas datas. 

A listagem contém a seguinte informação: o código e nome de cada fornecedor; a data de fornecimento 
ou vencimento; o tipo e número de documento; os valores fornecidos; os valores abonados em cada 
vencimento; e o saldo resultante de cada data. 

Nas opções da listagem de custos Saldo de cada fornecedor, pode-se filtrar a informação a imprimir, 
realizando uma consulta pelo campo Tipo de documento, de forma a imprimir-se os saldos de cada 
fornecedor em função dos tipos de documentos seleccionados. 

Fluxo de caixa 

O tipo de listagem Fluxo de caixa permite imprimir a relação de todos os pagamentos recebidos e 
efectuados em cada data ou as previsões segundo os vencimentos de cada factura. 

A ficha Listagem custos: Opções permite seleccionar se pretende imprimir os movimentos relativos a 
documentos de um ou de vários tipos ou de um ou vários fornecedores. Também é possível solicitar os 
movimentos compreendidos entre duas datas. 

A listagem contém a seguinte informação: a data de vencimento; o tipo e número de documento; o código 
e nome do fornecedor ou cliente; os gastos; os ingressos; e o saldo resultante em cada data. 

A listagem de fluxo de caixa inclui também, opcionalmente, os gastos de pessoal, na data em que se 
produz o gasto. 

Gastos de cada material 

O tipo de listagem Gastos de cada material permite gerar uma listagem que indica, para cada material ou 
serviço, as quantidades gastas e os registos onde se utilizam. 

A ficha Listagem custos: Opções permite seleccionar se pretende imprimir os gastos de um ou vários 

materiais ou serviços ou os produzidos num ou vários registos. 

A listagem contém a seguinte informação; o código, a unidade de medida e texto resumo de cada material 
ou serviço; e, para cada um deles, a data de utilização do código, unidade de medida e texto resumo do 
registo de destino; a quantidade utilizada, o preço unitário; e o valor. Por último, exibe-se o total gasto 
em cada material. Se os materiais foram adquiridos em distintos momentos e a distintos preços, esta 
listagem exibe o preço correcto. 

Nas opções da listagem de custos Gastos de cada material, pode-se filtrar a informação a imprimir, 
realizando uma consulta entre 2 datas, para que se imprimam os gastos de cada material produzidos entre 
ambas as datas. 



Consumos de cada artigo 

O tipo de listagem Recursos de cada artigo permite gerar uma listagem que indica, para cada artigo os 
materiais ou serviços utilizados nele. 

A listagem TConsumos de cada artigoT tem em conta tanto os consumos introduzidos na tabela de 
TCustos>Gastos de materialT, como os introduzidos nas sub-tabelas de TCustos>Gastos de pessoal.T 

A ficha Listagem custos: Opções permite seleccionar se pretende imprimir os gastos produzidos em um 
ou vários artigos ou os de um ou vários materiais ou serviços. 

A listagem contém a seguinte informação: o código, unidade de medida e texto resumo de cada artigo; e, 
para cada um deles, a data de utilização de cada material ou serviço; o seu código, unidade de medida e 
texto resumo; a quantidade utilizada, o preço unitário; e o valor. Por último, exibe-se o valor total gasto 
em cada artigo. Se os materiais foram adquiridos em distintos momentos e a distintos preços, esta listagem 
exibe o preço médio. 

A listagem de consumos de cada artigo tem duas modalidades: Desdobrado ou Resumido. Em desdobrado, 
adiciona-se uma linha para cada gasto produzido no artigo, enquanto no resumido, agrupa-se todas as 
linhas de gastos do mesmo recurso numa única. 

Desvios artigos orçamento-real 

O tipo de listagem Desvios artigos orçamento-real permite gerar uma listagem de desvios entre os valores 
orçamentados e autos de medição (os que figuram na função Projecto>Medições) e os gastos realmente 

produzidos (a partir dos dados introduzidos através das funções do menu Custos). A comparação realiza-
se para cada um dos artigos. 

A ficha Listagem custos: Opções permite seleccionar se pretende imprimir os dados de um ou vários 
artigos. 

A listagem contém a seguinte informação: o código, a unidade de medida e o texto resumo do artigo; o 
total de medição, o preço unitário e o valor do orçamento ou auto de medição; o valor real; e a 
percentagem que supõe o valor real frente ao valor orçamentado ou dos autos. 

O total de medição, o preço unitário e o valor do orçamento tomam-se do ficheiro seleccionado no campo 
Projecto a comparar, que pode ser o mesmo ou distinto do seleccionado no campo Ficheiro a imprimir. 
Isto permite que os dados do controlo de custos se encontrem em um ficheiro e o orçamento ou auto de 
medição, noutro. 

Nesta listagem totalizam-se subtotais por capítulo, calculando-se a Importância Orçamento, Importância 

Real e Percentagem. 

Na listagem de custos Desvios artigos orçamento-real totalizam-se as colunas Valor orçamento, Valor 

real e Percentagem. 

Incluí-se uma coluna denominada Finalizado, onde vai poder verificar se o artigo já foi finalizado ou não. 
Para indicar se um artigo já foi finalizado, deve indicar essa situação na função de Gastos de material. 

Resumo desvios artigos orçamento - real 

O tipo de listagem Resumo desv. Artigos orçam.-real no qual se mostrarão os subtotais dos capítulos e 
totais das importâncias da listagem de Desvios artigos orçamento-real. 

A listagem TDesvios artigos orçam./real Ttem em conta tanto os consumos introduzidos na tabela de 
TCustos>Gastos de materialT, como os introduzidos nas sub-tabelas de TCustos>Gastos de pessoal. 



 

 

Desvios materiais orçamento-real 

O tipo de listagem Desvios materiais orçamento-real permite gerar uma listagem de desvios entre os 
valores orçamentados ou dos autos (os que figuram na função Projecto>Medições) e os gastos realmente 
produzidos (a partir dos dados introduzidos através das funções do menu Custos). A comparação realiza-
se para cada um dos materiais ou serviços fornecidos. 

A ficha Listagem custos: Opções permite seleccionar se pretende imprimir os dados de um ou vários 
materiais ou serviços. 

A listagem contém a seguinte informação: o código, a unidade de medida e o texto resumo do material 
ou serviço; a quantidade, o preço unitário e o valor do orçamento ou auto de medição; a quantidade, 
preço unitário e valores reais; e a percentagem que tem o valor real frente ao valor orçamentado ou aos 
autos. Se os materiais forem adquiridos em distintos momentos e a distintos preços, esta listagem exibe 
na coluna Unitário real o preço médio. 

A quantidade, o preço unitário e o valor do orçamento vêm do ficheiro seleccionado no campo Projecto a 

comparar, que pode ser o mesmo ou distinto do seleccionado no campo Ficheiro a Imprimir. Isto permite 
que os dados do controlo de custos se encontrem num ficheiro e o orçamento ou o auto de medição, 
noutro. 

Adiciona-se ao final da listagem a soma total da coluna Importância orçamento, a soma total da coluna 
Importância Real e calcula-se a percentagem sobre os totais. 

Permite-se a utilização de um mesmo material com diferentes preços de compra. Para esse efeito, utilizar-
se-á o mesmo código que tenha o material no orçamento, adicionando um ou vários caracteres como 
sufixo. Por exemplo, o material PFFC.1AC do orçamento pode-se adquirir a vários preços diferentes. Na 
janela de Entradas de material podem-se atribuir códigos a esse material na forma PFFC.1AC1 e PFFC.1AC2 

para os distintos preços unitários. Esta versão considerará automaticamente que os distintos materiais 
cujo começo do código coincida com o código completo de um material do orçamento, são o mesmo 
material, porém com preços diferentes e na listagem detalha-se que quantidade de cada um deles se 
imputou como gasto, calculando a percentagem sobre a soma de todos eles. 

Na listagem de custos Desvios materiais orçamento-real totalizam-se as colunas Valor orçamento, Valor 

real e Percentagem. 

Existências de materiais 

O tipo de listagem Existências de materiais permite gerar uma listagem dos materiais ou serviços que se 
vão fornecendo e que se vão utilizando, obtendo assim as quantidades existentes em cada data. 

A ficha Listagem custos: Opções permite seleccionar se pretende imprimir os dados de um ou vários 
materiais ou serviços; ou os fornecimentos ou gastos compreendidos entre duas datas. 

A listagem contém a seguinte informação: o código, a unidade de medida e o texto resumo do material 
ou serviço; a data de fornecimento ou de gasto; a quantidade de material entrada, saída e armazenada; 
o preço de custo; e o valor entrado, saído e armazenado. Se os materiais foram adquiridos em distintos 
momentos e a distintos preços, esta listagem exibe na coluna Preço custo o preço médio. 

Existência de materiais resumido 

Está listagem mostra as existências de materiais numa determinada data. 

Na Listagem custos: Opções pode-se seleccionar se deseja imprimir os dados de um ou de vários materiais 
e/ou a existência de materiais numa determinada data. 



Facturas emitidas 

O tipo de listagem Facturas emitidas permite gerar as facturas correspondentes às linhas que se tenham 
introduzido com o tipo de documento Auto de medição. 

A ficha Listagem custos: Opções permite seleccionar se pretende imprimir só uma ou várias facturas, só 
as de um ou de vários clientes ou as de um ou vários capítulos ou registos. 

A factura contém a seguinte informação do cliente: o seu código, nome, pessoa de contacto, direcção 
postal, telefone e fax. Seguidamente, exibe-se o número e data da factura; os capítulos ou artigos 

seleccionados; as percentagens e valores definidos no ficheiro seleccionado; e o seu texto final. A 
percentagem de impostos pode definir-se como percentagem da folha final do auto de medição 
seleccionada. 

Materiais fornecidos 

No final de cada um dos recursos, totalizam-se as colunas Quantidade e Valor. 

Controlo de material flutuante 

Esta listagem mostra o conteúdo da tabela inferior da função Custos>Controlo de material flutuante e 
permite filtrar por uma obra ou imprimi-las todas. 

Movimento de material entre armazéns 

Nesta listagem relacionam-se todos os materiais flutuantes, ordenados alfabeticamente segundo o seu 
código. Para cada um deles, detalham-se os movimentos produzidos, segundo o seguinte formato: 

MMET.1A UN. PRUMO METÁLICO 3,0M 

Armazém: 

Data 
Entradas Saídas 

Existências 
Quantidade Desde Quantidade Desde 

1-10-04 500    500 

 

MMET13A UN. PAINEL METÁLICO COFR 40X50CM 

Armazém: 

Data 
Entradas Saídas 

Existências 
Quantidade Desde Quantidade Desde 

2-11-04 50    50 

3-11-04   10 Obra 1 40 

Obra 1: 

Data 
Entradas Saídas Existências 

Quantidade Desde Quantidade Desde  

3-09-04 10 Armazém   10 



 

 

4-09-04   10 Obra 2 0 

Obra 2: 

Data 
Entradas Saídas 

Existências 
Quantidade Desde Quantidade Desde 

4-10-04 10 Obra 1   10 

Gastos de pessoal 

O tipo de listagem TGastos de pessoal Tpermite gerar uma listagem que indica, para cada trabalhador, os 
valores gastos e os artigos onde se utilizam. 

A ficha TListagem custos: Opções Tpermite seleccionar se pretende imprimir os gastos de um ou de vários 
trabalhadores, os produzidos entre duas datas ou os produzidos em uma determinada obra. 

A listagem contém a seguinte informação: o DNI e nome do trabalhador e, para cada um deles, a data de 
utilização, o tipo de gasto, o preço unitário, a quantidade utilizada, o preço unitário, o valor e a obra e 
artigo de destino. 

Comparativo de custos de recursos por artigos 

A listagem TComparativo de custos de recursos por artigosT inclui uma relação de todos os artigos do 
orçamento e, para cada uma delas, a relação de todos os recursos que utiliza, tanto no orçamento, como 
os realmente atribuídos no controlo de custos. Para cada recurso, indicam-se as quantidades e valores 
que supõem no orçamento e nos gastos reais. Esta listagem inclui tanto os gastos de material, como os 
de pessoal. 

A listagem pode filtrar-se por códigos de artigos ou de recursos, bem como por obras. 

Diferença entre documentos 

O tipo de listagem TDiferença entre documentosT permite gerar uma listagem que indica, para cada 
fornecedor, todos os documentos que tenha com vinculações entre uns e outros (por exemplo, as facturas 
que incluam dentro de si várias guias ou as guias vinculadas a um pedido). Para cada um destes 
documentos vinculados, exibem-se as diferenças que possam existir entre uns e outros. 

Esta listagem não inclui toda a informação de cada documento, unicamente as diferenças. 

Guia de Recepção interno 

A janela da função Gastos de material inclui uma coluna denominada Guia de recepção interna, que 
permite indicar o número de uma possível guia de recepção interna que se utilize, dentro da própria 
empresa, ao transportar materiais entre o armazém central e uma das obras. 

A listagem TGuia de recepção interna permite imprimir estas guias, indicando, em cada um, o seu código 
e os materiais incluídos nele, com as suas quantidades, data, obra e artigo de destino, bem como os dados 
do fornecedor e o número de factura da compra. 



Gastos de equipamentos 

O tipo de listagem Gastos de equipamentos permite gerar uma listagem que indica, para cada 
equipamento, as quantidades gastas e os artigos onde se utilizam. 

O separador Listagem custos: Opções permite seleccionar se deseja imprimir os gastos de um ou vários 
equipamentos ou os produzidos num ou vários artigos. 

A listagem contém a seguinte informação para cada equipamento: a data de utilização, o tipo de gasto, o 
preço unitário, quantidade e valor e a obra e artigo de destino. 

Pagamentos 

O tipo de listagem Pagamentos, permite gerar uma listagem, que indica para cada trabalhador os 
pagamentos realizados em relação a Sálarios e complementos, para cada uma das obras onde tenha 
trabalhado. Para cada trabalhador inclui os subtotais da soma do complemento do Sálario e da soma do 
valor Sálario. No final de todos os trabalhadores, apresenta o valor total de todos os pagamentos realizados 
de Sálario e de todos os pagamentos realizados de Complemento. 

Este listagem pode filtrar-se por datas, por obras e trabalhadores. 

 

Custos de pessoal por obra 

O tipo de listagem Custos de pessoal por obra, permite gerar uma listagem, que indica para cada 
trabalhador, o custo em cada uma das obras em curso e o custo total desse trabalhador em todas as 
obras. A listagem também indica os valores totais de cada uma das obras em curso. 



 

 

Este listagem pode filtrar-se por datas, por obras e por trabalhadores. 

 

 

Contratos 

O tipo de listagem Contratos permite gerar uma listagem que indica, para cada contrato, os elementos 
(recursos, capítulos completos e/ou artigos) que o formam. 

A listagem contém a seguinte informação para cada contrato: o código dos recursos (mão-de-obra, 
equipamentos ou materiais), artigos e/ou capítulos que o constituem, a unidade de medida de cada um 
dos elementos, a sua descrição, a quantidade que se necessita de cada um deles para executar a obra 
completa, o preço unitário e o valor total. 

O contrato que se imprime em cada momento, é o contrato que estiver seleccionado na opção de Contratos 
a imprimir. 

 



Contratos desdobrados 

O tipo de listagem Contratos desdobrados permite gerar uma listagem que indica, para cada contrato, os 
elementos (recursos, capítulos completos e/ou artigos) que o constituem, indicando para cada um dos 
elementos em que artigo intervem e que quantidade é necessária para executar esse artigo. 

A listagem contém a seguinte informação para cada contrato: o código dos recursos (mão-de-obra, 
equipamentos ou materiais), artigos e/ou capítulos que o constituem, a unidade de medida de cada um 
dos elementos, a sua descrição e entre parenteses o artigo em que intervem, a quantidade que se 

necessita para executar cada um dos artigos onde intervêm, preço unitário e o valor total. Se um dos 
elementos intervem em mais de um artigo a listagem mostrará linhas para cada recurso como artigos nos 
quais intervenha. 

O contrato que se imprime a cada momento, é o contrato que tivermos seleccionado na opção de 
Contratos a imprimir. 

 

 

Contratos com capítulos 

O tipo de listagem Contratos com capítulos permite gerar uma listagem que, mostra os capítulos e artigos 
do projecto original, nos quais intervêm os elementos que constituem o contrato seleccionado na opção 
contratos a imprimir. 

A listagem contém informação para cada contrato: mostra todos os capítulos e artigos do projecto original 
nos quais intervem algum dos elementos que constituem o contrato seleccionado e dentro de cada capitulo 



 

 

e/ou artigo indica-se o elemento que intervem nele, indicando a sua unidade de medida, descrição, 
quantidade que é necessária desse elemento, o seu preço unitário e o valor total do mesmo.  

 

Opções das listagens de custos 

A ficha Listagem custos: Opções da caixa de diálogo de opções só se exibe quando se executa a função 
Imprimir, selecciona-se a ficha Custos e se pressiona o botão Opções. Permite seleccionar a informação 
que se pretende incluir nas listagens de controlo de custos.  



Ficha Listagem de custos: Opções 

Consta dos seguintes elementos: 

 

Utilizar filtros Caso esta opção se encontre desactivada, as listagens de controlo de custos incluem 
toda a informação disponível. Caso se encontre activada, é possível limitar e organizar a informação que 
se exibe para que se imprima só a de um ou a de vários fornecedores; a de um ou de vários recursos; 
um ou vários tipos de documentos; a compreendida entre duas datas; etc. Para esse efeito, podem 
introduzir-se os filtros correspondentes nos campos e opções situadas dentro do quadro Utilizar filtros. 

Fornecedor Neste campo, introduz-se o código dos fornecedores cujos documentos se pretendem 
imprimir. É possível utilizar os caracteres * e ?. O ícone situado à direita deste campo permite solicitar 
uma directoria de entidades comerciais. Caso o campo fique vazio, imprimem-se os documentos de todos 

os fornecedores. 

Preço Neste campo introduz-se o código dos materiais ou serviços que se pretende que se exibam nas 
listagens. É possível utilizar os caracteres * e ?. O ícone situado à direita deste campo permite solicitar 
uma directoria de preços. Caso se deixe o campo vazio, imprimem-se todos os recursos. 

Artigo Neste campo, introduz-se o código dos artigos que se pretendem nas listagens. É possível utilizar 
os caracteres * e ?. O ícone situado à direita deste campo permite solicitar uma directoria de artigos. 
Caso se deixe o campo vazio, imprimem-se todos os artigos. 

Documento Neste campo, introduz-se o número dos documentos que se pretendem imprimir. É 
possível utilizar os caracteres * e ?. O ícone situado à direita deste campo permite solicitar uma directoria 
dos documentos existentes. Caso se deixe o campo vazio, imprimem-se os dados de todos os 
documentos. 



 

 

Tipo documento  

As opções incluídas neste quadro permitem seleccionar se deseja imprimir os dados relativos a todos os 
tipos de documentos ou só aos pedidos, guias de recepção, facturas, autos de medição e notas de 
crédito e débito. 

Data pedido Os dados que se incluem nas listagens serão unicamente os que correspondam a datas 
de pedido compreendidas entre as datas inicial e final que se indiquem (ambas incluídas). 

 O ícone  situado à direita de cada campo de data exibe um calendário como o da figura, no 
qual é possível seleccionar a data. 

  

Data fornecimento  

Os dados que se incluem nas listagens serão unicamente os que correspondam a datas de fornecimento 
compreendidas entre as datas inicial e final que se indiquem (ambas incluídas). 

Data factura Os dados que se incluem nas listagens serão unicamente os que correspondam a datas 
de factura compreendidas entre as datas inicial e final que se indiquem (ambas incluídas). 

Data vencimento  

Os dados que se incluem nas listagens serão unicamente os que correspondam a datas de vencimento 
compreendidas entre as datas inicial e final que se indiquem (ambas incluídas). 

 



Ficha Listagem de custos: Opções 2 

Consta dos seguintes elementos: 

 

TSeleccionar obras  

Permite seleccionar as obras que se pretendem imprimir nas listagens de existências e movimentos de 
material flutuante 

Nome ficheiro Permite seleccionar se pretende ou não imprimir, no cabeçalho de cada página, o nome 
do ficheiro. 

Fonte definida em texto 

 Caso se active esta opção, os textos imprimem-se segundo os tipos de letra que se utilizaram ao 
introduzirem-se (que podem ir variando). Caso se desactive, os textos imprimem-se com um tipo de 

letra igual para todos. 

Margens fornecedor  

Na listagem de pedidos, estes campos permitem definir as margens Superior e Esquerda das listagens 
do fornecedor. 

Detalhar desconto 

Esta opção permite que o desconto existente nas faturas emitidas se mostre detalhado na listagem de 
faturas emitidas. Caso se desative a opção, a percentagem de desconto não se imprime, mostrando-se 
unicamente o preço unitário já reduzido. 

Código fornecedor  

Na listagem de pedidos, esta opção permite seleccionar se pretende imprimir o código do fornecedor. 



 

 

Telefone Na listagem de pedidos, esta opção permite seleccionar se pretende imprimir o número 
de telefone do fornecedor. 

Fax Nas listagens de pedidos, esta opção permite seleccionar se pretende imprimir o número de fax 
do fornecedor. 

Cabeçalho Na listagem de pedidos exibe-se um texto inicial de várias linhas, que pode modificar-se 
pressionando neste botão. 

Pé de página Na listagem de pedidos exibe-se um texto final de várias linhas, que pode modificar-se 
pressionando este botão. 
T 

Cálculo do preço unitário dos materiais 

 Permite seleccionar caso se pretenda calcular o preço unitário dos materiais gastos através da 
média ponderada dos materiais comprados ou através do preço real existente no documento 
seleccionado nas colunas Tipo e Documento da janela de gastos de material. Para aqueles gastos que 
tenham estas duas colunas vazias, utilizar-se-á sempre a média ponderada. 

TTotais em gastos de pessoal  

Permite incluir na listagem de gastos de pessoal os valores totais para cada tipo de gasto (horas normais, 
horas extras, alimentação, etc.), os totais para cada pessoa e/ou um resumo destes totais no final. 

TGastos de pessoal  

Permite seleccionar as colunas a incluir na listagem Gastos de pessoal, bem como as suas larguras. 

A opção Gastos obra(s) permite seleccionar se deseja incluir na listagem os gastos relativos a todas as 
obras ou só a algumas. Para mostrar os dados de todas as obras, deverá ter o campo vazio, mas para 
mostrar só os dados correspondentes a uma ou várias obras, é necessário introduzir os seus nomes no 

campo. 

As opções Data gastos: Desde e até permitem seleccionar as datas iniciais e finais dos dados a incluir nas 
listagens de desvios de custos. 

A opção Pedido cego permite ocultar, na listagem de pedido, os preços unitários e os valores, de modo a 
incluírem as quantidades de material a pedir. 

A opção Utilizar valores base permite incluir, nas listagens “Desvios artigos orçam. -real” e  “Comp. de 
custos de recur. p/ artigos”, os preços unitários e valores correspondentes a cada artigo sem considerar o 
fator K nem os custos indiretos. Quando a opção está desativada, considera-se o fator K e os custos 
indiretos. 

 



Colunas das listagens de custos 

A ficha Listagem custos: Colunas 2 da caixa de diálogo de opções só se exibe quando se executa a função 
Ficheiro>Imprimir..., se selecciona a ficha Custos e pressiona-se o botão Opções.... Permite seleccionar 
a largura de cada coluna e o seu tipo de letra. Contém os seguintes elementos: 

 

Largura Nelas, é possível indicar a largura das seguintes colunas: texto resumo, quantidade, 
preço unitário, valor, percentagem, data e nome da obra. 

 As larguras de colunas medem-se em número de caracteres do tipo de letra nº 1. A máxima 
largura admissível para cada coluna é de 255 caracteres e se alguma delas se fixa a zero, não aparecerá 
nas listagens. 

Tipo Nestes campos, é possível indicar o tipo de letra a utilizar em cada coluna, de entre os 10 tipos 
seleccionados. Nas colunas Nome, Estilo, Tamanho e Cor exibem-se os dados do tipo de letra 
seleccionado. 

Fontes Permite aceder à caixa de diálogo de selecção dos 10 tipos de letra a utilizar. 

Defeito Permite recuperar as opções por defeito desta caixa de diálogo. 



 

 

Elementos comuns 

Na caixa de diálogo da função Ficheiro>Imprimir, à direita das fichas, encontram-se os seguintes 
elementos comuns: 

 

Imprimir Caso se pressione este botão, o programa envia a listagem para a impressora 
seleccionada na lista desdobrável Impressora. 

Pré-visualizar  

Caso se pressione este botão, exibe-se no ecrã uma vista preliminar da listagem, tal como se imprimirá.  

A ficheiro Este botão permite enviar a listagem para um ficheiro de texto, que poderá abrir-se 
através um processador de textos. Ao pressionar-se, exibe-se uma caixa de diálogo como a da função 

Ficheiro>Guardar como..., onde é possível definir o nome do novo ficheiro e o seu tipo, que pode ser 
RTF (aconselhável para Windows) ou TXT (aconselhável para MS-DOS). 

Páginas a imprimir  



Permite imprimir Todas as páginas da listagem ou só as compreendidas entre os dois valores que se 
introduzam nos campos Desde e Até. 

Número de copias  

Permite seleccionar o número de copias da listagem a imprimir. 

Impressora Permite seleccionar a impressora para a qual se pretende enviar a listagem, de entre as 
configuradas no Painel de Controlo do Windows. É possível utilizar tanto as impressoras locais como as 
de uma rede  

Propriedades  

Permite aceder à caixa de diálogo que exibe as propriedades da impressora seleccionada, tais como 
tamanho de papel, qualidade de impressão, etc. A caixa de diálogo é diferente em função do modelo de 
impressora seleccionado. 

 

Pré-visualização 

Todas as listagens geradas por este programa podem visualizar-se em ecrã tal como se imprimiria. Esta 
função denomina-se Pré-visualização. 

Para aceder a ela, pressiona-se o botão Pré-visualização da caixa de diálogo da função Ficheiro>Imprimir, 
com o que se exibe uma janela como a da figura, que conta com os seguintes ícones: 

 

 Sair.- Pressionando este ícone abandona-se a vista preliminar (equivale a pressionar a tecla Esc). 

 Imprimir...- Este ícone permite imprimir o documento. Exibe-se uma caixa de diálogo que permite 

seleccionar as páginas a imprimir e o número de cópias. 

 Folha completa.- Ajusta o zoom para que se visualize uma folha completa do documento. 



 

 

 Largura da página.- Ajusta-se o zoom para fazer coincidir a largura da página com a largura da 

janela de pré-visualização. 

 Ampliar.- Permite ampliar qualquer parte do documento do seguinte modo: pressiona-se o ícone, 

situa-se o ponteiro do rato sobre um dos vértices do rectângulo a aumentar e pressiona-se o botão 
direito do rato. Sem soltar o botão, desloca-se o ponteiro do rato para a esquina oposta (aparece um 
rectângulo no ecrã) e solta-se então o botão direito. 

 Reduzir.- Reduz o zoom actual a metade da escala, com o que se visualiza maior parte da folha. 

 Escala real. Este ícone permite visualizar a folha com o seu verdadeiro tamanho, podendo variar 

este em função da resolução do monitor utilizado e das suas dimensões, definidas na ficha Variáveis de 

ambiente da caixa de diálogo de opções. 

  

Mudança de página.- Estes ícones permitem visualizar, respectivamente, a primeira página da listagem, 
a página anterior, a seguinte e a última. 

  

Página.- Esta lista desdobrável permite situá-lo em qualquer das páginas do documento. 

 Opções da listagem.- Permite aceder à caixa de diálogo que inclui todas as opções em que se 

permite modificar a listagem. Caso se modifique alguma opção, o programa regenera a listagem. 

Formulários 

A função Ficheiro>Formulários... permite preencher e imprimir formulários específicos pré-impressos. Os 
formulários podem recuperar-se através dos formatos standard WMF (WINDOWS METAFILE) ou EMF 
(ENHANCED METAFILE), utilizados por muitos programas de CAD e de desenho gráfico. 

Os elementos do formulário que se definirem como rectângulos consideraram-se campos onde podem ser 
introduzidos dados. 



 

Ao executar-se a função, surge uma janela como a da figura, que contém dos seguintes ícones: 

 Abrir formulário.- Permite abrir um dos formulários guardados ou criar um novo, para o que se 

exibe uma caixa de diálogo como a da figura: 

  

 Na coluna Nome, pode introduzir-se o nome que se pretende atribuir ao formulário e, na coluna 
Ficheiro, o ficheiro WMF ou EMF que inclui o desenho do formulário. 

 Propriedades.- Permite seleccionar a informação a exibir no campo seleccionado. 



 

 

 Configurar impressora.- Permite seleccionar a impressora a utilizar, bem como a sua configuração 

(tamanho de papel, orientação, etc.). 

 Imprimir...- Este ícone permite imprimir o documento. Exibe-se uma caixa de diálogo que permite 

seleccionar o número de cópias e se deseja imprimir só o formulário, o formulário com os dados ou só 
os dados. 

 Folha completa.- Ajusta-se o zoom para que se visualize a folha completa. 

 Largura de página.- Ajusta-se o zoom para fazer coincidir a largura da página com a largura da 

janela. 

 Ampliar.- Permite ampliar qualquer parte do documento do seguinte modo: pressiona-se o ícone, 

situa-se o ponteiro do rato sobre um dos vértices do rectângulo de aumento e pressionar o botão direito 
do rato. Sem soltar o botão, deslocar o ponteiro do rato para o vértice oposto (aparece um rectângulo 
no ecrã) e solta-se então o botão direito. 

 Reduzir.- Reduz-se o zoom actual para metade da escala, com o que se visualizará maior parte 

da folha. 

 Escala real.- Este ícone permite visualizar a folha com o seu verdadeiro tamanho, podendo variar 

este em função da resolução do monitor utilizado e das suas dimensões, definidas na ficha Variáveis de 

ambiente da caixa de diálogo de opções. 

 Desenhar área útil.- Permite mostrar um contorno de linha vermelha descontínua indicando a 

área útil do papel, ou seja, a área na que se pode imprimir consoante o modelo de impressora utilizado. 

 Alterar tamanho.- Permite alterar o tamanho e a posição do formulário dentro do papel. Enquanto 

este ícone permanecer pressionado, pode arrastar-se o formulário ou os seus vértices para posicioná-lo 
ou dimensioná-lo. 

 Máximo tamanho proporcional.- Permite ampliar o formulário para o máximo tamanho possível 

que caiba na área útil, mantendo as suas proporções. 

 Máximo tamanho desproporcional.- Permite ampliar o formulário ao máximo tamanho possível 

que caiba na área útil, deformando-se caso necessário. 

Propriedades dos campos 

Os elementos do formulário que se definirem como rectângulos, considerar-se-ão campos onde podem 
introduzir-se dados. Para seleccionar os dados que se exibem em cada um, selecciona-se e pressiona-se 
o ícone Propriedades (esta operação não pode realizar-se caso o ícone Alterar tamanho esteja 
pressionado). 

Ao pressionar-se o ícone Propriedades, exibe-se uma caixa de diálogo como a da figura, que contém os 
seguintes elementos: 



 

Tipo Permite seleccionar o tipo de informação que se incluirá no campo, existindo os seguintes tipos 
disponíveis: 

Texto simples Um texto livre, de uma linha. 

Texto múltiplo Um texto múltiplo, de uma ou várias linhas, que pode alinhar-se à esquerda, centro ou 
direita. 

Data do sistema A data actual, definida no Painel de controlo do Windows. 

Data livre Qualquer data que se defina no campo situado abaixo desta opção. 

Cabeçalho projecto  

O texto de cabeçalho do projecto seleccionado no campo Ficheiro, definido através do ícone Cabeçalho 

do projecto... da janela da função Projecto>Folha final. 

Texto folha final Qualquer dos textos, percentagens ou valores do projecto seleccionado no 
campo Ficheiro, definidos na janela da função Projecto>Folha final. 

Nome do Orçamento  

O nome do projecto seleccionado no campo Ficheiro. 

Importância total  

O valor total do projecto seleccionado no campo Ficheiro. 

Importância de artigos/capítulos  

 Permite seleccionar o valor de um ou vários artigos. É possível utilizar os caracteres * e ?, da 
forma descrita no capítulo 2. O ícone situado à direita deste campo permite solicitar uma directoria. 



 

 

Custos indirectos  

A percentagem de custos indirectos do projecto seleccionado no campo Ficheiro. 

Expressão  Permite que o conteúdo deste campo seja um valor calculado em função dos valores de 
outros campos. Cada campo tem um nome, definido no campo Nome, de modo que pode fazer-se 
referência ao seu nome noutros campos. Por exemplo, se no campo C se pretende incluir a soma dos 
valores dos campos A e B, introduz-se a fórmula @A@+@B@). Nas expressões podem utilizar-se os 
seguintes elementos: 

 Os nomes de outros campos, que devem citar-se entre caracteres @. 

 Os operadores adição (+), subtracção (-), multiplicação (*), divisão (/) e potência (^). 

 O parêntesis. 

Ficheiro Caso se active a opção, é possível introduzir, no campo inferior, um nome de ficheiro 
específico, do qual se obterão os dados. Caso se desactive a opção, os dados obter-se-ão do ficheiro 
seleccionado no momento de imprimir o formulário. 

Fonte Neste campo, exibe-se o tipo de letra utilizado pelo campo, que pode modificar-se pressionando-
se o ícone A. 

Nome Permite atribuir um nome ao campo, de modo a poder-se fazer referência a ela noutro campo. 

Decimais Caso o campo inclua um valor numérico, este campo permite indicar o número de 
decimais a utilizar. 

Com contorno  

Permite seleccionar se pretende mostrar ou não o rectângulo que contorna o campo. 

Editor visual de relatórios 

A função Relatórios… permite aceder ao editor visual de relatórios, que permite criar relatórios 

personalizados a partir dos dados dos ficheiros de , com a informação e o formato que se pretende. 

Com o programa fornecem-se várias dezenas de relatórios já elaborados, que podem servir de base para 
realizar as modificações que se considerem oportunas. 

Cada relatório constitui um ficheiro de extensão IG13, o que permite que possam organizar-se os relatórios 
em pastas do Windows como qualquer outro tipo de ficheiro, bem como copiarem-se, moverem-se, etc. 
no modo standard do Windows. 

Ao executar-se a função, exibe-se uma caixa de diálogo como a da figura, que consta dos seguintes 
elementos: 



 

◼ A lista desdobrável Procurar em.- Esta lista permite seleccionar a unidade de disco e a pasta onde se 
pretende procurar o relatório existente ou criar o novo relatório. Encontram-se disponíveis tanto as 
unidades locais, como todas as acessíveis através de uma rede à que se tenha acesso. 

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

 Subir um nível.- Este ícone permite seleccionar a pasta de um nível superior ao que se encontra 

seleccionado. 

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

possível atribuir-lhe um novo nome. 

 Ver.- Permite mostrar na lista de ficheiros e pastas todos os seus detalhes: nome, tamanho, tipo 

de ficheiro e última data e hora de modificação. 

◼ A lista de ficheiros e pastas.- Exibe todos os relatórios de e as pastas existentes dentro da pasta 

seleccionada. Nesta lista, é possível realizar as operações de ficheiros habituais permitidas no 
Explorador do Windows (copiar, eliminar, alterar nomes, etc.). Para esse efeito, pode pressionar-se 
sobre um ficheiro com o botão direito do rato, com o que se exibe um menu contextual (ver o manual 
de instruções do Windows para obter mais informações). 

◼ O campo Nome de ficheiro.- Permite introduzir o nome do relatório existente que se pretende abrir ou 
do novo relatório que se pretende criar. A sua extensão (que pode não se introduzir) é sempre IG13, 

que identifica os relatórios de . 

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



 

 

Por exemplo, são nomes de ficheiro válidos EDIFÍCIO, CHALET 1, PRAÇA GRANDE, 6, PROJECTO DE REFORMA 

DEFINITIVO OU JOSÉ PÉREZ. 

◼ A lista desdobrável Tipo de ficheiros.- Exibe o único formato de ficheiro válido, que é o IG13 (relatório 
de ). 

◼ O campo Descrição do relatório.- Exibe uma descrição do relatório seleccionado na listagem de 
ficheiros. Esta descrição pode modificar-se através do botão Opções desta mesma caixa de diálogo. 

◼ A imagem do relatório.- Na zona direita, exibe-se uma imagem representando o relatório, que permite 
reconhecer de um modo rápido. 

◼ O botão Editar.- Permite modificar o relatório seleccionado. 

◼ O botão Novo.- Permite criar um novo relatório partindo de uma folha vazia. Para esse efeito, introduz-
se um nome para o relatório no campo Nome de ficheiro e pressiona-se este botão. 

◼ O botão Imprimir.- Permite imprimir o relatório seleccionado. Antes de ser impresso, exibe-se a caixa 
de diálogo de opções para se realizar alguma alteração necessária. 

◼ O botão Vista preliminar....- Permite mostrar em ecrã o relatório seleccionado tal como se imprimiria. 
Antes de se mostrar, apresenta-se a caixa de diálogo de opções para realizar alguma alteração sobre 
elas. 

◼ O botão Para ficheiro....- Permite enviar o relatório seleccionado para um ficheiro em formato RTF, que 
pode ser aberto por quase todos os processadores de textos. Antes de ser gerado o ficheiro, exibe-se 
a caixa de diálogo de opções para se realizar alguma alteração necessária. 

◼ O botão Opções....- Permite aceder à caixa de diálogo de opções do relatório. 

Secções do relatório 

Os relatórios compõem-se de várias secções, que são uma série de franjas horizontais que se vão repetindo 
tantas vezes como seja necessário para incluir toda a informação do ficheiro. As secções disponíveis são 
as seguintes: 

Cabeçalho de página  

Esta secção exibe-se na parte superior de todas as páginas. Pode ser útil para incluir nela o número de 
página ou o logótipo da empresa, por exemplo. 

Cabeçalho de relatório  

Esta secção exibe-se só uma vez, nas primeiras páginas do relatório. Pode ser útil para incluir uma ou 
várias páginas de entrada. 

 A função Ver>Inverter cabeçalhos da barra de menus do editor visual de relatórios permite 
seleccionar caso se pretende situar o cabeçalho do relatório antes ou depois do cabeçalho de página. 

Cabeçalho de capítulo  

Esta secção exibe-se cada vez que começa um novo capítulo de artigos ou preços, ou seja, cada vez que 
se vá imprimir um elemento cujo código termine no caractere #. Pode ser útil para incluir o código e o 
título de cada capítulo. 



Dados gerais  

Esta secção exibe-se cada vez que começa um artigo ou um novo preço. Pode ser útil para incluir o 
código do artigo, a sua unidade de medida, o seu texto e as suas imagens, por exemplo. 

Detalhe 1 Esta secção repete-se para cada linha de medição de um artigo ou para cada linha de 
decomposição de um preço. Pode ser útil, portanto, para incluir os campos de comprimento, largura e 
altura das medições, por exemplo. 

Detalhe 2 Esta secção repete-se também para cada linha de medição de um artigo ou para cada 
linha de decomposição de um preço. Pode ser útil como complemento à secção detalhe 1. Por exemplo, 

na secção detalhe 1 podem incluir-se as linhas de decomposição e em detalhe 2, as linhas de medição. 

Resumo Esta secção exibe-se cada vez que termina um artigo ou um preço. Pode ser útil para 
incluir, por exemplo, o total da medição, o preço unitário e o valor. 

Pé de capítulo  

Esta secção exibe-se cada vez que termina um capítulo de artigos ou preços. Pode ser útil para incluir o 
valor total do capítulo e um salto de página, por exemplo. 

Pé de tabela  

Esta secção exibe-se na parte inferior de cada página. Pode ser útil para incluir um a transportar, por 
exemplo. 

Pé de relatório   

Esta secção só se exibe uma vez, nas últimas páginas do relatório. Pode ser útil para incluir alguns textos 
finais, como o valor total de um orçamento, a data, as assinaturas, etc. 

Pé de página   

Esta secção exibe-se na parte inferior de todas as páginas. Pode ser útil para incluir nela o número de 
página, por exemplo. 

 

Caso se faça duplo clique sobre o título de uma secção, exibe-se uma caixa de diálogo como a da figura, 
que inclui as propriedades da secção. São as seguintes: 

 

Visível Permite seleccionar se pretende que o conteúdo da secção se exiba ou não ao imprimir-se o 
relatório. 

Estilo do fundo Permite seleccionar se pretende que o fundo da secção seja transparente ou tenha cor. 



 

 

Cor do fundo Permite seleccionar a cor de fundo da secção. Ao pressionar-se o botão situado à direita 
do campo, exibe-se uma paleta de cores na que pode seleccionar-se graficamente. Para que a cor 
seleccionada seja utilizada, a propriedade Estilo de fundo deve situar-se como Opaco. 

Friso de funções da janela de Edição de Relatórios 

Quando se edita um relatório, o friso de opções altera-se. Nas seguintes epígrafes explica-se o significado 

de cada um dos grupos e as funções que contêm. 

 

Grupo Ficheiro 

Consta das seguintes funções: 

 

A função Guardar permite guardar em disco o relatório que se está editando. O relatório permanece aberto, 
o que permite continuar modificando-o. 
 

 

A função Guardar como permite guardar o relatório que se está editando com outro nome, com o que se 
consegue uma cópia do original. 

Ao executar-se a função, exibe-se uma caixa de diálogo na qual é possível introduzir o novo nome e 
pressionar o botão Guardar. Automaticamente, encerra-se o relatório que se encontrava seleccionado, 
cria-se uma cópia com o novo nome e abre-se essa cópia. 
 

 

A função Voltar permite regressar ao friso de opções habitual. Permite fechar o relatório que se esteja a 
editar, se foi realizada alguma alteração no relatório, apresenta-se uma caixa de diálogo que permite 
guardar ou não as alterações. 

 



Grupo Imprimir 

Consta das seguintes funções: 

 

A função Imprimir permite imprimir o relatório seleccionado. Antes de ser impresso, exibe-se a caixa de 

diálogo de opções para se realizar alguma alteração. 
 

 

A função Vista preliminar permite exibir em ecrã o relatório tal como se imprimiria. Antes da pré-
visualização, exibe-se a caixa de diálogo de opções para se realizar alguma alteração. 
 

 

A função Para ficheiro permite enviar o relatório seleccionado para um ficheiro em formato RTF, que pode 
ser aberto pela quase totalidade dos processadores de textos. Antes de ser gerado o ficheiro, exibe-se a 
caixa de diálogo de opções para se realizar alguma alteração. 
 

 

A função Configurar página permite determinar o tamanho do papel e da bandeja, a impressora a utilizar, 
a orientação e as margens. 

Ao executar-se a função, exibe-se uma caixa de diálogo como a da figura, que consta dos seguintes 
elementos: 

 

Tamanho Permite seleccionar o tamanho de papel a utilizar, de entre os disponíveis na impressora 
seleccionada. 



 

 

Origem Permite seleccionar a bandeja da impressora da qual se tomará o papel, de entre as 
disponíveis na impressora seleccionada. 

Orientação Permite seleccionar a orientação do papel, entre vertical e horizontal. 

Margens (milímetros)  

Permite definir a margem esquerda, direita, superior e inferior do papel. 

Impressora Permite seleccionar outra impressora diferente, de entre as instaladas no painel de 
controlo de Windows. 

Grupo Criar 

Consta das seguintes funções: 

 

A função Caixa de texto permite introduzir em qualquer secção do relatório um campo calculado a partir 
de dados variáveis, como a data, dados de um orçamento ou de uma base de preços, operações entre 
eles, etc. 

Quando se executa a função, o ponteiro do rato altera-se, podendo-se seleccionar graficamente o local 
onde se pretende criar o elemento. 

Fazendo duplo clique na caixa de texto pode mostrar-se a caixa de diálogo que inclui as suas propriedades, 

podendo modificar-se alguma delas. As propriedades de uma caixa de texto são as seguintes: 

 

Dados Permite introduzir a expressão que determinará o conteúdo da caixa de texto. O botão situado à 
sua direita permite aceder ao gerador de expressões, que facilita a elaboração das mesmas. 



Casas decimais  

Permite seleccionar o número de decimais a mostrar no caso do resultado da expressão definida na 
propriedade Dados seja numérico. 

Visível Permite seleccionar se o elemento que se exibe imprime-se no relatório (em ecrã exibe-se 
sempre). 

Auto-extensível  

Permite seleccionar se pretende que a caixa de texto tenha uma altura fixa ou variável em função do 
seu conteúdo. Por exemplo, se na caixa de texto se inclui o texto de descrição de um preço, deveria 

definir-se como auto-extensivel, já que o número de linhas de texto pode variar de uns preços para 
outros. 

Estilo do fundo Permite seleccionar se pretende que o fundo do elemento seja transparente ou tenha 
cor. 

Cor do fundo  

Permite seleccionar a cor de fundo do elemento. Ao pressionar-se o botão situado na direita do campo, 
exibe-se uma paleta de cores na qual pode seleccionar-se graficamente. Para que a cor seleccionada 
seja utilizado, a propriedade Estilo de fundo deve situar-se como Opaco. 

Estilo dos bordos  

Permite seleccionar o tipo de linha que se pretende utilizar no bordo do elemento. Pode seleccionar-se 
transparente (sem linha), sólida, de pontos, traço-ponto, etc. 

Cor dos bordos  

Permite seleccionar a cor do bordo do elemento. Ao pressionar-se o botão situado à direita do campo, 

exibe-se uma paleta de cores na qual pode seleccionar-se graficamente. Para que a cor seleccionada 
seja utilizada, a propriedade Estilo dos bordos deve situar-se como distinto de Transparente. 

Largura dos bordos  

Permite seleccionar a espessura da linha do bordo do elemento. 

Cor de texto  

Permite seleccionar a cor do texto. Ao pressionar-se o botão situado à direita do campo, exibe-se uma 
paleta de cores na qual pode seleccionar-se graficamente. 

Fonte Permite seleccionar o tipo de letra a utilizar, bem como o seu tamanho. É possível pré-determinar 
o tipo de letra a utilizar pelos próximos elementos que se criam através da função Formato>Fonte 

defeito. 

Alinhamento  

Permite seleccionar se o texto se pretende situar à esquerda do quadro, à sua direita, centrado, 
justificado entre ambos os bordos ou geral (os números à direita e os textos à esquerda). 

Soma contínua 

 Caso se active a opção Por relatório, cada vez que se imprima esta caixa de texto mostrará o seu 
valor mais a soma de todos os valores que tenha ido tomando anteriormente (ter em conta que várias 
secções do relatório repetem-se). Caso se active a opção Por capítulos, cada vez que comece um novo 
capítulo começar-se-á uma nova soma desde zero. Caso se active a opção Por códigos, cada vez que 
comece um registo ou um preço novo, começar-se-á uma nova soma desde zero. 

Nome Permite atribuir a esta caixa de texto um nome que o identifique para poder utilizá-lo nas 
expressões de outros quadros de texto e realizar operações com ele. Por exemplo, poderia atribuir a 
dois quadros de texto os nomes A e B e introduzir no quadro C a expressão A*B. 

Esquerda A distância desde o bordo esquerdo da secção até ao elemento. 

Superior A distância desde o bordo superior da secção até ao elemento. 



 

 

Largura Largura do elemento. 

Altura A altura do elemento. 
 

 

A função Desenho>Etiqueta permite introduzir em qualquer secção do relatório um determinado texto. A 
diferença entre etiqueta e caixa de texto é que na etiqueta introduz-se sempre um texto fixo, enquanto 
na caixa de texto pode introduzir-se uma expressão que calcule o seu conteúdo a partir de dados variáveis. 
Por exemplo, numa etiqueta pode introduzir-se o texto fixo Listagem de medição e numa caixa de texto, 
a variável Data. 

Quando se executa a função, o ponteiro do rato altera-se, podendo-se seleccionar graficamente o lugar 
onde se pretende criar o elemento. Uma vez criada a etiqueta, no seu interior pode introduzir-se o texto 
que se pretende. 

Fazendo duplo clique na etiqueta exibe-se a caixa de diálogo que inclui as suas propriedades, para caso 
se pretenda modificar algo. As propriedades de uma etiqueta são as seguintes: 

 

Texto Permite introduzir o texto fixo que se exibe na etiqueta. 

Visível Permite seleccionar se o elemento se exibe ou não ao imprimir-se o relatório (no ecrã exibe-se 
sempre). 

Estilo do fundo  

Permite seleccionar se pretende que o fundo do elemento seja transparente ou tenha cor. 



Cor do fundo  

Permite seleccionar a cor do fundo do elemento. Ao pressionar-se o botão situado à direita do campo, 
exibe-se uma paleta de cores na qual se pode seleccionar graficamente a cor. Para que a cor seleccionada 
seja utilizada, a propriedade Estilo de fundo deve ser Opaco. 

Estilo dos bordos  

Permite seleccionar o tipo de linha que se pretende utilizar no bordo do elemento. Pode seleccionar-se 
transparente (sem linha), sólida, de pontos, sombreado, etc. 

Cor dos bordos  

Permite seleccionar a cor do bordo do elemento. Ao pressionar-se o botão situado à direita do campo, 
exibe-se uma paleta de cores na qual se pode seleccionar graficamente a cor. Para que a cor seleccionada 
seja utilizada, a propriedade Estilo dos bordos deve situar-se como distinto de Transparente. 

Largura dos bordos  

Permite seleccionar a espessura de linha do bordo do elemento. 

Cor de texto   

Permite seleccionar a cor do texto. Ao pressionar-se o botão situado à direita do campo, exibe-se uma 
paleta de cores em que pode seleccionar-se graficamente a cor. 

Fonte  Permite seleccionar o tipo de letra a utilizar, bem como o seu tamanho. É possível pré-determinar 
o tipo de letra a utilizar pelos próximos elementos que se criem através da função Formato>Fonte 

defeito. 

Alinhamento  

Permite seleccionar se pretende situar o texto à esquerda do quadro, à direita, centrado, justificado 

entre ambos os bordos ou geral (os números à direita e os textos à esquerda). 

Esquerda  A distância desde o bordo esquerdo da secção até ao elemento. 

Superior  A distância desde o bordo superior da secção até ao elemento. 

Largura  A largura do elemento. 

Altura  A altura do elemento. 

 

 

A função Imagem permite introduzir em qualquer secção do relatório uma imagem, que pode ser um 
ficheiro de desenho independente ou uma das imagens associadas a um artigo ou a um preço. 

Quando se executa a função, o ponteiro do rato altera, podendo-se seleccionar graficamente o lugar onde 
se pretende criar o elemento. 

Fazendo duplo clique na imagem exibe-se a caixa de diálogo que inclui as suas propriedades, para se 
pretender modificar alguma delas. As propriedades de uma imagem são as seguintes: 



 

 

 

Tipo de imagem   

Permite seleccionar se pretende utilizar a imagem contida em um ficheiro independente a um dos 
desenhos associados a um artigo ou preço. 

Imagem Se na propriedade Tipo de imagem se seleccionou Ficheiro, permite escolher um nome 
do ficheiro de desenho que se pretende utilizar. O botão situado à sua direita permite mostrar a caixa 
de diálogo standard de selecção de ficheiros. Se na propriedade Tipo de imagem seleccionou Desenho, 
pode escolher o número de ordem da imagem, de entre as várias possíveis que pode ter associadas um 
artigo ou a um preço. 

Número de ficheiro  

Quando o relatório que se está criando toma dados de vários ficheiros de  (por exemplo porque é 

uma listagem comparativa), esta propriedade permite seleccionar a qual deles pertence a imagem. 

Modo de ajuste de imagem 

 Permite seleccionar o tamanho e proporções da imagem relativamente ao quadro. A opção 

Recortar mantém a escala original da imagem, mostrando unicamente a parte que caiba no quadro, 
centrada. A opção Estender modifica a escala da imagem e as suas proporções, de modo a que ocupe 
totalmente o quadro definido. A opção Zoom modifica a escala do desenho para que se exiba completo 
no quadro, porém mantendo as suas proporções. 

Distribuição da imagem 

 Permite seleccionar a posição da imagem dentro do seu quadro, sempre que o modo de ajuste 
de imagem se tenha definido como Recortar ou Zoom. 

Visível Permite seleccionar se o elemento se exibe ao imprimir-se o relatório (em ecrã exibe-se sempre). 

Estilo do fundo  

Permite seleccionar se pretende que o fundo do elemento seja transparente ou tenha cor. 



Cor do fundo  

Permite seleccionar a cor do fundo do elemento. Ao pressionar-se o botão situado à direita do campo, 
exibe uma paleta de cores na qual pode seleccionar-se graficamente. Para que a cor seleccionada seja 
utilizada, a propriedade Estilo de fundo deve situar-se como Opaco. 

Estilo dos bordos  

Permite seleccionar o tipo de linha que se pretende utilizar no bordo do elemento. Pode seleccionar-se 
transparente (sem linha), sólida, de pontos, traço-ponto, etc. 

Cor dos bordos  

Permite seleccionar a cor do bordo do elemento. Ao pressionar-se botão situado à direita do campo, 
exibe-se uma paleta de cores em que pode seleccionar-se graficamente. Para que a cor seleccionada 
seja utilizada, a propriedade Estilo de bordos deve situar-se como distinto de Transparente. 

Largura dos bordos  

Permite seleccionar a espessura de linha do bordo do elemento. 

Esquerda A distância desde o bordo esquerdo da secção até ao elemento. 

Superior A distância desde o bordo superior da secção até ao elemento. 

Largura A largura do elemento. 

Altura A altura do elemento. 
 

 

A função Linha permite introduzir em qualquer secção do relatório uma linha horizontal, vertical ou 
inclinada. 

Quando se executa a função, o ponteiro do rato altera-se, podendo-se seleccionar graficamente o lugar 
onde se pretende criar o elemento. Para esse efeito, selecciona-se o primeiro ponto, pressiona-se o botão 
esquerdo do rato e deslocar-se, com o botão pressionado até ao segundo ponto, onde se levanta o botão. 
Caso se pretenda realizar uma linha totalmente horizontal ou totalmente vertical, pode pressionar-se a 
tecla Maiús antes de marcar o primeiro ponto, mantendo-a pressionada. 

Fazendo duplo clique na linha pode visualizar-se a caixa de diálogo que inclui as suas propriedades, para 
caso pretenda modificar algo. As propriedades de uma linha são as seguintes: 

 

Inclinação Se a linha criada é diagonal, esta propriedade permite seleccionar se pretende que se 
situe da esquina superior esquerda à inferior direita ou da superior direita à inferior esquerda. 

Visível Permite seleccionar se o elemento se exibe ou não ao imprimir-se o relatório (em ecrã exibe-se 
sempre). 

Estilo dos bordos  



 

 

Permite seleccionar o tipo de linha que se pretende utilizar. Pode seleccionar-se transparente (sem linha), 
sólida, de pontos, traço-ponto, etc. 

Cor dos bordos  

Permite seleccionar a cor de linha. Ao pressionar-se o botão situado à direita do campo, exibe-se uma 
paleta de cores na qual se pode seleccionar graficamente. Para que a cor seleccionada seja utilizada, a 
propriedade Estilo dos bordos deve situar-se como distinto de Transparente. 

Largura dos bordos  

Permite seleccionar a espessura da linha. 

Auto-extensivel  

Permite seleccionar se pretende que a linha se imprima com comprimento infinito e, portanto, ocupe 
toda a secção. Esta propriedade pode ser útil, por exemplo, se pretende introduzir linhas verticais à 
esquerda e direita de um campo de texto de descrição, cuja altura pode ser variável. 

Esquerda A distância desde o bordo esquerdo da secção até ao elemento. 

Superior A distância desde o bordo superior da secção até ao elemento. 

Largura A largura do elemento. 

Altura A altura do elemento. 
 

 

A função Rectângulo permite introduzir em qualquer secção do relatório o desenho de um rectângulo.  

Quando se executa a função, o ponteiro do rato altera-se, podendo-se seleccionar graficamente o lugar 
onde se pretende criar o elemento. Para esse efeito, selecciona-se o primeiro vértice, pressiona-se o botão 

esquerdo do rato e desloca-se, com o botão pressionado até ao vértice oposto, onde se levanta o botão.  

Fazendo duplo clique no rectângulo pode visualizar-se a caixa de diálogo que inclui as suas propriedades, 
para o caso de pretender modificar alguma característica. As propriedades de um rectângulo são as 
seguintes: 

 

Visível Permite seleccionar se o elemento se exibe ou não ao imprimir-se o relatório (em ecrã exibe-se 
sempre). 

Estilo do fundo  

Permite seleccionar se pretende que o fundo do elemento seja transparente ou tenha cor. 

Cor do fundo  



Permite seleccionar a cor do fundo do elemento. Ao pressionar-se o botão situado à direita do campo, 
exibe-se uma paleta de cores na qual se pode seleccionar graficamente. Para que a cor seleccionada 
seja utilizada, a propriedade Estilo de fundo deve ser Opaco. 

Estilo dos bordos  

Permite seleccionar o tipo de linha que se pretende utilizar no bordo do elemento. Pode seleccionar-se 
transparente (sem linha), sólida, de pontos, traço-ponto, etc. 

Cor dos bordos  

Permite seleccionar a cor do bordo do elemento. Ao pressionar-se o botão situado à direita do campo, 

exibe-se uma paleta de cores na qual se pode seleccionar graficamente. Para que a cor seleccionada 
seja utilizada, a propriedade Estilo dos bordos deve ser distinta de Transparente. 

Largura dos bordos  

Permite seleccionar a espessura de linha do bordo do elemento. 

Esquerda A distância desde o bordo esquerdo da secção até ao elemento. 

Superior A distância desde o bordo superior da secção até ao elemento. 

Largura A largura do elemento. 

Altura A altura do elemento. 
 

 

A função Salto de página permite indicar quando se pretende começar uma nova página em um ponto do 
relatório. Os saltos de página podem introduzir-se em qualquer secção, excepto nos cabeçalhos e pé de 
relatório, de página e de tabela. 

Quando se executa a função, o ponteiro do rato altera-se, podendo seleccionar graficamente o lugar onde 
se pretende criar o elemento. 

Fazendo duplo clique no salto de página pode exibir-se a caixa de diálogo que inclui as suas propriedades, 
para se pretender modificar alguma delas. As propriedades de um salto de página são as seguintes: 

 

Modo de salto  

Caso se seleccione a opção Em todos os capítulos, o salto de página produz-se cada vez que começa 
um novo capitulo (um registo ou preço com o caractere #). Caso se seleccione a opção Por capítulo, o 
salto de página produz-se cada vez que variam os primeiros n caracteres do código, sendo n o valor que 
se defina na propriedade Capítulo. 

Capítulo Se na propriedade Modo de salto se tiver seleccionado Por capítulo, o salto de página 
produz-se cada vez que variem os primeiros n caracteres do código. A propriedade Capítulo permite 
definir o valor n. 

 

A função Propriedades da barra de menus do editor visual de relatórios permite mostrar uma caixa de 
diálogo que inclui todas as propriedades do elemento que se encontra seleccionado (de uma caixa de 
texto, de uma imagem, de uma secção, etc.). Também é possível mostrar a caixa de diálogo de 
propriedades fazendo duplo clique sobre elemento. 



 

 

A caixa de diálogo de propriedades pode permanecer aberta enquanto se seleccionam outros elementos, 
actualizando-se as propriedades de cada um. O significado de cada propriedade descreve-se nas epígrafes 
e seguintes. 

 

Grupo Textos 

Consta das seguintes funções: 

 

A função Fonte permite seleccionar o tipo de letra da etiqueta ou caixa de texto que se encontre 
seleccionado. Ao executar-se a função, exibe-se a caixa de diálogo standard de selecção de fontes. 
 

 

A função Fonte permite seleccionar o tipo de letra da etiqueta ou caixa de texto que se encontre 
seleccionado.  
 

 

A função Itálico permite activar ou desactivar o estilo itálico para a etiqueta ou caixa de texto que se 

encontre seleccionado. 

 

A função Sublinhado permite activar ou desactivar o estilo sublinhado para a etiqueta ou caixa de texto 
que se encontre seleccionado. 
 

 

A função Fonte defeito permite seleccionar o tipo de letra que se utilizará para as próximas etiquetas ou 
quadros de texto que se criam, não afectando os elementos já criados. Ao executar-se a função, exibe-se 
a caixa de diálogo standard de selecção de fontes. 
 

 



A função Esquerda permite situar à esquerda o alinhamento da etiqueta ou caixa de texto que se encontre 
seleccionado. 

 

A função Centrado permite situar ao centro o alinhamento da etiqueta ou caixa de texto que se encontre 
seleccionado. 
 

 

A função Direita permite situar à direita o alinhamento da etiqueta ou caixa de texto que se encontre 

seleccionado. 
 

 

A função Justificar permite modificar o alinhamento da etiqueta ou caixa de texto que esteja seleccionada, 
de modo a que se ajuste tanto ao bordo esquerdo, como ao direito. 
 

 

A função Geral permite modificar o alinhamento da etiqueta ou caixa de texto que se encontre 
seleccionado, de modo a que os valores numéricos se alinhem à direita e os textos, à esquerda. 
 

 

A função Transparente permite seleccionar a etiqueta ou caixa de texto seleccionado para transparente, 
ou seja, sem cor de fundo. 
 

 

A função Opaco permite seleccionar a etiqueta ou caixa de texto seleccionado para opaco, ou seja, com 
cor de fundo, de modo que não se mostrará o que está situado atrás. 
 

 

A função Alinhar permite posicionar o vértice superior esquerdo do elemento seleccionado em um ponto 
mais próximo das subdivisões da quadrícula, o que facilita o alinhamento de vários elementos entre si. 
 

 

A função Tamanho permite ajustar a posição e o tamanho do elemento seleccionado de tal modo que os 
seus vértices coincidam com os pontos mais perto das subdivisões da quadrícula, o que facilita o 
alinhamento de vários elementos entre si. 

Grupo Ver 

Consta da função Ver, a qual ao ser seleccionada, apresenta-nos uma caixa de diálogo, que consta das 
seguintes funções: 
 

 

A função Régua da barra de menus do editor visual de relatórios permite mostrar ou ocultar as réguas 
como a da figura, graduadas em cm, nas zonas superior e esquerda da janela. Estas réguas servem de 
referência para situar os distintos elementos que compõem o relatório. 

 
 

 



 

 

As funções do submenu Quadrícula permitem modificar as opções da quadrícula, que é um retículo de 
pontos ou linhas como a da figura, que se exibem em ecrã para ajudar a situar os distintos elementos que 
compõem o relatório e que não se imprime. 

 

As funções que compõem o submenu são as seguintes: 

Bloquear Esta função tem dois estados: activada ou desactivada. Quando se encontra activada, 
obriga a que todos os elementos que se situem no relatório se coloquem sempre sobre pontos da 
quadrícula, o que facilita o alinhamento de vários elementos entre si. 

Desenhar Esta função permite mostrar ou ocultar a quadrícula em ecrã. Em qualquer caso, a 
quadrícula nunca se imprime. 

Valores Permite determinar as dimensões da quadrícula, assim como o seu modo de 
representação. Ao executar-se a função, exibe-se uma caixa de diálogo como a da figura, que consta 
dos seguintes elementos: 

  

Divisões Permitem definir as separações horizontal e vertical da quadrícula que se visualiza em 
ecrã. 

Subdivisões  

Permitem definir as separações horizontal e vertical da quadrícula invisível e que se utiliza para situar 
elementos quando a malha está bloqueada. 



Estilo de linha  

Permite seleccionar se pretende que as divisões se exibam através de linha sólida ou de pontos. 

Cor de linha  

Permite seleccionar a cor da linha das divisões. 

Largura de linha  

Permite seleccionar a espessura de linha das divisões. 

Desenhar quadrícula ao mm 

 As opções deste quadro são independentes das divisões e subdivisões. Permitem mostrar outro 
retículo adicional cada 1 mm. 

 

 

A função Ver quadrícula permite mostrar ou ocultar a quadrícula no ecrã. Em qualquer caso, a quadrícula 
nunca se imprime. 
 
 

 

A função Bloquear quadrícula tem dois estados: activada ou desactivada. Quando se encontra activada, 
obriga a que todos os elementos situados no relatório sejam colocados sempre sobre pontos da quadrícula, 
o que facilita o alinhamento de vários elementos entre si. 
 

 

A função Reflexão tem dois estados: activada ou desactivada. Caso se encontre desactivada, quando se 
altere o tamanho de uma linha, mantém-se sempre a inclinação. Caso se encontre activada, a inclinação 
da linha pode variar-se movendo-se os vértices do rectângulo que rodeia a linha. 

 

Reflexão desactivada 

 

Reflexão activada 
 

 

A função Inverter cabeçalhos da barra de menus do editor visual de relatórios permite seleccionar se 
pretende situar o cabeçalho do relatório antes ou depois do cabeçalho da página. 

Situar o cabeçalho de relatório antes do cabeçalho de página pode ser útil, por exemplo quando se 
pretende criar uma página inicial de portada sem número de página e o resto de páginas com número. 

Por outro lado, situar o cabeçalho de página antes do cabeçalho de relatório pode ser útil caso se pretenda 
que todas as páginas possuam número e que o cabeçalho de relatório seja simplesmente algumas linhas 
de texto. 
 



 

 

 

A função Agrupar campos tem dois estados: activada ou desactivada. Caso se encontre activada, quando 
se modifique a altura de uma secção, todas as secções que se encontrem por debaixo dela deslocar-se-
ão automaticamente, mantendo as suas alturas. Caso se encontre desactivada, quando se modificar a 
altura de uma secção, a da secção seguinte modificar-se-á também de tal modo que a altura total do 
relatório se mantenha inalterada. 

Opções de relatórios 

A pressiona o botão Opções..., Imprimir…, Vista preliminar… ou Para ficheiro…. Permite introduzir uma 
descrição para o relatório seleccionado, bem como seleccionar os ficheiros a imprimir e os seus registos 
ou preços. Consta dos seguintes elementos: 

 



Ficha Relatórios: Dados 

A ficha Relatórios: Dados permite introduzir uma descrição para o relatório seleccionado, assim como 
seleccionar os ficheiros a imprimir e os seus artigos ou preços. Consta dos seguintes elementos: 

 

Descrição do relatório  

Permite introduzir uma descrição para o relatório seleccionado, que se guarda nos seus dados e exibe-
se na caixa de diálogo de selecção de relatórios. 

O cabeçalho do relatório situa-se depois do cabeçalho da página 

 Se esta opção estiver activada, a secção Cabeçalho de relatório situa-se depois da secção 
Cabeçalho de página e vice-versa. 

 Situar o cabeçalho de relatório antes do cabeçalho de página pode ser útil, por exemplo quando 
se pretende criar uma página inicial de portada sem número de página e o resto das páginas com 
número. 

 Caso contrário, situar o cabeçalho de página antes do cabeçalho de relatório pode ser útil caso 
se pretenda que todas as páginas possuam número e que o cabeçalho de relatório seja simplesmente 
algumas linhas de texto. 

Ficheiros a comparar no relatório 

 Esta lista permite seleccionar o ficheiro ou ficheiros que se pretendem utilizar para utilizar dados 
deles no relatório. O número situado na coluna esquerda identifica o ficheiro no processo de criação do 
relatório. 

Código(s) a imprimir  



 

 

Permite seleccionar os preços ou artigos que se pretendem incluir no relatório. É possível utilizar os 
caracteres * e ?. O ícone situado à direita deste campo permite solicitar uma directoria. Caso se deixe o 
campo vazio, incluem-se todos os elementos. 

 

Ficha Relatórios: Opções 

A ficha Relatórios: Opções permite definir algumas opções dos relatórios, como a ordem pela que se 

deseje mostrar os dados. Consta dos seguintes elementos: 

 

Usar códigos correlativos automáticos 

 Caso se active esta opção, em vez de se utilizarem os códigos próprios de cada artigo ou preço 

ao gerar-se o relatório, utiliza-se uma numeração automática correlativa. 

Mostrar caracteres # e @ 

 Indica se pretende imprimir as fórmulas das linhas de medição e os caracteres # utilizados nos 
códigos dos capítulos. 

Incluir só os códigos comuns a todos os ficheiros  

 Nos relatórios comparativos, pode-se seleccionar se pretendemos imprimir todos os artigos ou só 
os que se encontrem incluídos em todos os projectos que se comparam. 



Ordenamento da listagem 

  Permite definir o tipo de ordenamento do relatório, que pode ser: 

Por artigos  

Caso se active esta opção, o ordenamento do relatório será consoante os códigos dos artigos. É a forma 
usual de ordenar uma listagem de projecto. 

Por preços simples  

Caso se active esta opção, o ordenamento será consoante os códigos dos preços simples empregues no 
orçamento. 

Por unidades de obra  

Caso se active esta opção, o ordenamento será consoante os códigos das unidades de obra associadas 
a cada artigo. 

Por valor Permite que o relatório se ordene segundo os valores e os quadros de preços, segundo 
os valores unitários (ambos de modo Ascendente ou Descendente). Caso esta opção se encontre 
desactivada, o relatório ordena-se segundo os códigos. 

Por texto Permite que o relatório se ordene segundo os textos Resumo ou de Descrição. Se esta 
opção se encontra desactivada, o relatório ordena-se segundo os códigos. 

No caso de se solicitar o ordenamento por preços simples, deve ter-se em conta que as medições e custos 
dos meios auxiliares acumuláveis não se exibem independentemente, mas são acumulados aos preços 
simples a que correspondam. Os meios auxiliares não acumuláveis exibem-se como mais um preço 
simples. 

Caso pretenda obter o relatório ordenado por preços simples de uma só parte do orçamento (por exemplo, 

uma listagem com os materiais, equipamentos e mão-de-obra intervenientes num capítulo do orçamento), 
é necessário realizar uma cópia do orçamento só com os artigos desejados e solicitar a listagem da cópia 
(através da função Ficheiro>Operações). 

O gerador de expressões 

Os quadros de texto introduzidos no relatório podem incluir grande variedade de dados diferentes, 
definidos através de expressões. O gerador de expressões facilita em grande medida a criação destas 
expressões. 

Para se aceder, introduz-se no relatório uma caixa de texto (função Desenho>Caixa de texto), faz-se 
duplo clique, de modo a que se exiba a caixa de diálogo de propriedades e pressiona-se o botão situado 
à direita da propriedade Dados. 

Exibe-se uma caixa de diálogo como a da figura, que consta dos seguintes elementos: 



 

 

 

Expressão No campo de texto superior vai-se definindo a expressão, podendo-se escrever 
directamente nele ou através da ajuda dos restantes elementos da caixa de diálogo. 

Operadores A fila de botões situados por baixo do campo da expressão permite introduzir operadores 
na expressão, que permitem operar com as variáveis. 

A árvore de grupos  

A árvore situada à esquerda da caixa de diálogo exibe os grupos de elementos que podem incluir-se nas 
expressões e que se descrevem nos seguintes epígrafes. 

A lista de elementos  

Exibe os elementos que podem incluir-se nas expressões, pertencentes ao grupo seleccionado. 

N.º Ficheiro Quando o relatório que se está criando toma dados de vários ficheiros do  (por 

exemplo se for uma listagem comparativa), esta campo permite seleccionar a qual dos projectos 
pertence a próxima variável que se insere na expressão. 

N.º Multi-Preço  

Quando a base de preços ou o projecto que se utiliza tenha multipreços este campo permite seleccionar 
qual deles se pretende utilizar na próxima variável que se insere na expressão. 

N.º Linha folha final  

Quando se insere na expressão um texto com a percentagem da folha final de um projecto, este campo 
permite seleccionar qual das linhas se pretende utilizar. 

Moeda Permite seleccionar a unidade monetária a utilizar. O botão situado à sua direita permite aceder 
à base de dados de moedas, para seleccionar uma ou realizar modificações nelas. 

O campo de ajuda  

Na zona inferior da caixa de diálogo exibe-se um texto de ajuda explicativo do elemento da lista que se 
encontra seleccionado nesse momento. 

 



Os elementos que uma expressão pode conter são: 

Cadeias de texto As cadeias de texto definem-se entre aspas duplas. 

Valores numéricos 

Variáveis  As variáveis definem-se entre [parênteses rectos]. A lista completa de variáveis 
disponíveis exibe-se em neste capítulo. 

Funções  A lista completa de funções disponíveis exibe-se em este capítulo. 

Operadores  A lista completa de operadores disponíveis exibe-se em neste capítulo. 

Campos  Pode incluir-se o nome de outra caixa de texto já definida noutra parte do relatório, 
entre [parênteses rectos]. 

Campos de uma consulta 

 Qualquer dos campos incluídos em qualquer das consultas existentes no ficheiro, entre 
[parênteses rectos]. 

Nos seguintes epígrafes enumeram-se e descrevem-se todas as variáveis, funções e operadores que 
podem ser contidos numa expressão. Um bom modo de aprender mais sobre a sua utilização é consultar 
os relatórios já elaborados que se fornecem com o programa a modo de exemplo. 

Variáveis gerais 

Neste grupo encontram-se as seguintes variáveis: 

◼ CabeçalhoFicheiro(n).- O texto de cabeçalho do ficheiro número n. 

◼ CódigoCliente(n).- O código de cliente constante dos dados gerais do ficheiro número n. 

◼ CustosIndirectos(n).- A percentagem de custos indirectos do ficheiro número n. 

◼ DataEntrada(n).- A data de entrada constante dos dados gerais do ficheiro número n. 

◼ DataEntrega(n).- A data de entrega constante dos dados gerais do ficheiro número n. 

◼ Descrição(n).- Descrição constante dos dados gerais do ficheiro número n. 

◼ Hoje.- A data do sistema, exibida no formato largo definido no painel de controlo do Windows. 

◼ HojeC.- A data do sistema, exibida no formato curto definido no painel de controlo de Windows. 

◼ Localidade(n).- A localidade constante dos dados gerais do ficheiro número n. 

◼ Moeda.- A unidade monetária em abreviatura. 

◼ MoedaE.- A unidade monetária com o seu nome completo. 

◼ NomeFicheiro(n).- O nome do ficheiro número n. 

◼ NomeCliente(n).- O nome de cliente constante nos dados gerais do ficheiro número n. 

◼ NúmeroObra(n).- O número da obra constante do ficheiro número n. 

◼ NúmeroOrçamento(n).- O número do orçamento constante nos dados gerais do ficheiro número n. 

◼ Observações(n).- Observações constantes do orçamento dos dados gerais do orçamento do ficheiro 
número n. 

◼ Página.- O número de página. 

◼ PercentagemFolhaFinal(n;m).- A percentagem ou valor da folha final que se encontra na linha m, do 
ficheiro número n. 

◼ TextoFinal(n).- O texto final da folha final do ficheiro número n. 

◼ TextoFolhaFinal(n;m).- O texto da folha final que se encontra na linha m, do ficheiro número n. 



 

 

◼ ValorExecuçãoMaterial(n).- O valor de execução material do projecto, ou seja, a soma das 
importâncias de todos os registos, do ficheiro número n. 

◼ ValorTotal(n).- O valor de execução material do projecto mais as percentagens e valores da folha final, 
do ficheiro número n. 

Variáveis de base de preços 

Neste grupo encontram-se as seguintes variáveis: 

◼ AgruparRecursos(n;m;recursos).- A soma de todas as linhas de decomposição cujos códigos coincidam 
com o filtro definido no parâmetro recursos, do multipreço número m, do ficheiro número n. 

◼ DecCódigo(n).- O código de cada linha de decomposição, do ficheiro número n. 

◼ DecDescrição(n).- O texto de descrição de cada linha de decomposição, do ficheiro número n. 

◼ DecRendimento(n).- O rendimento de cada linha de decomposição, do ficheiro número n. 

◼ DecResumo(n).- O texto resumo de cada linha de decomposição, do ficheiro número n. 

◼ DecUd(n).- A unidade de medida de cada linha de decomposição, do ficheiro número n. 

◼ DecUnitario(n;m).- O preço unitário de cada linha de decomposição, do multipreço número m, do 
ficheiro número n. 

◼ DecValor(n;m).- O valor de cada linha de decomposição, do multipreço número m, do ficheiro número 
n. 

◼ PrecioMOValorC5(n).- Valor C do quinto conceito para o cálculo do preço unitário da mão-de-obra do 

ficheiro número n. 

◼ PreçoCódigo(n).- O código do preço, do ficheiro número n. 

◼ PreçoComercial(n).- A informação comercial do preço, do ficheiro número n. 

◼ PreçoCondição(n).- Os códigos e textos do caderno associado ao preço, do ficheiro número n. 

◼ PreçoCustoHora(n).- O custo total por hora para o cálculo do preço unitário da mão-de-obra do ficheiro 
número n. 

◼ PreçoData(n).- A data da última modificação do preço, em formato largo do painel de controlo do 
Windows, do ficheiro número n. 

◼ PreçoDataC(n).- A data da última modificação do preço, em formato curto do painel de controlo de 
Windows, do ficheiro número n. 

◼ PreçoDefiniçãoParamétrica(n).- A definição paramétrica do preço, do ficheiro número n. 

◼ PreçoDescrição(n).- O texto de descrição do preço, do ficheiro número n. 

◼ PreçoDescriçãoArtigo(n).- O texto de descrição associado ao artigo do preço do ficheiro número n. 

◼ PreçoHorasJornada(n).- Número de horas por jornada para o cálculo do preço unitário da mão-de-
obra do ficheiro número n. 

◼ PreçoMOTexto1(n).- Texto do primeiro conceito para o cálculo do preço unitário da mão-de-obra do 
ficheiro número n. 

◼ PreçoMOTexto2(n).- Texto do segundo conceito para o cálculo do preço unitário da mão-de-obra do 
ficheiro número n. 

◼ PreçoMOTexto3(n).- Texto do terceiro conceito para o cálculo do preço unitário da mão-de-obra do 
ficheiro número n. 

◼ PreçoMOTexto4(n).- Texto do quarto conceito para o cálculo do preço unitário da mão-de-obra do 
ficheiro número n. 



◼ PreçoMOTexto5(n).- Texto do quinto conceito para o cálculo do preço unitário da mão-de-obra do 
ficheiro número n. 

◼ PreçoMOTexto6(n).- Texto do sexto conceito para o cálculo do preço unitário da mão-de-obra do 
ficheiro número n. 

◼ PreçoMOTexto7(n).- Texto do sétimo conceito para o cálculo do preço unitário da mão-de-obra do 
ficheiro número n. 

◼ PreçoMOTexto8(n).- Texto do oitavo conceito para o cálculo do preço unitário da mão-de-obra do 
ficheiro número n. 

◼ PreçoMOTotal1(n).- Valor total do primeiro conceito para o cálculo do preço unitário da mão-de-obra 
do ficheiro número n. 

◼ PreçoMOTotal2(n).- Valor total do segundo conceito para o cálculo do preço unitário da mão-de-obra 
do ficheiro número n. 

◼ PreçoMOTotal3(n).- Valor total do terceiro conceito para o cálculo do preço unitário da mão-de-obra 
do ficheiro número n. 

◼ PreçoMOTotal4(n).- Valor total do quarto conceito para o cálculo do preço unitário da mão-de-obra do 
ficheiro número n. 

◼ PreçoMOTotal5(n).- Valor total do quinto conceito para o cálculo do preço unitário da mão-de-obra do 
ficheiro número n. 

◼ PreçoMOTotal6(n).- Valor total do sexto conceito para o cálculo do preço unitário da mão-de-obra do 
ficheiro número n. 

◼ PreçoMOTotal7(n).- Valor total do sétimo conceito para o cálculo do preço unitário da mão-de-obra do 

ficheiro número n. 

◼ PreçoMOTotal8(n).- Valor total do oitavo conceito para o cálculo do preço unitário da mão-de-obra do 
ficheiro número n. 

◼ PreçoMOValorA1(n).- Valor A do primeiro conceito para o cálculo do preço unitário da mão-de-obra do 
ficheiro número n. 

◼ PreçoMOValorA2(n).- Valor A do segundo conceito para o cálculo do preço unitário da mão-de-obra 
do ficheiro número n. 

◼ PreçoMOValorA3(n).- Valor A do terceiro conceito para o cálculo do preço unitário da mão-de-obra do 
ficheiro número n. 

◼ PreçoMOValorA4(n).- Valor A do quarto conceito para o cálculo do preço unitário da mão-de-obra do 
ficheiro número n. 

◼ PreçoMOValorA5(n).- Valor A do quinto conceito para o cálculo do preço unitário da mão-de-obra do 
ficheiro número n. 

◼ PreçoMOValorA6(n).- Valor A do sexto conceito para o cálculo do preço unitário da mão-de-obra do 
ficheiro número n. 

◼ PreçoMOValorA7(n).- Valor A do sétimo conceito para o cálculo do preço unitário da mão-de-obra do 
ficheiro número n. 

◼ PreçoMOValorA8(n).- Valor A do oitavo conceito para o cálculo do preço unitário da mão-de-obra do 
ficheiro número n. 

◼ PreçoMOValorB1(n).- Valor B do primeiro conceito para o cálculo do preço unitário da mão-de-obra do 
ficheiro número n. 

◼ PreçoMOValorB2(n).- Valor B do segundo conceito para o cálculo do preço unitário da mão-de-obra 
do ficheiro número n. 



 

 

◼ PreçoMOValorB3(n).- Valor B do terceiro conceito para o cálculo do preço unitário da mão-de-obra do 
ficheiro número n. 

◼ PreçoMOValorB4(n).- Valor B do quarto conceito para o cálculo do preço unitário da mão-de-obra do 
ficheiro número n. 

◼ PreçoMOValorB5(n).- Valor B do quinto conceito para o cálculo do preço unitário da mão-de-obra do 
ficheiro número n. 

◼ PreçoMOValorB6(n).- Valor B do sexto conceito para o cálculo do preço unitário da mão-de-obra do 
ficheiro número n. 

◼ PreçoMOValorB7(n).- Valor B do sétimo conceito para o cálculo do preço unitário do mão-de-obra do 
ficheiro número n. 

◼ PreçoMOValorB8(n).- Valor B do oitavo conceito para o cálculo do preço unitário da mão-de-obra do 
ficheiro número n. 

◼ PreçoMOValorC1(n).- Valor C do primeiro conceito para o cálculo do preço unitário da mão-de-obra do 
ficheiro número n. 

◼ PreçoMOValorC2(n).- Valor C do segundo conceito para o cálculo do preço unitário da mão-de-obra 
do ficheiro número n. 

◼ PreçoMOValorC3(n).- Valor C do terceiro conceito para o cálculo do preço unitário da mão-de-obra do 
ficheiro número n. 

◼ PreçoMOValorC4(n).- Valor C do quarto conceito para o cálculo do preço unitário da mão-de-obra do 
ficheiro número n. 

◼ PreçoMOValorC6(n).- Valor C do sexto conceito para o cálculo do preço unitário da mão-de-obra do 

ficheiro número n. 

◼ PreçoMOValorC7(n).- Valor C do sétimo conceito para o cálculo do preço unitário da mão-de-obra do 
ficheiro número n. 

◼ PreçoMOValorC8(n).- Valor C do oitavo conceito para o cálculo do preço unitário da mão-de-obra do 
ficheiro número n. 

◼ PreçoMOValorD1(n).- Valor D do primeiro conceito para o cálculo do preço unitário da mão-de-obra 
do ficheiro número n. 

◼ PreçoMOValorD2(n).- Valor D do segundo conceito para o cálculo do preço unitário da mão-de-obra 
do ficheiro número n. 

◼ PreçoMOValorD3(n).- Valor D do terceiro conceito para o cálculo do preço unitário da mão-de-obra do 
ficheiro número n. 

◼ PreçoMOValorD4(n).- Valor D do quarto conceito para o cálculo do preço unitário da mão-de-obra do 
ficheiro número n. 

◼ PreçoMOValorD5(n).- Valor D do quinto conceito para o cálculo do preço unitário da mão-de-obra do 
ficheiro número n. 

◼ PreçoMOValorD6(n).- Valor D do sexto conceito para o cálculo do preço unitário da mão-de-obra do 
ficheiro número n. 

◼ PreçoMOValorD7(n).- Valor D do sétimo conceito para o cálculo do preço unitário da mão-de-obra do 
ficheiro número n. 

◼ PreçoMOValorD8(n).- Valor D do oitavo conceito para o cálculo do preço unitário da mão-de-obra do 
ficheiro número n. 

◼ PreçoNúmeroJornadas(n).- Número de jornadas para o cálculo do preço unitário da mão-de-obra do 
ficheiro número n. 

◼ PreçoResumo(n).- O texto resumo do preço, do ficheiro número n. 



◼ PreçoResumoArtigo(n).- O texto resumo do preço associado ao artigo do ficheiro número n. 

◼ PreçoUnidade(n).- A unidade de medida do preço, do ficheiro número n. 

◼ PreçoUnidadeArtigo(n).- A unidade de medida do preço associado ao artigo do ficheiro número n. 

◼ PreçoUnitário.- O preço unitário do preço, do multipreço número m, do ficheiro número n. 

◼ TítuloMultipreço.- O título do multipreço número m, do ficheiro número n. 

Variáveis de projecto 

Neste grupo encontram-se as seguintes variáveis: 

◼ Altura(n).- A altura de cada linha de medição, do ficheiro número n. 

◼ ArtigoCódigo(n).- O código do artigo, do ficheiro número n. 

◼ ArtigoFactor(n).- O factor de medição do artigo, do ficheiro número n. 

◼ ArtigoMedição(n).- O total de medição do artigo, do ficheiro número n. 

◼ ArtigoUnitário(n;m).- O preço unitário do registo, incluídos os custos indirectos, do multipreço número 
m, do ficheiro número n. 

◼ DescriçãoLinha(n).- A descrição de cada linha de medição, do ficheiro número n. 

◼ FaseLinha(n).- A fase de cada linha de medição, do ficheiro número n. 

◼ Largura(n).- A largura de cada linha de medição, do ficheiro número n. 

◼ Número(n).- O número de unidades de cada linha de medição, do ficheiro número n. 

◼ TotalLinha(n).- O total de cada linha de medição, uma vez operado segundo a fórmula correspondente, 
do ficheiro número n. 

Variáveis de entidades comerciais 

◼ EntidadeCódigo(n).- O código da entidade comercial, do ficheiro número n. 

◼ EntidadeComissões(n;m).- Comissões do fornecedor do ficheiro número n pertencente à ficha m. 

◼ EntidadeCondiçõesVenda(n;m).- As condições de venda do fornecedor do ficheiro número n 
pertencente à ficha m. 

◼ EntidadeContacto(n;m).- A pessoa de contacto da entidade comercial, do ficheiro número n, da ficha 
número m (dentro de cada entidade comercial podem existir várias fichas). 

◼ EntidadeContactoAtravésDe(n;m).- Contacto através de, do fornecedor do ficheiro número n 
pertencente à ficha m. 

◼ EntidadeContaNBanco1(n;m).- A Conta Nº do banco 1 para o fornecedor do ficheiro número n 
pertencente à ficha m. 

◼ EntidadeContaNBanco2(n;m).- A Conta Nº do banco 2 do fornecedor do ficheiro número n pertencente 
à ficha m. 

◼ EntidadeContaNBanco3(n;m).- A Conta Nº do banco 3 do fornecedor do ficheiro número n pertencente 
à ficha m. 

◼ EntidadeCP(n;m).- O código postal da entidade comercial, do ficheiro número n, da ficha número m. 

◼ EntidadeDadosPagamento(n;m).- Descontos e condições de pagamento do fornecedor do ficheiro 
número n pertencente à ficha m. 

◼ EntidadeDiaPagamento(n;m).- Dia e condições de pagamento do fornecedor do ficheiro número n 
pertencente à ficha m. 



 

 

◼ EntidadeDiasAtrasoPagamento(n).- O número de dias de atraso no pagamento do fornecedor do 
ficheiro número n. 

◼ EntidadeDirecção(n;m).- A direcção da entidade comercial, do ficheiro número n, da ficha número m. 

◼ EntidadeDirecçãoReferência1(n;m).- A direcção referência 1 do fornecedor do ficheiro número n 
pertencente à ficha m. 

◼ EntidadeDistrito(n;m).- O distrito da entidade comercial, do ficheiro número n, da ficha número m. 

◼ EntidadeDocumentoPagamento(n;m).- Documento e condições de pagamento do fornecedor do 
ficheiro número n pertencente à ficha m. 

◼ EntidadeDocumentoPedido(n;m).- O documento do pedido do fornecedor do ficheiro número n 
pertencente à ficha m. 

◼ EntidadeEndereçoBanco1(n;m).- O endereço do banco 1 do fornecedor do ficheiro número n 
pertencente à ficha m. 

◼ EntidadeEndereçoBanco2(n;m).- O endereço do banco 2 para o fornecedor do ficheiro número n 
pertencente à ficha m. 

◼ EntidadeEndereçoBanco3(n;m).- O endereço do banco 3 do fornecedor do ficheiro número n 
pertencente à ficha m. 

◼ EntidadeEndereçoComercial(n;m).- A direcção comercial do fornecedor do ficheiro número n 
pertencente à ficha m. 

◼ EntidadeEndereçoFiscal(n;m).- O endereço fiscal do fornecedor do ficheiro número n pertencente à 
ficha m. 

◼ EntidadeEndereçoReferência2(n;m).- A direcção referência 2 do fornecedor do ficheiro número n 

pertencente à ficha m. 

◼ EntidadeEndereçoReferência3(n;m).- O endereço referência 3 do fornecedor do ficheiro número n 
pertencente à ficha m. 

◼ EntidadeEndereçoTrabalhos(n;m).- O endereço da frente de trabalho do fornecedor do ficheiro número 
n pertencente à ficha m. 

◼ EntidadeFax(n;m).- O número de fax da entidade comercial, do ficheiro número n, da ficha número m. 

◼ EntidadeFaxComercial(n;m).- O fax comercial do fornecedor do ficheiro número n pertencente à ficha 
m. 

◼ EntidadeFaxFiscal(n;m).- O fax fiscal do fornecedor do ficheiro número n pertencente à ficha m. 

◼ EntidadeFaxTrabalhos(n;m).- O fax trabalhos do fornecedor do ficheiro número n pertencente à ficha 
m. 

◼ EntidadeFiançaPagamento(n;m).- Fiança e condições de pagamento do fornecedor do ficheiro número 
n pertencente à ficha m. 

◼ EntidadeFormaFactura(n;m).- Forma da factura do fornecedor do ficheiro número n pertencente à 
ficha m. 

◼ EntidadeGerentesResponsáveis(n;m).- Gerentes ou responsáveis do fornecedor do ficheiro número n 
pertencente à ficha m. 

◼ EntidadeIVAFornecedor(n;m).- IVA do fornecedor do ficheiro número n pertencente à ficha m. 

◼ EntidadeLocalidade(n;m).- A localidade da entidade comercial, do ficheiro número n, da ficha número 
m. 

◼ EntidadeLocalidadeComercial(n;m).- A localidade comercial do fornecedor do ficheiro número n 
pertencente à ficha m. 



◼ EntidadeLocalidadeFiscal(n;m).- A localidade fiscal do fornecedor do ficheiro número n pertencente à 
ficha m. 

◼ EntidadeLocalidadeTrabalhos(n;m).- A localidade da frente de trabalhos do fornecedor do ficheiro 
número n pertencente à ficha m. 

◼ Entidade-mail(n;m).- A direcção de correio electrónico da entidade comercial, do ficheiro número n, 
da ficha número m. 

◼ EntidadeNaturezaNegócio(n;m).- Natureza do negócio do fornecedor do ficheiro número n pertencente 
à ficha m. 

◼ EntidadeNIF(n).- O número de identificação fiscal da entidade comercial, do ficheiro número n. 

◼ EntidadeNome(n;m).- O nome mais extenso da entidade comercial, do ficheiro número n. 

◼ EntidadeNomeBanco1(n;m).- O nome do banco 1 do fornecedor do ficheiro número n pertencente à 
ficha m. 

◼ EntidadeNomeBanco2(n;m).- O nome do banco 2 para o fornecedor do ficheiro número n pertencente 
à ficha m. 

◼ EntidadeNomeBanco3(n;m).- O nome do banco 3 do fornecedor do ficheiro número n pertencente à 
ficha m. 

◼ EntidadeNomeReferência1(n;m).- O nome referência 1 do fornecedor do ficheiro número n 
pertencente à ficha m. 

◼ EntidadeNomeReferência2(n;m).- O nome referência 2 do fornecedor do ficheiro número n 
pertencente à ficha m. 

◼ EntidadeNomeReferência3(n;m).- O nome referência 3 do fornecedor do ficheiro número n 

pertencente à ficha m. 

◼ EntidadeOutrosGastos(n;m).- Outros gastos na factura do fornecedor do ficheiro número n pertencente à 
ficha m. 

◼ EntidadePaís(n;m).- O país da entidade comercial, do ficheiro número n, da ficha número m. 

◼ EntidadePrazoPagamento(n;m).- Prazo e condições de pagamento do fornecedor do ficheiro número 
n pertencente à ficha m. 

◼ EntidadeRelaçãoReferência1(n;m).- A relação referência 1 do fornecedor do ficheiro número n 
pertencente à ficha m. 

◼ EntidadeRelaçãoReferência2(n;m).- A relação referência 2 do fornecedor do ficheiro número n 
pertencente à ficha m. 

◼ EntidadeRelaçãoReferência3(n;m).- A relação referência 3 do fornecedor do ficheiro número n 
pertencente à ficha m. 

◼ EntidadeResumo(n).- O nome resumido da entidade comercial, do ficheiro número n. 

◼ EntidadeRetenção(n;m).- A percentagem de retenção da entidade comercial, do ficheiro número n. 

◼ EntidadeRetençãoPagamento(n;m).- Retenção e condições de pagamento do fornecedor do ficheiro 
número n pertencente à ficha m. 

◼ EntidadeSubnome(n;m).- O subnome da entidade comercial, do ficheiro número n, da ficha m. 

◼ EntidadeTelefoneComercial(n;m).- O telefone comercial do fornecedor do ficheiro número n 
pertencente à ficha m. 

◼ EntidadeTelefoneFiscal(n;m).- O telefone fiscal do fornecedor do ficheiro número n pertencente à ficha 
m. 

◼ EntidadeTelefoneFixo(n;m).- O número de telefone fixo da entidade comercial, do ficheiro número n, 
da ficha número m. 



 

 

◼ EntidadeTelefoneMóvel(n;m).- O número de telefone móvel da entidade comercial, do ficheiro número 
n, da ficha número m. 

◼ EntidadeTelefoneTrabalhos(n;m).- O telefone da frente de trabalho do fornecedor do ficheiro número 
n pertencente à ficha m. 

◼ EntidadeTipo(n;m).- O tipo da entidade comercial, do ficheiro número n, da ficha número m. 

◼ EntidadeWeb(n;m).- a direcção da página web da entidade comercial, do ficheiro número n, da ficha 
número m. 

Variáveis de controlo de custos 

◼ ImportânciaCustoRealArtigo(n).- O valor do custo real de cada artigo, do ficheiro número n. Este valor 
é o que aparece junto ao texto TOTAL ARTIGO na listagem de consumos de cada artigo. 

◼ ImportânciaCustoRealPreço(n).- O valor de custo real de cada recurso, do ficheiro número n. Este 
valor é o que aparece junto ao texto TOTAL RECURSO na listagem de gastos de cada material. 

◼ ImportânciaFornecimentoPreço(n).- A soma dos valores dos fornecimentos de cada material, do 
ficheiro número n. Este valor é o que aparece junto ao texto TOTAL na listagem de fornecimentos de 
cada material. 

Funções 

As funções permitem transformar as variáveis para obter um resultado a partir delas. As funções 

disponíveis são as seguintes: 

◼ Arredondar(número;decimais).- Arredonda um valor numérico ao número de decimais indicado. 

◼ Cad(número).- Converte um valor numérico numa cadeia de texto. 

◼ Int(número).- Parte inteira de um valor numérico. 

◼ Letra(número;moneda;género).- Converte um valor numérico para a sua denominação em letra, 
incluindo a moeda que se seleccione e consoante o género definido (0=masculino, 1=feminino). 

◼ Longitude(cadeia).- Número de caracteres de comprimento de uma cadeia de texto. 

◼ Maiúsculas(cadeia).- Converte uma cadeia de texto no seu equivalente em maiúsculas. 

◼ Meio(cadeia;inicio;long).- Extrai caracteres intermédios de uma cadeia de texto, desde o caractere 
indicado no parâmetro inicio (incluído), com o comprimento indicado no parâmetro long. 

◼ Minúsculas(cadeia).- Converte uma cadeia de texto no seu equivalente em minúsculas. 

◼ Recortar(cadeia).- Elimina os espaços em branco situados à direita de uma cadeia de texto. 

◼ Romano(número).- Converte um valor numérico no seu equivalente em números romanos. 

◼ SeInm(condição;resultado se verdadeiro;resultado se falso).- Avalia a condição e devolve o primeiro 
resultado se a condição é verdadeira ou o segundo se é falsa (Sim Imediato). 

◼ Soma([Nome do campo]).- Calcula a soma de um determinado campo. 

◼ Valor(cadeia).- Converte uma cadeia de texto num valor numérico. 

Neste grupo exibem-se todas as consultas que contenham o ficheiro, por exemplo, as de controlo de 
custos, que coincidem com os dados que se exibem nas listagens standard de controlo de custos ou outras 
consultas que se tenham criado, em especial se foi criado o ficheiro através de ODBC (capítulo 3) e se 
manipula através programas de bases de dados externos. 

 

 



Capítulo 15  

O menu Ferramentas 

Introdução 

O separador Ferramentas contém funções para a criação da base de dados de entidades comerciais e 
subcontas, assim como as ferramentas necessárias para a manutenção dos ficheiros (copiar, eliminar e 
mudar nome de preços, artigos, etc.).  

 

O separador Ferramentas consta dos seguintes grupos: 

◼ Grupo Comercial: 

 

Este grupo consta da seguinte função: 

Comercial  Contém as funções necessárias para introduzir ou modificar os dados de entidades 
comerciais ou subcontas  

◼ Grupo Operações: 

 

Este grupo consta da seguinte função: 

Operações  Permite realizar operações como copiar, mudar nome ou eliminar preços, artigos, etc.; 
compactar ou restaurar um ficheiro; ou renumerar todos os artigos de um projecto. Também permite 



 

 

converter um ficheiro de  (base ou projecto) para outra moeda, aplicando o câmbio que se 

estabeleça. 



◼ Grupo Segurança: 

 

Este grupo consta das seguintes funções: 

Definir palavra-chave Permite atribuir ao ficheiro seleccionado uma palavra-chave, de modo a que 

apenas o possa abrir quem a conhecer. 

Acessos restringidos Permite impedir o acesso a várias partes de um ficheiro de , segundo o 

tipo de utilizador.  

Protecção contra exportação  

Permite indicar se o ficheiro seleccionado pode ser exportado para outro formato ou não. 

 

◼ Grupo Textos: 

 

Este grupo consta das seguintes funções: 

Ortografia, procurar ou substituir   

Permite realizar uma destas três operações: verificar a ortografia, procurar uma palavra ou substituir 
uma palavra por outra. 

Ortografia  Permite verificar a ortografia do campo de texto onde se encontra o cursor nesse momento. 

Procurar Permite procurar uma palavra no campo de texto em que está situado o cursor. 

Substituir Permite substituir uma palavra por outra no campo de texto em que está situado o cursor 

Autocorrecção Permite definir as palavras que se substituem por outras automaticamente, enquanto se escreve 
nos campos de texto do programa. 

◼ Grupo Opções: 

 

Este grupo consta das seguintes funções: 

Opções por defeito Esta função permite modificar todas as opções do programa (tipos de 
apresentação das listagens, largura de colunas, tipos de letra, etc.) para os seus valores por defeito, tal 
como aparece da primeira vez que se instala o programa. 

 Esta função equivale a eliminar os ficheiros GEST.INI, OPCGEST.INI e OPCLIST.INI. 

Guardar opções Permite guardar, dentro de um ficheiro de extensão CFG, toda a informação relativa às 
opções do programa. 

Recuperar opções Permite abrir um ficheiro de opções CFG guardado previamente. 



 

 

◼ Grupo Editar: 

 

Este grupo consta das seguintes funções: 

Reverter Esta função permite anular a última operação realizada. 

Repetir Esta função permite recuperar a última operação anulada. 

FUNÇÕES DO GRUPO COMERCIAL 

 

Comercial 

 

A função Comercial contém as funções necessárias para introduzir ou modificar os dados de entidades 

comerciais ou subcontas. 

Introdução e modificação de entidades 

Um ficheiro de entidades é composto por entidades comerciais ou subcontas, cada uma das quais contendo 
os seguintes dados: 

◼ Um código de entre 1 a 20 caracteres que identifica a entidade. 

◼ Um texto resumido com o nome da empresa, até 32 caracteres. 

◼ Um texto completo com o nome completo da empresa, até 25.000 caracteres de extensão. 

◼ Até 256 fichas de direcções por cada entidade, cada uma das quais contendo os seguintes dados: 

O tipo de ficha Subnome Endereço  

Código postal Localidade Localidade País 

Telefone(s) fixos Telefone(s) móveis e-mail  

Página web Número de fax Pessoa(s) de contacto  

Endereço fiscal Localidade fiscal Telefone fiscal Fax fiscal 

Endereço comercial Localidade comercial Telefone comercial Fax comercial 

Endereço trabalhos Localidade trabalhos Telefone trabalhos Fax trabalhos 

Gerentes Natureza do negócio Contacto através de Comissões 

Nome referência 1 Endereço referência 1 Relação referência 1  

Nome referência 2 Endereço referência 2 Relação referência 2  

Nome referência 3 Endereço referência 3 Relação referência 3  



Nome banco 1 Endereço banco 1 Conta N. Banco 1  

Nome banco 2 Endereço banco 2 Conta N. Banco 2  

Nome banco 3 Endereço banco 3 Conta N. Banco 3  

Documento pedido Condições venda Forma factura  

Documento pagamento Prazo pagamento Dia pagamento  

Retenção pagamento Fiança pagamento Dados pagamento  

Outros gastos  IVA fornecedor   

Ao executar-se a função, exibe-se uma caixa de diálogo como a da figura, que consta dos seguintes 
elementos: 

Subconta Neste campo introduz-se o código da entidade a criar ou modificar.  

Nome Neste campo introduz-se o nome resumido da entidade, com um máximo de 32 caracteres de 
extensão. 

Descrição  

Neste campo introduz-se o nome completo da entidade, até 25.000 caracteres de extensão. Para 

introduzir uma mudança de linha neste campo, pressionam-se as teclas +. 

NIF Nº de NIF ou CIF da empresa. 

Dias de atraso  

Neste campo, deve-se introduzir o nº de dias de atraso do pagamento. Esse valor será automaticamente 
incrementado à data da factura para calcular a data de vencimento na janela de Entradas de material. 

Percentagem de retenção (%)  

 Neste campo pode indicar uma percentagem de retenção que posteriormente se aplicará em 
. 

Retenção IRPF (%)  

Permite indicar a retenção de IRPF solicitada na Ordem EHA / 804 / 227, de 30 de Março (Espanha). 
Normalmente será de 1%. Esta coluna tem o mesmo comportamento que a coluna Retenção. Calcula-
se sobre o valor, minorando a base imputável antes de aplicar o IVA. 

Desconto Este desconto aplica-se automaticamente em qualquer documento relacionado com o 
fornecedor na função Entradas de material. 

Juros Utiliza-se para calcular o financeiro no livro maior da contabilidade. 



 

 

 

Figura 67. Exemplo de uma entidade comercial ou subconta. 

◼ Nas colunas da tabela inferior permite-se introduzir a informação de cada ficha, com uma extensão 

máxima de 64 caracteres em cada uma. 

Pesquisa de entidades comerciais ou subcontas 

O ícone  que se encontra à direita do campo Entidade/Subconta permite a pesquisa de entidades 
comerciais ou subcontas. 

 



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. 

 

A zona Coincidir permite indicar em que zona do campo seleccionado se pretende procurar o texto 
indicando no campo Pesquisar por ..., podendo ser no Início do campo ou em Qualquer parte do campo. 



 

Barra de ferramentas 

A barra de ferramentas da janela Entidades Comerciais/Subcontas é composta pelos seguintes ícones: 

 Adicionar capítulo.- Permite adicionar um novo capítulo, no mesmo nível do actual e na última 

posição. 

 Adicionar subcapítulo.- Permite adicionar um novo subcapítulo, dentro do capítulo actual. 

 Eliminar capítulo.- Permite eliminar o capítulo actual. 

 Alterar texto.- Permite modificar o título do capítulo actual. 

 Subir.- Permite subir o capítulo actual na ordenação. 

 Descer.- Permite baixar o capítulo actual na ordenação. 

 Criar a árvore de entidades/subcontas. Criar de forma automática a seguinte estrutura de 

capítulos, agrupando dentro de cada capítulo as subcontas relacionadas. 

  

 Parâmetros subcontas.- Este ícone permite ver e modificar os principais dados da subconta que 
se encontra seleccionada. 



 

 

  

A caixa de diálogo inclui as seguintes fichas: 

◼ Parâmetros.- Inclui os dados standard, que já se exibem na tabela inferior da janela, além dos 
dados do IVA e o Código Conta Cliente. O Código Conta Cliente é útil, por exemplo, para as 
subcontas do grupo 572 Bancos. Em cada uma delas, pode indicar-se o número de conta para 
utilizar posteriormente a função Contabilidade>Movimentos bancários. 

A opção Não incluir no modelo 347 permite seleccionar se pretende incluir esta subconta na 
listagem do modelo 347. Esta opção está desactivada por defeito, porém activa-se automaticamente 
em todas as subcontas que se incluam na tabela de retenções para profissionais independentes 
(neste caso, está activada e inacessível). 

◼ Vencimentos.- Permite seleccionar os prazos de pagamento a partir da data da factura que se 
utilizaram quando se criaram os vencimentos de qualquer factura deste fornecedor ou cliente. As 

opções disponíveis são as já descritas para o ícone  Gerar vencimentos do diário. 

 



◼ Cabeçalho do pedido.- Este campo de texto extenso permite introduzir um texto de até 32000 
caracteres que se utiliza cada vez que se imprima um pedido para este fornecedor, em lugar do 
texto standard definido como cabeçalho do pedido nas opções de impressão. No caso deste campo 
se encontrar vazio, utiliza-se o texto definido nas opções de impressão. 

◼ Rodapé de página do pedido.- Este campo de texto extenso permite introduzir um texto de até 
32000 caracteres que se utiliza cada vez que se imprimir um pedido para este fornecedor, em lugar 
do texto standard definido como rodapé de página do pedido nas opções de impressão. Caso o 
campo fique vazio, utilizar-se-á o texto definido nas opções de impressão. 

◼ Requisitos exigidos.- Inclui uma tabela de duas colunas:  

Requisito  Permite descrever o requisito. 

Cumprido  Permite activar ou desactivar um campo de verificação.  

A modificação desta tabela está protegida através de um acesso restringido. Não se permite a impressão 
de cheques pré-datados para fornecedores que tenham alguma linha nesta tabela sem a marca de 
requisito Cumprido. 

Requisitos exigíveis a fornecedores 

Na caixa de diálogo que inclui a informação de cada subconta, O separador denominado Requisitos 

exigíveis inclui uma tabela de duas colunas: a coluna Requisito permite descrever o requisito e a coluna 
Cumprido que permite activar ou desactivar um campo de verificação. A modificação desta tabela está 
protegida através de um acesso restringido. Não se permite a impressão de pagamentos, para 
fornecedores que tenham alguma linha nesta tabela sem a marca de requisito Cumprido. 

Materiais de fornecedores 

O ícone  da função Ferramentas>Comercial permite atribuir a cada fornecedor uma lista dos 
materiais que ele fornece. Para esse efeito, pode solicitar-se uma pasta de preços, que permite a 
selecção múltipla. Isto significa que pode utilizar-se a tecla Ctrl ou Shit para seleccionar vários preços e 
assim atribui-los em grupo ao fornecedor. 



 

 

 

 



FUNÇÕES DO GRUPO OPERAÇÕES 

 

 

Ao executar o ícone da caixa de diálogo do grupo Operações, o programa apresenta-nos um menu 

contextual que contém as seguintes funções: 

 

Operações 

 

A função Operações permite realizar as seguintes operações com os ficheiros: 

 

◼ Copiar ficheiros de  completos; ou grupos de preços, artigos, entidades, etc; de um ficheiro para 

outro. 

◼ Alterar o nome dos ficheiros de  completos; ou códigos de preços, artigos, entidades, etc. 

◼ Apagar ficheiros de  completos; ou grupos de preços, artigos, entidades, etc. 

◼ Apagar dados do preço. 

◼ Compactar um ficheiro de , ou seja, comprimir o espaço que ocupa em disco. 

◼ Reparar um ficheiro de  deteriorado. 

◼ Mudar o número de um projecto, de modo que os códigos de todos os artigos passem a ser correlativos. 



 

 

Copiar 

O separador Copiar da caixa de diálogo da função Operações consta dos seguintes elementos: 

 

O campo Ficheiro de origem 

 Permite seleccionar o ficheiro que inclui os dados que se desejam copiar. 

O campo Código de origem  

 Permite seleccionar os preços, artigos, entidades, etc; que se pretendem copiar. É possível utilizar 
os caracteres * e ?. O ícone situado à direita deste campo permite solicitar uma directoria. Caso se deixe 
o campo vazio, copiam-se todos os elementos. 

Casa Decomposição de origem 

Se se copiam os preços ou artigos, esta casa permite selecionar a decomposição de origem que se 
pretende copiar, podendo ser a A, B, C ou D, ou todas elas. 

Casa Multi-preço de origem 

Se se copiam preços, esta casa permite selecionar o número do multi-preço de origem que se pretende 
copiar, entre 1 e 256. O botão “>>” situado à sua direita permite ver a lista de multi-preços para 
selecionar um deles. Se a opção “Multi-preço” está desativada, copiam-se todos os multi-preços 
existentes.O campo Ficheiro de destino  

 Neste campo selecciona-se o nome do ficheiro para onde se copiam os preços, artigos, entidades, 
etc; que pode ser o mesmo ou diferente do original. Também é possível seleccionar um nome de ficheiro 
novo. 



Recuperar da anterior quando se encontre vazia 

Esta opção só é útil se na casa Decomposição de origem se selecionou B, C ou D. Neste caso, se a 
decomposição selecionada estiver vazia, utiliza-se a anterior no seu lugar. Ou seja, se D está vazia, 
utiliza-se C; se C está vazia utiliza-se B; e se B está vazia, utiliza-se A. 

O campo Código de destino  

 Permite definir um código novo para os elementos que se copiam. Se deixar o campo vazio, 
utilizam-se os mesmos códigos de origem. 

Decomposição de destino 

Se se copiam preços ou artigos com uma decomposição de origem específica, esta casa permite 
selecionar a decomposição de destino. Esta situação permite copiar, por exemplo, as decomposições A 
de um ficheiro de origem, para B noutro ficheiro de destino. 

Multi-preço de destino 

Se se copiam preços com um multi-preço de origem específico, esta casa permite selecionar o multi-
preço de destino. Esta função permite copiar, por exemplo, o multi-preço 6 de um ficheiro de origem, 
para um multi-preço 7 noutro ficheiro de destino. 

Ficheiro completo 

 Permite copiar o ficheiro completo. Ao copiar um ficheiro através da opção Ficheiro completo 
aparece uma caixa de diálogo indicando que se realizou a operação correctamente. 

Preços Permite copiar um, vários ou todos os preços de um ficheiro para outro. 

Com decomposição  

Quando se selecciona um preço composto para copiar, esta opção permite optar pela cópia dos preços 

que fazem parte da sua decomposição. Se desactivar a opção e seleccionar algum preço composto para 
copiar (copiam-se os códigos e os rendimentos), mas não os preços que fazem parte dele. 

Artigos Permite copiar um, vários ou todos os artigos de um projecto para outro. 

Com medição  

Copiam-se os artigos, sendo possível seleccionar se pretende copiar as linhas de medição, o que permite, 
por exemplo, copiar um projecto completo mas sem linhas de medição, para começar um orçamento 
similar. 

Condições técnicas  

Permite copiar um, vários ou todos os textos de um caderno de condições técnicas para outro. Ao copiar 
os textos de um projecto para outro, copiam-se também os preços associados de forma automática. 

Entidades/Subcontas  

Permite copiar uma, várias ou todas as entidades comerciais de um ficheiro de entidades para outro 
ficheiro. 

Linhas de medição entre artigos  

Permite copiar todas as linhas de medição de um artigo para outro artigo. No caso de um artigo já ter 
linhas de medição as novas adicionam-se a estas. 

Controlo de custos  

Quando se copiam entradas de material de um ficheiro para outro, o programa compara 
automaticamente os documentos de igual tipo e número em ambos os ficheiros e caso os seus conteúdos 
sejam diferentes, oferece a possibilidade de manter os de um ficheiro ou de outro, sempre os de um, 
sempre os de outro ou sempre o mais actual, em função das datas e horas de modificação. 



 

 

 

O mesmo sucede com as linhas da tabela de gastos de material. Neste caso, para averiguar que se trata 
do mesmo gasto ou de outro diferente, se utiliza o código de TNota de saída. 

Contabilidade  

Permite copiar o plano geral contabilístico, os lançamentos, os vencimentos, a analítica, as subcontas e 
o inventário do ficheiro de origem para o ficheiro de destino. 

Plano oficial de Contabilidade  

Permite copiar o plano oficial de contabilidade do ficheiro de origem para o ficheiro de destino. 

Pessoal Permite copiar a gestão de pessoal do ficheiro de origem para o ficheiro de destino.  



Segurança e Saúde   

Permite copiar informação de segurança e saúde de um ficheiro a outro. 

Factor de salário real  

 Permite copiar a informação do factor de salário real de um ficheiro para outro. 

Livro do edifício 

Permite copiar informação de livro do edifício de um ficheiro a outro. 

Facturação 

Permite copiar informação do facturas de um ficheiro para outro 

 

Uma vez definidos os dados correspondentes, pressiona-se o botão Copiar, realizando-se a operação 
solicitada. 

Modificar Código 

O separador Modificar código da caixa de diálogo da função Operações consta dos seguintes elementos: 

 

◼ O campo Origem.- Permite seleccionar o ficheiro e códigos dos elementos a que se pretende mudar o 
nome ou onde se incluem os dados cujos códigos se pretendem alterar. Basta clicar na pasta amarela 
representada e seleccionar o ficheiro. 

◼ O campo Destino.- Permite seleccionar o ficheiro e códigos que se pretendem. Basta clicar na pasta 
amarela representada e seleccionar o ficheiro. É possível utilizar os caracteres "*" e ?, no modo descrito 
em epígrafe 2.4.6.  

◼ As opções Preços, Artigos, Condições técnicas ou Entidades.-Estas opções permitem seleccionar o tipo 
de dado do ficheiro sobre o qual se vai efectuar a operação de mudança de nome. Se seleccionar um 
ficheiro de origem e destino diferentes, copiam-se os elementos para o ficheiro de destino. 

Ficheiro completo  

Permite mudar o nome do ficheiro completo. 

Preços Permite mudar os códigos dos preços que se seleccionem. 

E na decomposição de todos  



 

 

Se alterar o código de um preço e este estiver a ser utilizado na decomposição de outros, esta opção 
permite que se troque o código também em todas as linhas de decomposição de todos os preços 
compostos da base (esta opção faz que a mudança de nome demore bastante tempo, portanto só se 
deve activar se realmente necessitar). 

Artigos Permite alterar os códigos dos artigos que se seleccionem. 

Condições técnicas  

Permite alterar os códigos das condições técnicas que se seleccionem. 

Entidades  

Permite alterar os códigos das entidades comerciais que se seleccionem. 

Linhas de decomposição  

Permite alterar, nas linhas de decomposição de um preço composto, um preço por outro. Para tal, 
introduz-se no campo Preço de origem o preço ou preços compostos a alterar, no campo Preço actual 

de origem, o código da linha ou linhas a alterar e no campo Preço novo de destino, o código ou códigos 
novos. 

Preços associados a artigos 

Permite trocar o preço associada a um artigo. Para tal, introduz-se no campo Artigo(s) de origem o 
artigo ou artigos a alterar; no campo Preço actual de origem, o código do preço actual; e no campo 
Preço novo de destino, o código do novo preço a associar ao artigo. 

Gráficos associados a preços  

Permite trocar os nomes dos ficheiros de gráficos associados a um, vários ou a todos os preços. Nos 
nomes considera-se o caminho completo, pois é possível, por exemplo, trocar os gráficos de nome 

C:\Gest\Imagenes\* por D:\Imagenes\* imagens que se procuram em outra pasta. 

 

Uma vez definidos os dados correspondentes, pressiona-se o botão Alterar o nome e realiza-se a operação 
solicitada. 



Apagar 

O separador Apagar da caixa de diálogo da função Operações consta dos seguintes elementos: 

 

O campo Ficheiro   

Permite seleccionar o ficheiro que inclui os dados que se pretendem apagar. 

O campo Preços, Artigos, Condições técnicas, Entidades, Controle de custos, Segurança e saúde ou 

Factor de salário real. 

 Permite seleccionar os elementos que se pretendem apagar. É possível utilizar os caracteres * e 
?, no modo descrito no capítulo 2. O ícone situado à direita deste campo permite criar uma directoria. 
Se deixar o campo vazio, apagam-se todos os elementos. 

Ficheiro completo  

Permite apagar o ficheiro completo, incluindo a base de preços, projecto, caderno de condições técnicas, 
entidades comerciais, etc. O ficheiro envia-se para a Reciclagem do Windows, podendo-se recuperar 
(ver manual do Windows para obter mais informação). 

Preços Permite apagar um, vários ou todos os preços. 

e na decomposição de todos  

Ao apagar-se um preço, se este estava a ser utilizado na decomposição de outros, esta opção permite 
que se apague também em todas as linhas de decomposição de todos os preços compostos da base 

(esta opção faz com que a opção apagar demore bastante tempo, portanto só se deve activar se 
realmente for necessário). 

Artigos Permite apagar um, vários ou todos os artigos. 

Condições técnicas  

Permite apagar uma, várias ou todas as condições técnicas de um caderno. 

Entidades/Subcontas  

Permite apagar uma, várias ou todas as entidades comerciais. 

Controle de custos  

Permite apagar todos os dados relativos ao controlo de custos (entradas e gastos de material). 

Contabilidade  



 

 

Permite eliminar toda a informação relacionada com a contabilidade do ficheiro indicado. 

Pessoal Permite eliminar toda a informação relacionada com o pessoal do ficheiro indicado. 

Segurança e saúde  

Permite apagar todos os dados relativos aos projectos e cadernos de segurança e saúde. 

Factor de salário real  

Permite apagar todos os dados relativos ao cálculo do factor de salário real. 

Livro do edifício 

Permite apagar todos os dados relativos ao livro do edifício. 

Facturação 

Permite apagar todos os dados relativos ao facturas. 

 

Uma vez definidos os dados correspondentes, pressiona-se o botão Apagar e realiza-se a operação 
solicitada. 

Apagar dados do preço 

O separador Apagar dados do preço da caixa de diálogo Operações permite gerir de uma forma bastante 
exacta toda a informação associada a um preço. Contém o quadro Informação a apagar onde se pode 
escolher que informação se pretende apagar. No campo Preço(s) podem-se utilizar filtros para seleccionar 
vários preços em simultâneo. 

 

Base de preços  Devemos indicar o nome do ficheiro da base de preços. 

Preço(s)  Devemos indicar o código ou códigos dos preços, aos quais, queremos eliminar os dados 
na zona  

Informação a apagar  Deve-se indicar quais os campos que queremos eliminar nos preços 
seleccionados. 

Por último, pressiona-se o botão Apagar. 



Compactar 

O separador Compactar da caixa de diálogo Operações permite melhorar o espaço que ocupa em disco 

um ficheiro de  Consta dos seguintes elementos: 

 

◼ O campo Ficheiro.- Permite seleccionar o ficheiro a compactar. 

Uma vez seleccionado o ficheiro, pressiona-se o botão Compactar, realizando-se a operação solicitada. 



 

 

Reparar 

O separador Reparar da caixa de diálogo da função Ferramentas>Operações... permite reparar um ficheiro 

de deteriorado. Consta dos seguintes elementos: 

 

◼ O campo Ficheiro.- Permite seleccionar o ficheiro a reparar. 

Uma vez seleccionado o ficheiro, pressiona-se o botão Reparar e realiza-se a operação solicitada. 

Renumerar o projecto 

Se em um projecto existirem vários projectos intermédios e pretender-se que os artigos posteriores 
utilizem os seus códigos, é possível alterar o número dos códigos dos artigos através da função Renumerar 

projecto da caixa de diálogo da função Operações Esta função permite realizar uma cópia do projecto, de 
modo a que os códigos dos artigos do projecto de destino sejam criados automaticamente, utilizando-se 
n dígitos para cada nível de capítulos. 

A ficha consta dos seguintes elementos: 

 



Projecto de origem Permite seleccionar o projecto que inclui os artigos desordenados aos quais se 
pretende mudar a numeração. 

Projecto de destino Neste campo introduz-se o nome do novo ficheiro para onde se copiam os 
artigos com os novos códigos. 

Agrupar por nível Neste quadro, activam-se as opções correspondentes ao número de caracteres 
que definem cada nível de capítulos e subcapítulos utilizados no projecto de origem. Observem-se os 
seguintes exemplos: 

 

Códigos de artigos Utilizados 01# 

0101 

0102 

... 

 

07# 

0701 

... 

001# 

001001 

001002 

... 

 

007# 

007001 

... 

01# 

01.01 

01.02 

... 

 

07# 

07.01 

... 

01# 

0101# 

010101 

010102 

... 

07# 

0705# 

070501 

... 

Activam-se as opções 2 3 2 2 e 4 
 

Deve ter-se em conta os novos códigos automáticos que se criam utilizando sempre dois dígitos para cada 
nível de capítulos, independentemente dos utilizados no projecto original. 

Uma vez introduzidos estes dados, pressiona-se o botão Renumerar e realiza-se a operação solicitada. 

Ao renumerar um projecto, renumeram-se também os vínculos que existam nas linhas de medição de 
forma automática. Assim continuam vinculadas às mesmas medições dos mesmos artigos de antes da 
renumeração. 

Ao renumerar um projecto, copiam-se de forma automática todos os preços do projecto original. 

Converter um ficheiro em outra moeda 

 

A função Converter para outra moeda permite converter um ficheiro de (base ou projecto) para 

outra moeda, aplicando-lhe o câmbio que se estabeleça. 

Ao executar-se a função, exibe-se uma caixa de diálogo como a da figura, que consta dos seguintes 
elementos: 

 



 

 

Ficheiro origem Nela exibe-se o ficheiro seleccionado, que coincide com o que se exibe na barra de título 
do programa. 

Ficheiro de destino Permite seleccionar um novo ficheiro onde se guardarão os dados convertidos 
na nova moeda. É possível seleccionar um ficheiro novo ou um existente, que seria substituído. 

Converter de Permite seleccionar a moeda em que se encontram actualmente os preços do ficheiro 
seleccionado. As moedas que se exibem e os seus câmbios podem ser alterados através do botão Editar 

moedas.... 

Para Permite seleccionar a moeda para a qual se quer converter os preços do ficheiro seleccionado. 

As moedas e os câmbios podem alterar-se através do botão Editar moedas.... 

Adaptar os decimais à nova moeda 

 Se activar esta opção, os preços são actualizados ao nível do número de casas decimais utilizadas, 
para assim se adaptarem à nova moeda. 

Converter também os ficheiros associados 

 Permite ao utilizador converter com a mesma operação todos os ficheiros associados ao ficheiro 
escolhido no campo Ficheiro origem. Por exemplo, converter um orçamento e os autos de medição que 
lhe associámos. 

Uma vez definidas as opções, pressiona-se o botão Converter e realiza-se a operação. 

O botão Editar moedas... permite modificar as moedas utilizadas: nomes, género, os decimais que se 
utilizam e o câmbio em relação a uma moeda de referência. Ao pressionar, aparece uma relação de moedas 
que consta das seguintes colunas: 

 

Moeda  O nome, por extenso, da moeda. 

Abreviatura  O nome abreviado da moeda. 



Género  Indica o género da moeda. Se for feminino (como as pesetas), introduz-se 1, mas se for 
masculino (como os euros), introduz-se 0. 

Câmbio com moeda de referência 

 Permite indicar o câmbio de cada moeda em relação a uma de referência, que pode ser qualquer 
e deve-se introduzir 1. 

 Por exemplo, na linha do euro pode introduzir-se 1 e na linha da peseta, as pesetas que equivalem 
a 1 euro. 

 No programa são fornecidos vários câmbios certos como exemplo, no entanto deve-se assegurar 

do seu valor real. 

Decimais  Permite definir o número de decimais a utilizar para: 

 Os valores unitários dos preços simples. 

 As importâncias de cada linha de decomposição dos preços compostos. 

 Os valores unitários dos preços compostos. 

 Os preços unitários dos artigos (uma vez implementados nos custos indirectos). 

 Os valores dos artigos. 

 Converte para outra moeda os dados introduzidos em . 

FUNÇÕES DO GRUPO SEGURANÇA 

O grupo Segurança pertence ao separador ferramentas, que consta das seguintes funções: 

Definir palavra-chave para um ficheiro 

 

A função Definir palavra-chave permite atribuir ao ficheiro seleccionado uma palavra-chave, de modo a 
que só possa abrir-se posteriormente caso se conheça a palavra-chave. 

Ao executar-se a função, exibe-se uma caixa de diálogo como a da figura, na qual se introduz a palavra-
chave duas vezes e se pressiona o botão Aceitar. 

 



 

 

Acessos restringidos 

 

A função Acessos restringidos permite impedir o acesso a várias partes de um ficheiro de , consoante 

os utilizadores. Por exemplo, um utilizador pode ter acesso somente a consultar uma base de preços 
enquanto outro pode ter acesso a consultar e modificar. Um utilizador especial denominado administrador 
terá sempre acesso a todas as partes do ficheiro e será a única pessoa que poderá adicionar, modificar e 

eliminar a outros utilizadores. 

Ao executar-se a função pela primeira vez, exibe-se uma caixa de diálogo como a da figura que permite 
introduzir o nome e a chave do administrador. 

 

Seguidamente, exibe-se uma caixa de diálogo que permite indicar os utilizadores que terão acesso a este 

ficheiro de e atribuir a cada um diferentes privilégios. Nesta lista situada à esquerda pode adicionar 

vários utilizadores e quando se seleccionar um, na zona direita da caixa de diálogo pode indicar os seus 
privilégios de acesso. Por um lado, pode indicar os tipos de dados que cada um pode modificar e por 
outro, as funções do menu que pode utilizar. 

A lista de permissões inclui permissões gerais para todos os menus, excepto para o menu Tcustos, 

Facturação e Contabilidade,T que inclui permissão específica para cada uma das funções.  

Adiciona-se dentro das permissões do Controlo de custos duas novas linhas denominadas Bloquear autos 
e Bloquear produções. Estas linhas vão permitir definir que utilizadores vão ter permissão para poder 
bloquear um auto ou uma produção que já está finalizada e portanto não deve ser modificada. 



 

Protecção contra exportação 

 

A função Protecção contra exportação permite atribuir ao ficheiro que se encontre seleccionado nesse 
momento a qualidade de não exportável.  

Ao executar-se a função, exibe-se uma caixa de diálogo que pede confirmação. Caso se responda Sim, o 
ficheiro passará a ser não exportável, com o que as funções de exportação estarão desactivadas. 

 

Quando, desde esta função, atribuirmos a um ficheiro a condição de não exportável, o programa permite 
executar a função de Exportar, permitindo a exportação do ficheiro para todos os formatos disponíveis, à 
excepção dos formatos: 

 

 



 

 

 

 

 

Caso se tente exportar um ficheiro, para um dos formatos não permitidos, o programa lança uma 
mensagem de aviso como o que se vê na imagem seguinte: 

 

É necessário utilizar esta função com precaução, já que uma base não exportável nunca poderá converter-
se novamente em exportável. 

FUNÇÕES DO GRUPO TEXTOS 

O grupo Textos pertence ao separador operações, que consta das seguintes funções: 

Ortografia, procurar ou substituir no ficheiro completo 

 

A função Ortografia, procurar ou substituir no ficheiro completo, permite realizar uma das três operações: 

◼ Verificar a ortografia de todos os textos incluídos no ficheiro seleccionado. 

◼ Pesquisar uma palavra em todos os textos incluídos no ficheiro seleccionado. 

◼ Substituir uma palavra por outra em todos os textos incluídos no ficheiro seleccionado. 

Ao executar-se a função, exibe-se uma caixa de diálogo como a da figura, que inclui este novo elemento: 



 

Ficheiro Permite seleccionar o ficheiro no qual se pretende procurar, substituir ou corrigir textos. 

Preço(s) Permite indicar em que preços se pretende procurar, substituir ou corrigir os textos. No 
campo situado à direita, é possível seleccionar, do modo habitual, os códigos dos preços que se 
pretendem ter em conta. 

Cond. técnica(s) Permite indicar em que condições técnicas se pretende procurar, substituir ou 
corrigir textos. No campo situado à direita, é possível seleccionar, do modo habitual, os códigos das 
condições técnicas que se pretendem ter em conta. 

Texto linhas de medição  

Permite indicar o que se pretende procurar, substituir ou corrigir nos textos de todas as linhas de medição 
existentes no ficheiro. 

Aplicar Permite seleccionar se, quando se pressiona o botão Corrigir, se pretende ter em conta a 
ortografia e/ou a autocorrecção. 

Código Neste campo vai-se mostrando o código do preço do artigo que se está analisando em cada 
momento. 

Resumo Neste campo vai-se mostrando o texto resumo do preço do artigo que se está analisando 
em cada momento. 

O campo de texto inferior 

Neste campo exibe-se o texto para pesquisa, substituindo-o ou corrigindo-o. 



 

 

Procurar... Permite pesquisar uma palavra em todos os textos incluídos no ficheiro seleccionado. Ao 
pressionar-se o botão, exibe-se uma caixa de diálogo como a da figura, que consta dos seguintes 
elementos: 

 

Localizar Permite introduzir o texto a pesquisar. 

Só palavra completa  

Permite que o texto que se procura se considere como válido unicamente se forma uma palavra 
completa, ignorando-se caso forme parte de outra palavra de maior extensão. 

Maiúsculas e minúsculas  

Permite que uma letra maiúscula e a sua equivalente minúscula sejam consideradas como diferentes na 
pesquisa. 

Localizar seguinte  

Permite começar a procura e continuar cada vez que se encontre o texto pesquisado. 

Substituir... Permite substituir uma palavra por outra em todos os textos incluídos no ficheiro 
seleccionado. Ao pressionar-se o botão, exibe-se uma caixa de diálogo como a da figura, que consta dos 
seguintes elementos: 

  

Localizar Permite introduzir o texto a pesquisar. 

Substituir por Permite introduzir o texto que irá substituir o texto localizado. 

Só palavra completa  

Permite que o texto que se pesquisa se considere como válido unicamente se forma uma palavra 

completa, ignorando-se caso forme parte de outra palavra de maior extensão. 

Maiúsculas e minúsculas  

Permite que uma letra maiúscula e a sua equivalente minúscula sejam consideradas como diferentes na 
pesquisa. 

Localizar seguinte  

Permite começar a pesquisa e continuar cada vez que se encontre um texto. 

Substituir Permite substituir o texto encontrado e continuar com a pesquisa. 

Substituir tudo Permite substituir todos os textos que se encontrem, sem mais nenhuma intervenção 
por parte do utilizador. 



Corrigir Permite verificar a ortografia de todos os textos incluídos no ficheiro seleccionado no 
campo Ficheiro. Ao pressionar-se o botão, exibe-se uma caixa de diálogo como a da figura, que consta 
dos seguintes elementos: 

 

Não se encontrou  

Indica a palavra que não se encontrou no dicionário principal, nem no personalizado. 

Alterar para  

Permite introduzir a escrita correcta da palavra. 

Sugestões  

Exibe as palavras existentes nos dicionários mais parecidas com a que não se encontrou. 

Omitir Permite deixar a palavra não encontrada como está e continuar pesquisando mais palavras 
incorrectas. 

Omitir todas  

Permite deixar a palavra não encontrada como está e continuar a pesquisar mais palavras incorrectas. 
No caso da palavra procurada voltar a aparecer em outra parte do texto, ignorar-se-á automaticamente. 

Alterar Permite alterar a palavra não encontrada pela que se selecciona na lista de sugestões ou pela 
que se escreva no campo Alterar para. 

Alterar todas  

Permite mudar a palavra não encontrada pela que se seleccione na lista de sugestões ou a que se 
escreva no campo Alterar para. No caso da palavra não encontrada voltar a aparecer em outra parte do 
texto, alterar-se-á automaticamente. 

Agregar  

Permite adicionar a palavra não encontrada ao dicionário personalizado, de modo que seja considerada 
como válida no futuro. Este botão permite ir adicionando ao dicionário personalizado todas aquelas 
palavras que sejam correctas e que não estejam incluídas no dicionário principal, como marcas 
comerciais, termos técnicos, abreviaturas, etc. 

Opções Permite seleccionar se pretende ver sempre sugestões para as palavras não encontradas 
e se deve considerar sempre como válidas as palavras que se encontrem em maiúsculas e/ou as palavras 
que incluam números. 

Converter para minúsculas 

Permite passar de forma automática todos os textos para minúsculas. Os textos a converter são: 

Preços: 

Código 

Resumo 

Texto 

Condições Técnicas 



 

 

Artigos  

Línhas de medição 

Converter para maiúsculas 

Permite passar de forma automática todos os textos para maiúsculas. Os textos a converter são: 

Preços: 

Código 

Resumo 

Texto 

Condições Técnicas 

Artigos  

◼ Linhas de medição 

Ortografia 

 

A função Ortografia permite verificar a ortografia do campo de texto onde se encontre o cursor nesse 
momento, que pode ser um texto resumo, um texto de descrição, de caderno, etc. Ao pressionar-se o 

botão, exibe-se uma caixa de diálogo como a da figura, que consta dos seguintes elementos: 

 

Não se encontrou Indica a palavra que não se encontrou no dicionário principal, nem no 
personalizado. 

Alterar para Permite introduzir a escrita correcta da palavra. 

Sugestões Exibe as palavras existentes nos dicionários mais parecidas à que não se encontrou. 

Omitir Permite deixar a palavra não encontrada como está e continuar pesquisando mais palavras 
incorrectas. 

Omitir todas Permite deixar a palavra não encontrada como está e continuar procurando mais 
palavras incorrectas. No caso da palavra não encontrada voltar a aparecer em outra parte do texto, 
ignorar-se-ia automaticamente. 

Alterar Permite mudar a palavra não encontrada pela que se seleccione na lista de sugestões ou pela 
que se escreva no campo Alterar para. 

Alterar todas Permite mudar a palavra não encontrada pela que se seleccione na lista de sugestões 
ou a que se escreva no campo Alterar para. No caso da palavra não encontrada voltar a aparecer em 
outra parte do texto, alterar-se-á automaticamente. 



Agregar Permite adicionar a palavra não encontrada ao dicionário personalizado, de modo que 
seja considerada como válida no futuro. Este botão permite ir adicionando ao dicionário personalizado 
todas aquelas palavras que sejam correctas e que não estejam incluídas no dicionário principal, como 
marcas comerciais, termos técnicos, abreviaturas, etc. 

Opções... Permite seleccionar se pretende ver sempre sugestões para as palavras não encontradas 
e se considera sempre como válidas as palavras que se encontrem em maiúsculas e/ou as palavras que 
incluíam números. 

Procurar 

 

A função Procurar permite pesquisar uma palavra no campo de texto em que esteja situado o cursor. Ao 
pressionar-se o botão, exibe-se uma caixa de diálogo como a da figura, que consta dos seguintes 
elementos: 

 

Localizar Permite introduzir o texto a procurar. 

Apenas palavras inteiras Permite que o texto que se pesquisa se considere como válido unicamente se 
forma uma palavra completa, ignorando-se caso forme parte de outra palavra de maior extensão. 

Maiúsculas e minúsculas Permite que uma letra maiúscula e a sua equivalente minúscula sejam 
consideradas como diferentes na pesquisa. 

Localizar seguinte Permite começar a pesquisa e continuar cada vez que se encontre o texto 
pesquisado. 

Substituir 

 

A função Substituir permite substituir uma palavra por outra no campo de texto em que esteja situado o 
cursor. Ao pressionar-se o botão, exibe-se uma caixa de diálogo como a da figura, que consta dos 
seguintes elementos: 



 

 

 

Localizar Permite introduzir o texto a pesquisar. 

Substituir por Permite introduzir o texto que se pretende que substitua o texto pesquisado. 

Apenas palavras inteiras  

Permite que o texto que se pesquisa se considere como válido unicamente se formar uma palavra 
completa, ignorando-se se formar parte de outra palavra de maior extensão. 

Maiúsculas e minúsculas  

Permite que uma letra maiúscula e a sua equivalente minúscula sejam consideradas como diferentes na 
pesquisa. 

Localizar seguinte Permite iniciar a pesquisa e continuar cada vez que se encontre o texto 
pesquisado. 

Substituir Permite substituir o texto encontrado e continuar com a pesquisa. 

Substituir tudo Permite substituir todos os textos que se encontrem, sem mais nenhuma intervenção da 
parte do utilizador. 

Autocorrecção 

 

A função Autocorrecção permite seleccionar as palavras que se irão substituindo por outras 
automaticamente enquanto se escreve em qualquer dos campos de texto do programa. 

Ao executar-se a função, exibe-se uma caixa de diálogo como a da figura, que consta dos seguintes 
elementos: 



 

Corrigir DUas MAiúsculas Seguidas 

 Caso escreva uma palavra com as suas duas primeiras letras em maiúsculas e o resto, em 
minúsculas, esta opção faz com que a segunda letra se transforme automaticamente em minúscula. 

Maiúscula na primeira letra de uma frase 

 Permite que a palavra seguinte a um ponto e a um espaço comece automaticamente com 
maiúscula, excepto se a palavra situada antes do ponto se encontrar na lista de Excepções. 

Excepções  

Permite aceder à lista de palavras terminadas em ponto detrás das quais não tem que começar 
necessariamente uma nova oração, por exemplo, abreviaturas. 

Corrigir o uso acidental do BLOQ MAIÚS 

 Permite que se desactive automaticamente o bloqueio de maiúsculas do teclado quando se 
escreve uma palavra com a sua primeira letra em minúscula e as demais, em maiúsculas. 

Substituir enquanto se escreve 

 Permite introduzir uma lista de palavras que serão substituídas automaticamente enquanto se 
escreve um texto em qualquer dos campos de texto do programa. 

Acrescentar, Substituir e Eliminar 

 Permitem adicionar, substituir ou eliminar palavras da lista de auto-correcção. A lista guarda-se 
no ficheiro de nome AUTOGEST.ACR, que pode ser modificado com qualquer editor de texto. 

A autocorrecção funciona em todos os campos de texto do programa, quer se trate de campos de texto 
grandes, como em textos resumo, unidades de medida, etc. Também é possível utilizá-la nas tabelas, por 
exemplo, na função Orçamento simplificado. 



 

 

FUNÇÕES DO GRUPO OPÇÕES 

O grupo Opções pertence ao separador opções, que consta das seguintes funções: 

Opções por defeito 

 

Esta função permite modificar todas as opções do programa (tipos de ordenação das listagens, largura de 
colunas, tipos de letra, etc.) para os seus valores por defeito, tal como aparecem da primeira vez que se 
instala o programa. O programa mostra uma caixa de diálogo a solicitar confirmação para realização da 
operação. 

 

Guardar opções 

 

A função Guardar opções permite guardar, dentro de um ficheiro de extensão CFG, toda a informação 
relativa a opções do programa. Isto inclui: 

◼ Opções definidas através da função Opções. 

◼ Formatos de todas as listagens, definidas tanto com opções gerais, como particulares. 

◼ Modificações realizadas em todos os textos das listagens, em todos os idiomas disponíveis. 

◼ Listagens programáveis, tanto de base, como de projecto. 

◼ Estado da numeração automática de documentos. 

Isto permite guardar uma cópia de segurança destas opções, para caso seja necessário instalar de novo 
o programa no mesmo computador ou em outro novo. Esta função também pode ser útil para configurar 

vários postos de trabalho do mesmo modo, por exemplo, em grupos de trabalho ou em casos em que 
uma pessoa utilize alternativamente vários computadores diferentes. Outra utilidade que pode ter esta 
função é a possibilidade de utilizar distintos formatos de listagens para o trabalho com várias empresas 
paralelas, cada uma das quais necessita manter a sua própria identidade corporativa, tal como logótipos, 
tipos de letra, etc. Por exemplo, pode guardar um ficheiro denominado EMPRESA A.CFG com um formato e 
outro denominado EMPRESA B.CFG, com outro formato diferente. 



 

Recuperar opções 

 

A função TRecuperar opções Tpermite recuperar um ficheiro de opções CFG guardado previamente, tanto no 
mesmo, como noutro computador. As opções recuperadas substituem as existentes nesse momento. 

 

 

 





 

 

 

Capítulo 16  

O menu Janela  

Introdução 

O separador Janela contém as funções habituais no Windows que permitem organizar as distintas janelas 

de trabalho existentes no a cada momento. Consta das seguintes funções: 

 

Funções do Grupo Janela 

Contém as seguintes funções: 

Assistentes e ficheiros 

 

Permite mostrar ou ocultar uma janela como a da figura, onde se mostram os assistentes e a lista dos 
ficheiros abertos nesse momento, indicando através de uma marca qual dos ficheiros está seleccionado e 
o nome exibe-se na barra de título do programa. 

Para cada um dos ficheiros, mostra-se a relação das janelas que se podem abrir, fazendo duplo clique na 
opção correspondente. 



 

 

Pode-se mudar entre o modo Assistentes e Ficheiros abertos pressionando sobre os botões Assistentes 

ou Ficheiros abertos. 

 

  

Mosaico vertical 

 

Permite organizar todas as janelas de trabalho de modo a que se visualizem completamente e todas com 
o máximo tamanho possível, situando-se em franjas verticais. Se em vez de ter a visualização como 
janelas, estiver como separadores, se seleccionar o botão de Mosaico Vertical o programa transforma 
esses separadores em janelas. 



 

Mosaico horizontal 

 

Permite organizar todas as janelas de trabalho de modo a que se visualizem completamente e todas com 
o máximo tamanho possível, organizando-se em franjas horizontais. Se em vez de ter a visualização como 
janelas, estiver como separadores, ao seleccionar o botão de Mosaico Horizontal o programa transforma 
esses separadores em janelas. 



 

 

 

Cascata   

 

Permite organizar todas as janelas de trabalho umas atrás de outras, visualizando-se em todas as barras 
de título. Se em vez de ter a visualização como janelas, estiver como separadores, ao seleccionar com o 
botão de Cascata o programa transforma esses separadores em janelas. 



 

Seguinte   

 

Permite seleccionar a janela de trabalho seguinte, de entre as que se encontram abertas. 

Anterior   

 

Permite seleccionar a janela de trabalho anterior, de entre as que se encontrem abertas. 

Fechar janela   

 

Permite fechar a janela de trabalho actualmente seleccionada, mantendo-se aberto o ficheiro seleccionado. 



 

 

Fechar todas   

 

Permite fechar todas as janelas de trabalho, mantendo-se abertos todos os ficheiros. 

Ver separadores  

 

Permite alternar a janela de trabalho entre a visualização em formato de separadores e a visualização em 
formato de janelas. 

Funções do Grupo Tabelas 

 

Contém as seguintes funções: 

Imprimir 

 

Permite imprimir uma das três tabelas que se exibem (aquela na qual se encontre o cursor). Ao pressionar-
se o ícone, exibe-se uma caixa de diálogo como a da figura, que consta dos seguintes elementos: 

 
Cópias Indica o número de cópias que pretenda imprimir. 

Imprimir só colunas visíveis 

  Permite imprimir unicamente as colunas que se estão exibindo no ecrã (podem activar-se ou 
desactivar-se pressionando com o botão direito sobre a tabela). Caso se desactive a opção, imprimem-
se todas as colunas, ainda que não se estejam visualizando em ecrã. 

Imprimir em cor  Permite enviar a listagem para a impressora com as mesmas cores de linhas e 
textos que se exibem em ecrã. 



Ajustar tamanho a uma página 

 Permite ajustar automaticamente a escala de impressão para que caiba toda a tabela em uma 
única página. 

Instalar  Permite seleccionar a impressora a utilizar e configurar as suas opções. 

Inserir 

 
Permite inserir, em qualquer das três tabelas, uma linha em branco por cima daquela na qual se encontra 
o cursor. É equivalente a pressionar a tecla Ctrl-Enter. Para manter uma linha em branco entre duas que 
tenham dados, escreve-se um espaço em branco na sua descrição. 

Eliminar 

 

Permite eliminar, em qualquer das três tabelas, a linha na qual se encontra o cursor, pedindo sempre 
confirmação da eliminação. É equivalente a pressionar a tecla Del. 

Exportar 

 

Permite exportar a tabela de dados para os seguintes formatos: 

Documento HTML/XML(*.htm) Documento em formato HTML/XML para Microsoft Internet Explorer 
4.0 ou posterior. 

Documento HTML(*.htm) Documento em formato HTML para Microsoft Internet Explorer 3.0. 

Microsoft Excel(*.xls) Folha de cálculo em formato de Microsoft Excel 97 ou posterior. 

ASCII delimitado(*.csv)  Ficheiro em formato ASCII delimitado através de separadores, que podem 
seleccionar-se na caixa de diálogo da exportação. 

Texto delimitado(*.csv) 

Ao executar esta função abre-se uma caixa de diálogo como a que se apresenta na seguinte imagem: 



 

 

 

Ascendente 

 

Permite ordenar todas as linhas da tabela de modo que a coluna na que se encontra o cursor fique 
ordenada alfanumericamente de um modo ascendente. Também é possível ordenar a tabela pressionando 
sobre o cabeçalho da coluna. 

Descendente 

 

Permite ordenar todas as linhas da tabela de modo que a coluna na qual se encontre o cursor fique 
ordenada alfanumericamente de um modo descendente. Também é possível ordenar a tabela 
pressionando duas vezes sobre o cabeçalho da coluna. 



Funções do Grupo apariencia de tabelas 

 

Contém as seguintes funções: 

Fonte 

 

Permite seleccionar o tipo de letra a utilizar na janela, apresentando-se a caixa de diálogo standard de 
selecção de tipos de letra. 

 

Cores 

 

Ao seleccionar esta função abre-se uma caixa de diálogo como a que se apresenta na seguinte imagem: 

 

Esta caixa de diálogo contém as seguintes subfunções: 

 Fundo de células modificáveis.- Permite seleccionar a cor de fundo das células que podem 

modificar-se, que por defeito é branco, para o que se exibe a caixa de diálogo standard de selecção de 
cores. 



 

 

 Fundo de células não modificáveis.- Permite seleccionar a cor de fundo das células que não 

podem modificar-se, que por defeito é cinzento, para o que se exibe a caixa de diálogo standard de 
selecção de cores. 

 Textos de células modificáveis.- Permite seleccionar a cor dos textos das células que podem 

modificar-se, que por defeito é preto, para o que se exibe a caixa de diálogo standard de selecção de 
cores. 

 Textos de células não modificáveis .- Permite seleccionar a cor dos textos das células que 

não podem modificar-se, que por defeito é preto, para o que se exibe a caixa de diálogo standard de 
selecção de cores. 

 Linhas.- Permite seleccionar a cor das linhas que formam a tabela, para o que se exibe a caixa 

de diálogo standard de selecção de cores. 

Quadrícula 

 

Ao seleccionar esta função abre-se uma caixa de diálogo como a que se apresenta na seguinte imagem: 

 

Esta caixa de diálogo contém as seguintes subfunções: 

 Ver quadrícula.- Permite visualizar todas as linhas que formam a tabela, tanto as horizontais, 

como as verticais. 

 Ocultar quadrícula.- Permite ocultar todas as linhas que formam a tabela, tanto as horizontais, 

como as verticais. 

 

 Ver só linhas horizontais.- Permite visualizar apenas as linhas horizontais da tabela. 

 Ver só linhas verticais.- Permite visualizar só as linhas verticais da tabela. 



Capítulo 17  

Ajuda  

Introdução 

O separador Ajuda contém os manuais de ajuda para visualização no ecrã, assim como a instalação das 
actualizações do programa através da Internet. 

 

Contém os seguintes grupos: 

◼ Grupo Instruções: 

 

Este grupo contém as seguintes funções: 

Instruções Constructo (Gest, GestCon e Segur)  

Apresenta o Manual de Instruções do programa Constructo Gest, Constructo GestCon e Constructo 
Segur. 

Instruções Constructo (Conta) 

Apresenta o Manual de Instruções do programa Constructo Conta. 

Instruções Constructo (Facturação) 

Apresenta o Manual de Instruções do programa Constructo Facturação. 

◼ Grupo Curso: 

 

Este grupo contém as seguintes funções: 

Curso Constructo (Gest, GestCon e Segur)  

Apresenta o Manual de Curso do programa Constructo Gest, Constructo GestCon e Constructo Segur. 



 

 

Curso Constructo (Conta) 

Apresenta o Manual de Curso do programa Constructo Conta.  

 

◼ Grupo Vídeos: 

 

Este grupo contém a seguinte função: 

Vídeos  

Permite aceder aos vídeos que se fornecem com o programa e que demonstram o funcionamento do 
mesmo. 

◼ Grupo Actualizações: 

 

Este grupo contém a seguinte função: 

Actualizações pela Internet: 

Permite aceder à função que permite determinar se existem novas actualizações para o programa 
no servidor. 



Funções do grupo Instruções 

 

Instruções Constructo (Gest, GestCon e Segur)  

Esta função mostra o manual Instruções on-line do programa 

. Este manual encontra-se em formato PDF, será necessário ter instalada a 

aplicação do Adobe Acrobat Reader. Esta aplicação encontra-se na pasta Adobe Acrobat do CD de 
instalação do programa. 

 

 

 



 

 

Instruções Constructo (Conta) 

Esta função mostra o manual Instruções on-line do programa . Este manual encontra-

se em formato PDF, pelo que será necessário ter instalada a aplicação do Adobe Acrobat Reader. Esta 
aplicação encontra-se na pasta Adobe Acrobat do CD de instalação do programa. 

 

 



Instruções Constructo (Facturação) 

Esta função mostra o manual Instruções on-line do programa . Este manual 

encontra-se em formato PDF, será necessário ter instalada a aplicação do Adobe Acrobat Reader. Esta 
aplicação encontra-se na pasta Adobe Acrobat do CD de instalação do programa. 

 

 



 

 

Funções do grupo Curso 

 

Curso Constructo (Gest, GestCon e Segur)  

Esta função mostra o manual Curso on-line do programa 

. Este manual encontra-se em formato PDF, será necessário ter instalada a 

aplicação do Adobe Acrobat Reader. Esta aplicação encontra-se na pasta Adobe Acrobat do CD de 
instalação do programa. 

 



Curso Constructo (Conta) 

Esta função mostra o manual Curso on-line do programa . Este manual encontra-se em 

formato PDF, será necessário ter instalada a aplicação do Adobe Acrobat Reader. Esta aplicação encontra-

se na pasta Adobe Acrobat do CD de instalação do programa . 

  

 



 

 

Funções do grupo Vídeos 

 

Vídeos  

Permite aceder a vários vídeos que mostram exemplos de utilização do programa, organizados por temas. 

 

 



Funções do grupo actualizações  

 

Actualizações pela Internet 

Esta função permite comprovar se existem no servidor actualizações para o programa e mostra a caixa de 

diálogo da função onde aparece a lista das actualizações disponíveis  

Ao seleccionar esta função, vai aceder a uma caixa de diálogo como a que se mostra de seguida. 
 

 

 

Opção Descrição 

Actualizações disponíveis  

Nesta janela mostra-se uma lista das actualizações do programa disponíveis no servidor nesse momento. 

Voltar a mostrar a mensagem em X dia(s)  

Permite definir de quantos em quantos dias se vai procurar novas actualizações do programa., Passado 
esse tempo mostrar-se-á novo quadro de diálogo com a lista de actualizações disponíveis 

Retardar o aviso em X minuto(s)  

Caso esta opção esteja activada, quando pressionar o botão Sair o quadro de diálogo de Actualizações 

pela Internet aparecerá novamente no ecrã após passado o tempo que se indicou. 

Botão Actualizar  

Se pressionar este botão, vai executar de forma automática o programa  Update, onde poderá 

seguir as indicações que aparecem no ecrã, podendo assim descarregar e instalar a última actualização 

existente do programa. Se no seu computador não esta instalado o programa  Update, ao 

pressionar este botão vai abrir-se a página Web onde pode descarregar o mesmo. 

Botão Sair Permite sair do quadro de diálogo Actualizações pela Internet. 

 

Funções do grupo CONSULTAS  

Enviar consulta 

A função Ajuda>Enviar consulta permite enviar consultas sobre o programa directamente para o 
departamento de Suporte Técnico da Arktec. Ao executar-se a função, mostra-se uma caixa de diálogo 
que consta dos seguintes elementos: 



 

 

 

• Licença.- Neste campo figura o número de licença do utilizador, que se enviará junto 
com a consulta. 

• Utilizador: Nome e empresa.- O nome do remetente da consulta. 

• E-mail para receber resposta.- É muito importante introduzir o e-mail correcto do 
remetente, para poder receber a resposta. 

• Enviar-me uma cópia.- Caso se active esta opção, a consulta será enviada à Arktec, 
porém também ao próprio utilizador, para sua gestão. 

• Assunto.- O título da consulta. 

• Descrição da consulta.- As questões que se pretendem colocar ao departamento de 
Suporte Técnico da Arktec. 

• Anexar o ficheiro seleccionado.- Esta opção permite anexar na mensagem o ficheiro 
que se encontre seleccionado nesse momento, bem como os ficheiros associados a 
ele. Por exemplo, caso se esteja trabalhando num orçamento, anexam-se 
automaticamente o orçamento e seus autos. 

• Anexar a imagem do ‘clipboard’.- Permite enviar na mensagem também a imagem 
que se encontre nesse momento no ‘clipboard’ do Windows. Pode colocar-se no 
‘clipboard’ a imagem actual do ecrã se pressionar na tecla Prt Screen. 



• Outros ficheiros.- Permite anexar qualquer outro ficheiro que se pretenda. 





 

Anexo 1  

Funcionamento com chaves NetHASP 

Introdução 

A chave NetHASP ou chave de rede, é uma chave desenhada para trabalhar em ambientes de rede. A 
chave NetHASP permite controlar o número de cópias de software que podem ser executadas ao mesmo 
tempo. Conectando uma só chave NetHASP em qualquer PC da rede, pode monitorizar o número de 
estações de trabalho que estão a utilizar a aplicação simultaneamente. 

A aplicação, pode-se instalar no número de computadores da rede que se pretenda. Uma vez alcançado 
o limite de licenças, não é possível carregar a aplicação em mais postos simultaneamente, sendo 
necessário que alguma das cópias que está funcionando deixe de fazê-lo, ou que se contratem mais 
licenças da aplicação. 

Conceitos prévios 

 

Tipos de redes 

 

LAN 

LAN é a abreviatura de Local Area Network (Rede de Área Local ou simplemente Rede Local). Uma rede 
local ou LAN é a interconexão de vários computadores e periféricos para intercâmbiar recursos e 
informação. De uma forma geral, permite que dois ou mais máquinas se comuniquem entre sí. Todos os 

dispositivos podem comunicar-se com os restantes ainda que também possam funcionar de forma 
independente.  

Dentro de uma rede local existem alguns computadores que servem informação, aplicações ou recursos 
aos restantes. Estes computadores são conhecidos pelo nome de servidores.  

Os servidores podem ser dedicados ou não dedicados: 

◼ Dedicado. Normalmente têm um sistema operativo mais potente que os restantes e são usados pelo 
administrador da rede. 

◼ Não dedicado. Pode ser qualquer posto da rede que além de ser utilizado por um utilizador, facilita a 
utilização de certo recursos pelos restantes equipamentos da rede, por exemplo, partilhar a sua 
impressora ou trabalhar como servidor de licenças. 



 

 

   

 Figura 68. Servidor dedicado Figura 69. Servidor não dedicado 

WAN 

WAN é a abreviatura de Wide Area Network (Rede de Área Extensa). 

É um sistema de interconexão de equipamentos informáticos geograficamente dispersos, que podem estar 
inclusivamente em continentes distintos. O sistema de conexão para estas redes normalmente envolve 
redes públicas de transmissão de dados como Internet. 

 

Figura 70. Exemplo de uma WAN em que o servidor de licenças é um equipamento remoto. 

O gestor de licenças 

O Gestor de Licenças NetHasp é uma aplicação, que permite realizar a comunicação entre a aplicação 

protegida e a chave NetHasp.  

Para permitir que várias licenças da aplicação protegida se executem simultaneamente em distintos 
equipamentos de uma mesma rede, deve seleccionar-se um dos equipamentos da rede como servidor de 

licenças. Para esse efeito, deve conectar fisicamente a chave NetHasp a esse equipamento, e carregar o 
Gestor de Licenças no mesmo. Se a chave NetHasp está conectada ao equipamento, porém não está 
carregado o gestor de licenças, a chave NetHasp não será visível desde nenhum equipamento da rede e, 
portanto, não se poderá executar a aplicação. 



 

O equipamento servidor de licenças  

No equipamento designado como servidor de licenças,  devemos conectar a chave NetHasp na porta 
correspondente (USB ou paralela) e instalar o Gestor de licenças NetHasp. O equipamento servidor de 
licenças pode ser qualquer computador da rede, não tendo que ser necessariamente o servidor da rede. 
O equipamento servidor de licenças deve estar activo enquanto um equipamento da rede de trabalho tiver 
a aplicação activa. Se esse equipamento se apaga, aborta-se o funcionamento das aplicações que estavam 
a ser  executadas nesse momento. 

Sistemas operativos, redes e protocolos suportados 

Redes 

◼ Suporta redes LAN e WAN  

Sistemas operativos: 

◼ Windows NT/2000/XP/VISTA/7. 

Protocolos de comunicações  

◼ TCP/IP. 

◼ IPX 

◼ NetBIOS 

Suporte TCP / IP 

◼ TCP ou UDP. É o mais comum e deve-se especificar a direcção IP do equipamento onde se tenha 
instalado o Gestor de Licenças. 

◼ UDP Broadcast. O Gestor de Licenças atende constantemente as emissõnes das estações da rede. 

Suporte IPX 

NetHasp em IPX suporta os seguintes mecanismos de difusão: 

◼ SAP, Service Advertising Protocol 

◼ Broadcast, as estações vão emitindo na rede, para que o Gestor de Licenças as recolha 
continuamente. 

◼ IPX sem SAP, difunde o Gestor de Licenças através de um sistema de ficheros, ficheiros de direcção. 

Suporte NetBIOS 

◼ A chave NetHasp suporta vários tipos de NetBIOS incluindo Microsoft NetBEUI. 



 

 

Processo de instalação  

Todos os ficheiros necessários para o funcionamento da chave NetHasp incluem-se no CD de instalação 
da aplicação, e a sua instalação realizar-se-á de forma automática durante o proceso de instalação da 
aplicação. 

O equipamento servidor de licenças é aquele equipamento o que vai estar físicamente conectada a chave 
NetHasp. Não tem porque coincidir necessariamente com o servidor da rede. Aconselha-se que o servidor 
de licenças, não seja um equipamento que tenha um tráfico intenso, dada a necessidade das aplicações 
para aceder constantemente à chave NetHasp. Se a chave encontra-se conectada a um equipamento com 
elevado tráfico de rede, ou com muitos recursos partilhados, os tempos de acesso e a chave NetHasp ver-
se-á decrementados, diminuindo o rendimento das aplicações. 

No caso de conectar a chave NetHasp ao servidor de impressoras, aconselha-se utilizar uma segunda porta 
paralela (LPT2) dedicada exclusivamente à chave NetHasp, e distinta da utilizada para conectar o cabo da 
impressora. De outra forma, quando se esteja enviando dados para a impressora e simultaneamente se 
acede à chave NetHasp, é possível que não se produza a comunicação com a chave NetHasp de forma 
correcta. 

Instalação do servidor de licenças juntamente com a aplicação  

Numa LAN formada por vários PC's e na qual não existe um servidor dedicado, como se mostra na Figura 
71 devemos decidir qual dos equipamentos da rede será o servidor de licenças. Na figura optou-se pelo 

equipamento PC 2, seguindo os critérios mencionados anteriormente. 

 

Figura 71 

Uma vez iniciado o processo de instalação da aplicação, da forma habitual recolhida neste manual, 
aparecerá no écran a seguinte caixa de diálogo: 
 

 
 

Deve-se seleccionar o tipo de chave  em todos os equipamentos em que se instale a aplicação e 

activar a opção  somente no equipamento onde vai estar 

conectada fisicamente a chave NetHasp e desactivá-la nos restantes equipamentos. No exemplo da Figura 
71 esta opção activar-se-ia no equipamento PC 2 e desactivar-se-ia nos restantes equipamentos.  



 

Ao pressionar o botão , lançar-se-á de forma automática a instalação do Device Driver e do Gestor de 

Licenças. Durante o processo de instalação, aparecerão as seguintes vantagens: 

◼ Em primeiro lugar, seleccione o idioma que quer utilizar durante a instalação e pressione o botão 

. 

. 

◼ Pressione o botão  na caixa de boas vindas, para iniciar a instalação. 

 

◼ Seguidamente, deve-se seleccionar como se pretende instalar o gestor de licenças. Existem 2 opções: 

como aplicação (Application nhsrvw32.exe)  ou 

como serviço (Service nhsrvice.exe) 



 

 

 

O recomendável instalar o gestor de licenças como serviço, de forma que não seja necessário abrir uma 
sessão no equipamento e executar o gestor de licenças, bastando acender o equipamento para que 
automaticamente se execute o gestor de licenças. Para poder instalar o gestor de licenças como serviço, 
o sistema operativo do equipamento deverá ser Windows NT/2000 ou XP. Uma vez seleccionado o tipo 

de instalação, pressiona-se o botão . 
 

  

Nota 

 
Caso se instale o gestor de licenças como serviço, o serviço denomina-se HASP 

Loader. Para comprovar que serviços estão instalados e em que estado se 
encontram, no Painel de controlo do Windows seleccione Ferramentas 

administrativas. Seguidamente, faça duplo clique em Serviços e aparecerá uma 
janela como a que se mostra abaixo. 

  

 

A partir desta janela pode parar e/ou reiniciar o serviço, comprovar em que estado se encontra, o tipo de 
início de serviço, etc.… 



 

 

◼ Seguidamente, deve-se indicar o nome do grupo do gestor de licenças. Uma vez indicado, deve-se 

pressionar o botão  

. 

◼ Uma vez instalado o gestor de licenças, o assistente inicia a instalação do HASP Device driver ou driver 

do dispositivo HASP. Para proceder à sua instalação, deve-se pressionar o botão . 



 

 

 

◼ Uma vez finalizada a instalação do driver, o assistente perguntará se queremos iniciar o gestor de 
licenças.  

 

Caso se pressione o botão , aparecerá na zona do relógio do Windows, o ícone do gestor de 
licenças HASP como se mostra na seguinte figura: 

 

Caso se faça duplo-clique sobre esse ícone, mostrar-se-á a janela principal do gestor de licenças NetHASP 
com a seguinte informação: 



 

 

◼ Número de versão do gestor de licenças NetHASP instalado. 

◼ Estado de cada protocolo e a data e hora da última alteração de estado. 

◼ Estado do gestor de licenças HASP (activo ou inactivo) 

◼ Para finalizar a instalação, pressione o botão   

◼ Para completar a instalação, deve-se reiniciar o equipamento. 

 

Instalação do servidor de licenças independentemente da 
aplicação 

Caso deseje instalar o gestor de licenças de forma independente da aplicação, porque por exemplo, vai-
se instalar em um servidor dedicado de uma LAN ou vai-se instalar em um equipamento remoto (WAN), 
deve-se iniciar a instalação do gestor de licenças de forma manual. Para esse efeito, no CD de instalação 

da aplicação, inclui-se a pasta , (sendo D: a unidade de CD). 

 

Nessa pasta encontra-se o ficheiro . Para iniciar a instalação do gestor de licenças, deve 

realizar um duplo-clique sobre esse ficheiro, e seguir os mesmos passos que os descritos anteriormente. 
Desta forma, instalar-se-á o gestor de licenças sem necessidade de instalar a aplicação. 



 

 

Configurar o acesso remoto à chave NetHasp 

Caso a chave NetHasp tenha sido instalado em um equipamento remoto (WAN), devemos indicar à 
aplicação, como aceder a esse equipamento. Para esse efeito, devem-se cumprir as seguinte premissas 
para poder aceder a esse equipamento: 

◼ Dispôr de um IP público para aceder ao equipamento remoto. 

◼ Abrir a porta 475 no equipamento remoto. 

Vamos estudar um caso concreto: 

 

Figura 72. Exemplo de configuração de uma WAN. 

No exemplo da Figura 72, temos uma LAN com um servidor dedicado conectado à Internet através do 
router A (zona esquerda) e em um lugar remoto dispõe-se de um equipamento que fará as funções de 
servidor de licenças, conectado à Internet através do router B.  

Possui-se um IP público contratado a um ISP (Internet Service Provider ou fornecedor de serviços de 
Internet) e associado ao router B. Neste caso, o IP público que nos forneceram para o nosso IP é 
256.256.256.256. 

Na página de configuração do router B, deve estar aberta a porta 475 para permitir o acesso à chave 
NetHasp de forma remota. (Figura 72) 

Para que a aplicação, encontre a chave NetHasp no equipamento remoto, devemos gerar um ficheiro de 
texto denominado NETHASP.INI. Este ficheiro, deve ser guardado na pasta onde se instalou a aplicação em 
cada um dos equipamentos da LAN. Esse ficheiro conterá as seguintes linhas para a configuração exibida 
na Figura 72: 

[NH_COMMON] 

NH_TCPIP = Enabled     

 

[NH_TCPIP] 

NH_SERVER_ADDR = 256.256.256.256 

NH_TCPIP_METHOD = TCP 

Uma vez realizada esta configuração, a aplicação estará preparada para aceder de forma remota à chave 
NetHasp. 



 

 
Figura 73. Na página de configuração do router abriu-se a porta 475 através do protocolo TCP indicando a 

IP pública ou Public Address 256.256.256.256. 

Sintaxe do ficheiro de configuração NetHASP.INI 

Seguidamente, a sintaxe do ficheiro NETHASP.INI com todas as variáveis e valores permitidos. 

[NH_COMMON] 

; Section-specific Keywords 

; You can set either of the following three Keywords to "Enabled"! 

; 

;;NH_IPX = Enabled or Disabled  ; Utiliza o protocolo IPX protocol 

;;NH_NETBIOS = Enabled or Disabled ; Utiliza o protocolo  NETBIOS 

;;NH_TCPIP = Enabled or Disabled ; Utiliza o protocolo TCP/IP 

; 

; General Keywords 

;;NH_SESSION = 4 ; See Adapting the Timeout Length  

;;NH_SEND_RCV = 6 ; in the HASP Programmer's Guide. 

 

[NH_IPX] 



 

 

; Section-specific Keywords for the IPX protocol. 

 

;;NH_USE_BINDERY = Enabled or Disabled ; Use IPX with bindery. 

 ; Default:  Disabled 

 ; Ignored under Win32 API. 

 ; This switch replaces older switch 

 ; named NH_USE_SAP. 

 

;;NH_USE_BROADCAST = Enabled or Disabled ; Use IPX Broadcast mechanism. 

 ; Default:  Enabled 

 

;;NH_BC_SOCKET_NUM = <Number> ; Broadcast socket number (HEX). 

 ; Default:  7483H 

 

;;NH_USE_INT = 2F_NEW or 7A_OLD ; 2F_NEW means that IPX protocol will  

 ; use interrupt 2Fh ONLY. 

 ; 7A_OLD means that IPX protocol will  

 ; use interrupt 7Ah ONLY. 

 ; Default:  2F_NEW. 

 

;;NH_SERVER_NAME = <Name1>, <Name2>,.. ; Communicate with the NetHASP  

 ; Server with the specified name. 

 ; Maximum: 6 names, up to 7  

 ; case-insensitive characters each. 

 

;;NH_SEARCH_METHOD = Localnet or Internet ; See Local Networks and 

 ; Internetworks in the HASP 

                                           ; Programmer's Guide. 

 

;;NH_DATFILE_PATH = <path> ; Specify the location of the NetHASP  

 ; License Manager's address file. 

; General Keywords 

;;NH_SESSION = <Num> ; See Adapting the Timeout Length  

;;NH_SEND_RCV = <Num> ; in the HASP Programmer's Guide. 

 

[NH_NETBIOS] 

; Section-specific Keywords for the NetBIOS protocol. 

;;NH_NBNAME = <Name> ; Assign a name to the NetHASP  

 ; License Manager. 

 ; 1 name possible, up to 8  



 

 ; case-insensitive characters. 

 

;;NH_USELANANUM = <Num> ; Assign a lana number to be used 

 ; as a communication channel. 

; General Keywords 

;;NH_SESSION = <Num> ; See Adapting the Timeout Length  

;;NH_SEND_RCV = <Num> ; in the HASP Programmer's Guide. 

 

[NH_TCPIP] 

; NetHASP does not support TCP/IP under DOS. 

; Section-specific Keywords for the TCP/IP protocol. 

 

;;NH_SERVER_ADDR = <Addr1>, <Addr2>  ; IP addresses of all the NetHASP  

 ; License Managers you want to search. 

 ; Unlimited addresses and multiple 

 ; lines are possible. 

 ; 

 ; Possible address format examples: 

 ;  IP address:      192.114.176.65 

 ;  Local Hostname:  ftp.aladdin.co.il 

 

;;NH_PORT_NUMBER = <Num> ; Set the TCP/IP port number. This is 

 ; optional. The default number is 475. 

 

 

;;NH_TCPIP_METHOD = TCP or UDP ; Send a TCP packet or UDP packet 

 ; Default:  UDP 

;;NH_USE_BROADCAST = Enabled or Disabled ; Use TCPI/IP Broadcast mechanism. 

 ; Default:  Enabled 

 

;;NH_SERVER_NAME = <Name1>, <Name2>, ; Communicate with the NetHASP  

 ; Server with the specified name. 

 ; Maximum: 6 names, up to 7  

 ; case-insensitive characters each. 

; General Keywords. 

;;NH_SESSION = <Num> ; See Adapting the Timeout Length  

;;NH_SEND_RCV = <Num> ; in the HASP Programmer's Guide. 



 

 

Instalação em um equipamento que não está conectado a uma 
rede local. 

Quando se instala a chave NetHasp num PC ou portátil que não está conectado a uma rede local ou LAN, 
deverá simular essa conexão instalando o Adaptador de bucle invertido da Microsoft. Esta opção, só é 
válida para aqueles equipamentos que tenham instalado o S.O. Windows 2000 ou XP. Deverá realizar os 
seguintes passos: 

◼ Abrir o Painel de Controlo do Windows e seleccionar . Pressionar o botão 

  e aparece a seguinte janela: 

 

◼ Seguidamente, aparecerá uma nova janela, na qual o sistema operativo irá recompilando o hardware 
instalado no seu equipamento. 



 

 

◼ Uma vez detectado o hardware instalado no computador, aparecerá uma caixa de diálogo. onde deve 

seleccionar a opção ‘Sim, já conectei o hardware’ e pressione o botão . 

◼ Na seguinte caixa de diálogo, aparecerá uma lista com o hardware instalado no equipamento. 

Seleccione a opção  e pressione o botão . 

 

◼ Na seguinte caixa de diálogo, seleccionar a oção 



 

 

 e pressionar o botão . 

 

◼ Seleccionar a opção  e pressionar o botão . 

 

◼ Na seguinte caixa de diálogo, na zona Fabricante, deve aparecer Microsoft e na zona Adaptador de 

rede deve-se seleccionar a opção . Uma vez seleccionado, pressione o 

botão . 



 

 

◼ Por último, pressione o botão  para começar a instalação do novo hardware. 

 

Uma vez instalado o Adaptador Loopback, poderá utilizar a chave NetHasp nesse equipamento, sem 
necessidade de estar conectado físicamente a uma rede local. 



 

 

A memória da chave 

As aplicações protegidas, utilizam a memória da chave NetHasp para armazenar dados durante a sua 
execução. Em determinadas situações , a memória da chave NetHasp pode não se  liberar de forma 
correcta, ficando posições de memória sem possibilidade de utilização. Após um determinado tempo de 
utilização da chave, por exemplo mensal ou semanalmente consoante a intensidade de utilização é 
aconselhável reinicializar a memória da NetHasp, utilizando a função Inicializar Proteção de Rede. Esta 
função, deve executar-se quando nenhuma outra aplicação esteja utilizando a chave NetHasp. 



 

Mensagens 

No processo de trabalho de uma aplicação protegida com a chave NetHasp, podem surgir várias 
mensagens. Seguidamente, explicam-se as mais habituais e as acções correctivas: 

Mensagem  Conectando ao gestor de licenças de rede... 

Comentário  A aplicação protegida está procurando o Gestor de Licenças nos distintos postos da rede. 
Uma vez encontrado, comprova-se se é possível executar uma nova licença da aplicação, em função das 

licenças contratadas e das actualmente em execução. 

Mensagem É necessário abandonar o programa em todos os postos da rede! 

Comentário  A aplicação não consegue estabelecer uma correcta comunicação com a chave NetHasp. 
Aconselha-se a reiniciar o Gestor de Licenças, para o que é necessário abandonar a execução em todos 

os postos da rede que utilizem a chave NetHasp. 

Mensagem Abandonar agora o programa supõe manter em utilização uma licença! 

Comentário  Não á possível efectuar a comunicação com o Gestor de Licenças para comunicar que 
se abandona a execução de uma licença. Caso se tenha a necessidade de utilizar esta licença noutro 
posto, o aconselhável é reiniciar o Gestor de Licenças. 

Mensagem Os protocolos IPX, NetBIOS ou TCP/IP não foram instalados correctamente. Verificar os 
protocolos. 

Comentário  Rever os protocolos instalados e a configuração de cada um deles. 

Mensagem Não se encontrou o Gestor de Licenças. 

 O servidor de Licenças desconectou-se. 

 Não existe resposta do Gestor de Licenças. 

 Não está activo o Gestor de Licenças. Carregar o gestor e voltar a tentar. 

Comentário  O Gestor de Licenças não se encontra a funcionar no equipamento onde se encontra a 
chave NetHasp. Arranque o Gestor de Licenças e volte a executar a aplicação. 

Mensagem A chave não está conectada ao equipamento Gestor de Licenças. 

Comentário  Revisar e ajustar a chave de protecção no equipamento onde está conectada. 

Mensagem Impossível iniciar a aplicação. o número de licenças em utilização excede o límite 
contratado. 

Comentário  O número de licenças em utilização é igual ao número de licenças contratadas. Deve de 
sair de alguma das aplicações actualmente em utilização. 



 

 

Perguntas Frequentes 

Pergunta É necessário instalar NetHASP no servidor de ficheiro da rede? 

Resposta  Não. Pode-se instalar a chave NetHASP e o Gestor de Licenças em qualquer estação de 
trabalho da rede. A estação atribuída deve estar activa e o Gestor de Licenças carregado enquanto que 
a aplicação protegida com NetHASP estiver sendo executada. 

Pergunta  Posso saber que estações de trabalho acedem à chave netHASP? 

Resposta  Sim. A utilidade Aladdin Monitor, incluida no CD, mostra todas as estações de trabalho 
que tenham activando uma aplicação que realizou um login NetHASP no Gestor de Licenças.  

Pergunta  Se conectar duas chaves NetHASP para 5 licenças cada uma com o mesmo código a 
uma única estação, disponho de 10 licenças? 

Resposta  Não. Quando existem duas chaves NetHASP com o mesmo código no mesmo PC, só 
uma delas responde. Para permitir 10 licenças com duas chaves NetHASP 5, conecte cada chave a uma 
estação distinta e execute o Administrador de Licenças HASP adequado. Preferencialmente, utilize uma 
chave NetHASP 10. 

Pergunta  Já tenho uma chave NetHASP de outro fabricante de software conectada à estação de 
trabalho em rede e um Gestor de Licenças carregado. Que devo fazer para instalar a nova chave 
NetHASP? 

Resposta  Tudo o que necessita fazer é conectar a sua NetHASP à outra chave instalada. O Gestor 
de Licenças carregado serve para ambas as chaves NetHASP.  

Pergunta  A NetHASP pode trabalhar sobre a Internet? 

Resposta  Sim. NetHASP Net trabalha sobre a Internet com o protocolo TCP / IP. 

Pergunta  Posso com uma única chave NetHASP, ter acesso a diferentes aplicações protegidas do 
mesmo fabricante. 

Resposta  Não é necessário dispôr de chaves NetHASP distaintas para cada aplicação protegida 
distinta do mesmo fabricante. Com uma mesma chave pode ter acesso a diferentes aplicações protegidas 
do mesmo fabricante. 

Pergunta  Em que estação de trabalho devo instalar o HASP Device Driver? 

Resposta  Só na estação de trabalho com a chave NetHASP. O HASP Device Driver serve como 
enlace entre a NetHASP e a aplicação protegida. 

 Como a aplicação protegida com a NetHASP comunica com o Gestor de licenças HASP, que por 
sua vez deve aceder à chave NetHASP, instale o HASP Device Driver na estação que carrega o Gestor 
de licenças HASP 



 

Problemas e soluções 

Problema A NetHASP está conectada porém a aplicação protegida não a encontra. 

Solução Apesar do esforço realizado para assegurar a melhor comunicação, em ocasiões raras 
uma chamada para a rotina hasp() poderá não ser activada ou então bem transmitida. Recomendamos 
que chame a rotina hasp() várias vezes antes de assumir que a HASP não está conectada. 

Problema Obtem erros de impressão quando tenta imprimir a partir de uma aplicação protegida 

do Windows. 

Solução Esta situação deve-se a um conflito entre o acesso à impressora e o acesso à chave 
NetHASP. Para evitar conflitos entre NetHASP e outros dispositivos paralelos (tais como a impressora), 
instale o HASP Device Driver. 

Problema Tenta utilizar HINSTALL.EXE para instalar o HASP Device Driver em Windows NT porém 
recebe o erro 9121. 

Solução Se você tentar activar o utilitário Hinstall em Windows NT sem os privilégios do 
administrador, receberá este erro. Assegure-se de que tem privilégios de administrador. 

Problema A sua aplicação protegida com NetHASP do Windows devolve o Erro 21. 

Solução As aplicações Windows requerem uma média de 8 KB de memória DOS. O API da 
NetHASP requer 1 KB de memória DOS. O erro 21 de NetHASP é emitido quando a quantidade de 
memória DOS é menor que 1KB e portanto insuficiente para o sistema NetHASP. Em tais casos, não só 
as aplicações protegidas por NetHASP, mas também outras aplicações Windows estão desactivadas. Para 
resolver este problema, feche algum programa residente ou saia de alguma aplicação aberta do 
Windows. Deve utilizar a mesma solução com qualquer aplicação que se queixe sobre a memória DOS 
insuficiente. 

Problema A sua aplicação está funcionando numa estação que não tem drivers de rede carregados. 
A estação deixa de responder quando a aplicação executa um login NetHASP. 

Solução Isto ocorre quando o ficheiro de configuração NETHASP.INI activa um protocolo específico. 
O sistema NetHASP tenta utilizar o protocolo especificado sem comprovar se está realmente presente. 
Se a estação de trabalho não tem drivers de protocolo instalados, reage parando. A solução é apagar o 
ficheiro de configuração NETHASP.INI ou, se necessita, carregar os drivers de rede. 

Problema Ao aceder à porta paralela o PC pára. 

Solução As portas paralelas dos PC's IBM e compatíveis têm atribuidas uma das seguintes portas 
I/O: 3BCh, 378h, ou 278h. As placas de rede usualmente ocupam até 10h ou 20h portas I/O consequtivas 
das suas direcções base. Quando a porta I/O de uma placa de rede sobrepõe-se a uma placa paralela, 
o facto de tentar aceder à porta paralela pode fazer com que o PC páre. Por exemplo: imprimir, aceder 
a chaves de protecção de software e aceder a periféricos conectados à porta paralela. É portanto 

essencial, evitar sobrepôr as portas I/O mudando a base I/O da placa de rede.  

 Existem duas maneiras de mudar a base I/O da placa de rede: 

◼ Algumas placas de rede permitem atribuir a direcção I/O com jumpers. Veja a 
documentação fornecida com a placa para uma descrição das posições do jumper para 
uma direcção I/O determinada. 

◼ Com as novas placas, pode mudar a direcção I/O utilizando o software fornecido con as 
placas. 

Problema A sua aplicação protegida com NetHASP está a funcionar sobre uma estação de trabalho 
em Windows para trabalhar num grupo numa rede Novell utilizando IPX e devolve o erro 3. 



 

 

Solução Os tipos de estrutura no ficheiro NET.CFG e no setup da rede Windows não são idênticos. 
Comprove o tipo de estrutura em NET.CFG e fixe uma estrutura idêntica para o tipo de estrutura do 
Windows. Para fixar os tipos de estrutura no Windows: 

◼ Seleccione Configuração para a Rede na janela Rede. 

◼ Pressione em IPX/SPX Compatible Transport with NetBIOS. 

◼ Seleccione Frame Type. 

◼ Seleccione o tipo de estrutura pretendida e Pressione Set. 

◼ Pressione OK. 

◼ Reinicie o seu sistema. 

Problema A sua aplicação demora muito tempo a encontrar a chave NetHASP numa rede Novell 
muito grande. 

Solução Neste caso, é recomendável personalizar o mecanismo de pesquisa. Utilize o ficheiro de 
configuração NetHASP para desactivar os mecanismos de pesquisa Broadcast e Bindery. Desta forma, o 
cliente NetHASP procura o Gestor de Licenças utilizando um mecanismo baseado em ficheiros de 
direcção, que é muito mais rápido. 

Problema A sua aplicação tarda muito tempo para encontrar a chave NetHASP numa rede TCP/IP 
grande. 

Solução Neste caso, é recomendável personalizar o mecanismo de pesquisa. Utilize o ficheiro de 
configuração NETHASP.INI para especificar o método de pesquisa UDP ou TCP e fixar a direcção IP da 
estação onde se instalou o Gestor de Licenças. Desta forma, o cliente NetHASP procura o Gestor de 
Licenças com a direcção IP específica, o que é muito mais rápido. 

Problema Recebe-se o erro 8. 

Solução O erro 8 significa que o cliente NetHASP não recebe resposta do Gestor de Licenças. 
Para resolver esta situação, tente incrementar o tempo de espera que o cliente requer para reciber uma 
resposta. Faça isto incrementando a duração do timeout no ficheiro de configuração NETHASP.INI. 

Problema Recebe-se um erro 15 com NetHASP em TCP IP ou IPX 

Solução O erro 15 em TCPIP/IPX só ocorre quando se utiliza o mecanismo de pesquisa broadcast. 
O erro 15 significa que se emitiram dados, por parte do cliente NetHASP, porém não se encontrou 
nenhum Gestor de Licenças. Incremente o valor do timeout no ficheiro NETHASP.INI para 8 segundos. Se 
após esta alteração, o erro 15 persistir, deve-se a um dos seguintes problemas: 

◼ Não se carregou o Gestor de Licenças. 

◼ Utilizou-se o protocolo TCPIP, portanto o Gestor de Licenças está numa subrede diferente. 

◼ Se utilizou o protocolo IPX, então o SAP não é suportado. 

◼ Se recebe repetidamente o erro 15, tente utilizar outro mecanismo de pesquisa. 

Problema Está a utilizar uma NetHASP e autorizou a sua aplicação para cinco licenças, porém só 
três utilizadores conseguem activar a aplicação. 

Solução Utilize o Aladdin Monitor para confirmar que estações estão utilizando licenças. É possível 
que se desconheça que estão sendo utilizadas cinco licenças. 



Anexo 2  

Ligação a uma base de dados remota 

Introdução 

Neste anexo, descreve-se o processo necessário para se ligar a uma base de dados remota desde o 

 e através da Internet, com o Microsoft SQL Server.  

Na Figura 74 mostra-se um modelo de ligação a um servidor SQL remoto. Na zona esquerda, exibe-se 
uma LAN (Local Area Network ou rede de área local) na qual vários PC ou estações 

de trabalho estão ligadas a um servidor.  Este servidor está ligado a um router, que permite a ligação à 
Internet. Na zona da direita, exibe-se um servidor de bases de dados SQL (equipamento remoto) ligado à 
Internet através de outro router. 

 

Figura 74. Modelo de ligação a um servidor SQL. 

Esta ligação é possível a partir da revisão 9.2.01 do .  

Configuração no equipamento remoto do servidor SQL. 

 

Abertura da porta 1433 

Para poder estabelecer a ligação às bases de dados que residam num servidor SQL  deve estar aberta a 

porta 1433 no equipamento remoto onde residam as bases de dados. A abertura dessa porta, pode-se 



 

 

realizar na própria configuração do router, mediante uma firewall, ou através de outras aplicações 
existentes no mercado.  

 

Figura 75. Abertura da porta 1433 na página de configuração do router. 

 



Figura 76. Abertura da porta 1433 na firewall incluída no Windows. 

Riscos da abertura de portas 

Cada vez que permitimos uma excepção ou abrimos uma porta para que um programa se comunique 
através de Firewall, o equipamento fica mais vulnerável. Abrir uma porta é como fazer uma passagem 
pela segurança do equipamento. Os hackers costumam utilizar software que examina a Internet em busca 
de equipamentos com ligações sem protecção. Se tiver muitas portas abertas, o equipamento pode 

converter-se numa vítima desses intrusos. 

Para ajudar a diminuir o risco de segurança que implica abrir portas: 

◼ Abra uma porta unicamente quando o necessite realmente.  

◼ Não abra nunca uma porta para um programa que não reconheça.  

◼ Feche uma porta quando já não necessite de a utilizar.  

Como trabalham as portas 

Cada porta tem um número atribuído, que é como uma direcção. Muitos programas e serviços têm uma 
“direcção permanente”, ou seja, têm números de porta pré-definidos, como é o caso da ligação às bases 
de dados SQL Server. Na Internet, pode encontrar listagens com o número de porta correcto para um 
determinado programa ou serviço.  

Configuração básica SQL Server 

No equipamento remoto, deve estar instalada a aplicação Microsoft SQL Server Manager. Esta aplicação, 
não se fornece conjuntamente com o programa, sendo necessário adquirir uma licença à Microsoft. 

Estabelecer o tipo de autenticação. 

Uma vez instalada a aplicação, deve-se, em primeiro lugar, activar o tipo de autenticação SQL Server e 

Windows. Para esse efeito, deve-se seleccionar a pasta Raiz da consola>Servidores Microsoft SQL 

Server>Grupo de SQL Server>(local) (Windows NT). Seguidamente, pressiona-se o botão direito do rato 
sobre essa pasta, e selecciona-se a opção Propriedades. Na caixa de diálogo que aparece, selecciona-se 
o separador Segurança e selecciona-se a opção SQL Server e Windows. Pressiona-se o botão Aceitar para 
armazenar as alterações. 



 

 

 

Figura 77. Definição do tipo de autenticação.  

Autenticação de utilizadores. 

Seguidamente, deve-se indicar que utilizadores terão acessos à base de dados. Para esse efeito, deve-se 
seleccionar a pasta Raiz da consola>Servidores Microsoft SQL Server>Grupo de SQL Server>(local) 

(Windows NT)>Seguridad>Inicios de sesión. 



 

Figura 78. Definição da autenticação de utilizadores. 

Uma vez situados nessa pasta, pressiona-se com o botão direito do rato, em qualquer zona da janela da 
direita mostrando-se um 'pop-up' menu. Caso seleccione a opção Novo início de sesão…  

No separador Geral da caixa de diálogo que aparece, pressiona-se o botão que existe à direita da casa 
Nome, para seleccionar o utilizador ou grupo a que se vai conceder acesso à(s) base(s) de dados. Uma 
vez seleccionado o utilizador ou grupo, pressiona-se o botão Adicionar. 



 

 

 

Figura 79. Selecção de utilizadores ou grupos. 

Ao pressionar o botão Aceitar na caixa de diálogo da Figura 79, mostrar-se-á a seguinte caixa de diálogo, 
na qual deveremos indicar o tipo de autenticação. Caso seleccione a opção Autenticação de SQL Server  
deve-se indicar o código de aceso para esse utilizador. 

Na zona inferior, deve-se especificar o idioma pré-determinado e a base de dados para este início de 
sessão. 

 

 

 



 

No separador Funções do servidor, concedem-se os privilégios de segurança de acesso às bases de dados.  

 



 

 

No separador Acesso à base de dados  especifica-se as bases de dados às quais tem acesso o utilizador 
ou grupo que se está definindo. 

 

Uma vez realizados estes passos, o utilizador incluído pode aceder às bases de dados indicadas. 

 



Processo de conexão desde o equipamento local 

O processo a seguir é o seguinte: 

◼ Executa-se a função Ficheiro>Abrir.  

◼ Nesta caixa de diálogo, desdobra-se a lista Tipo e selecciona-se a Base de dados ODBC(). 

 

◼ Na caixa de diálogo Seleccionar origem de dados, pressiona-se o botão . 

 



 

 

◼ Na caixa de diálogo Criar nova origem de dados, selecciona-se na lista a opção SQL Server e pressiona-

se o botão . 

 

◼ Seguidamente, escreve-se um nome que descreva a origem dos dados e pressiona-se o botão 

.  

 



◼ Pressiona-se o botão . 

 

◼ Na caixa de diálogo Criar uma nova origem de dados para SQL Server, escreve-se, na casa Servidor:, 
o endereço do servidor ao qual pretende ligar-se. Este endereço pode indicar-se na forma 
www.dominio.com ou como endereço IP (nnn.nnn.nnn.nnn). Seguidamente, pressiona-se o botão 

. 

 



 

 

◼ Caso se active a opção Com a autenticação de SQL Server, através de um Id. de início de sessão e um 
código escritos pelo utilizador. Seguidamente, na casa Id. de início de sessão se introduz-se o nome 

do utilizador e na casa Código, o código. Pressiona-se o botão . 

 

◼ Na lista desdobrável Estabelecer a seguinte base de dados como pré-determinada, selecciona-se a 

base de dados, dentro da qual, introduzem-se os dados do  Esta base de dados, deve 

ter sido criada previamente através das ferramentas habituais do programa SQL Server, ou seja, as 

bases de dados não se criam a partir do , mas desde SQL Server. Pressione o botão 

. 

 



◼ Pressiona-se o botão . 

 

◼ Na caixa de diálogo Configuração de ODBC do Microsoft SQL Server, pressiona-se o botão . 

 



 

 

◼ Na caixa de diálogo Seleccionar origem de dados já aparece a nova origem criada PRUEBA.DSN. 

Seleccionar e pressionar o botão . 

 

◼ Por último, na caixa de diálogo Inicio de sessão para SQL Server introduzem-se de novo os dados Id. 

de início de sessão e Código. 

 

A próxima vez que se deseje ligar à mesma base de dados, poderá saltar os passos 3º a 11º, já que a 
origem dos dados PRUEBA.DSN já existirá. 

Uma vez realizada a conexão à base de dados remota,  copiará na base de dados 

seleccionada, todas as tabelas necessárias para poder armazenar os dados introduzidos. Como nome do 
ficheiro, mostrará o nome da base de dados à qual estamos ligados, adicionando o texto _Remote.  

seguidamente, mostra-se um exemplo de introdução de um preço na base de dados remota. 



 

Figura 80. Exemplo de introdução de um preço numa base de dados remota. 





Anexo 3  

Terminal Server 

Introdução 

Terminal Server é um software incluído no sistema operativo Windows, que permite dispor de um único 
equipamento servidor onde se instalem as várias aplicações utilizadas por uma organização, entre elas 

, , , etc… a que os utilizadores acedam de forma remota a partir dos seus 

equipamentos, tanto se estiverem a trabalhar numa rede local (LAN) ou acedam desde um local remoto 
através da Internet, uma VPN, etc… (WAN).  

Para isso, deve instalar-se Terminar Server (servidor de aplicações) num servidor em que o S.O. seja 
Windows 2000/2003 Server, e deverá configurar as opções fundamentais (permissões, opções de sessão, 

controlo remoto, etc…). Cada um dos postos de trabalho pode ter sistemas operativos Windows 2000, XP 
e Windows Vista. 

Terminal Server é um serviço incluído no Windows 2000/2003, capaz de proporcionar um "equipamento 
virtual" a cada cliente que se ligue. Desta forma, só será necessário instalar as aplicações da organização 
no servidor. Os clientes ligam-se a este servidor e obterão no seu equipamento o ecrã com as mesmas 
opções que no equipamento normal (configuráveis por directivas de segurança). Desta forma, evita-se de 
ter de instalar as aplicações em cada um dos equipamentos clientes que necessitem de ligação a uma 
base de dados.  

Bases de dados centralizadas 

Uma vantagem em trabalhar através de Terminal Server, é o acesso às bases de dados instaladas no 
servidor de Terminal Server, quer seja de forma local ou de forma remota através da Internet. 
Suponhamos que vários utilizadores acedem de forma simultânea a uma base de dados. Se realizar esta 
operação através de Terminal Server, a base de dados estará sempre actualizada e consolidada, já que 
todos os utilizadores acedem à mesma base de dados residente no servidor. Se instalasse a aplicação em 
cada um dos equipamentos clientes com a sua base de dados local e independente dos restantes, haveria 
que consolida-la com o resto das bases de dados utilizadas pelos demais clientes, com todos os problemas 
que isso acarreta.  

Outra vantagem de Terminal Server é a velocidade de acesso às bases de dados. Suponhamos que se tem 
em servidor de base de dados na central e se acede desde lugares remotos (uma delegação, um estaleiro 
de obra,…) ligados pela Internet. Se realizar através de Terminal Server, a informação é sempre 
processada no servidor da central, transmitindo através da internet só os eventos do teclado e rato e o 
interface para cada posto de trabalho. Se não trabalhar através de Terminal Server, os dados têm de ser 
enviados e recebidos desde o servidor para cada um dos clientes ligados, sendo o fluxo de dados através 



 

 

da Internet muito maior deste modo, reduzindo de forma considerável a velocidade de processamento dos 
dados. 

Esta configuração requer num servidor que se execute Terminal Server muitos recursos, tanto de CPU 
como de memória RAM. 

Instalação de Constructo-Gest e GestCon 

O software Arktec instala-se apenas no servidor que execute Terminal Server, em vez de se instalar em 
cada um dos equipamentos clientes da organização, o que reduz os custos que implica a actualização do 
software de cada um dos equipamentos individuais. 

Também, deve ser instalada obrigatoriamente uma chave de protecção de rede juntamente com o gestor 
de licenças no servidor de Terminal Server. Cada licença do programa que se execute através de Terminal 
Server é uma licença do programa, podendo ser executadas várias licenças no mesmo equipamento. 

Equilíbrio de carga  

No caso de necessitar de mais que um servidor de Terminal Server, é possível instalar as mesmas 
aplicações em cada um dos servidores. É recomendável que todos os servidores com Terminal Server 
tenham todas as aplicações da organização instaladas. Desta forma, também se poderá utilizar um serviço 
chamado Equilíbrio de carga de rede, que é um serviço existente no sistema operativo. Este serviço terá 
um IP virtual, para os clientes que se liguem a este IP e será o próprio serviço de Equilíbrio de carga, que 

decide que servidor liga a cada utilizador, dependendo dos recursos disponíveis em cada servidor. 

Recomendações 

Quando uma aplicação necessita de aceder a uma base de dados ou qualquer tipo de informação, convém 
que esteja alojada noutro servidor independente ao servidor controlador de domínio (DC), já que esse 
servidor tem uma sobrecarga de trabalho a controlar e validar os acessos ao domínio. Desta forma, todos 
os servidores de Terminal Server da organização acederão ao mesmo servidor para obter a informação de 
cada aplicação.  

Seguidamente, mostra-se um exemplo de configuração de rede com um Servidor de Ficheiros, para 
guardar a ofimática dos utilizadores: documentos, imagens, bases de dados (Access, Paradox, DBase, 
etc), apresentações, folhas de cálculo, vídeos, música, um Servidor de base de dados, onde se alojará a 
base de dados da organização: MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server, Informix, DB2, Interbase, etc, vários 

servidores de aplicações (Terminal Server), onde estão instaladas todas as aplicações ofimáticas e as 
aplicações cliente servidor, com acesso ao servidor de base de dados. Também estarão, logicamente, os 
equipamentos dos utilizadores (clientes) que se ligam aos servidores de terminal server.  



 

Instalação de Terminal Server 

Para instalar os serviços de Terminal Server em Windows 2003 seguiremos o seguinte procedimento: 

◼ Em primeiro lugar acedemos a Início>Configuração>Painel de controlo: 

 

Ethernet

Servidor de 
ficheiros

Servidor de 
Base de dados

Servidor de 
aplicações 1 

(Terminal Server)

Servidor de 
aplicações 2

(Terminal Server)

Servidor de
aplicações n

(Terminal Server)



 

 

◼ Seleccionamos a opção Adicionar ou remover programas:  

 

◼ Seleccionamos Agregar ou remover componentes de Windows:  

 



◼ Seleccionamos Terminal Server:  

 

◼ Seguir os passos da instalação indicando as opções em função das necessidades da organização. 

Uma vez instalado Terminal Server poderemos configura-lo segundo a política de segurança que se queira 
aplicar para cumprir com os objectivos de execução de programas da organização. Para isso, acedemos à 
Configuração de Serviços de Terminal Server das Ferramentas administrativas. 



 

 

 

◼ Depois de instalar e configurar Terminal Server criamos os utilizadores aos que desejemos dar acesso 
ao servidor de Terminal Server. Se este servidor não estiver promovido a controlador de domínio (não 
tem Active Directory), realiza-se através da função Administrar do Meu PC. 

Instalação das aplicações 

Para instalar Terminal Server em modo de servidor de aplicações, devem instalar-se as aplicações que se 
desejem utilizar depois de ter seleccionado os serviços de Terminal Server. 

Ligação a Terminal Server 

Para iniciar uma ligação ao servidor de Terminal Server desde um cliente qualquer deveremos ter instalado 
Ligação ao ambiente de trabalho remoto (em Windows XP e Windows Vista vem instalado por defeito). 
Acedemos a Início>Programas>Acessórios>Comunicações>Ligação ao ambiente de  trabalho remoto. 
Na janela que nos aparece indicaremos o nome do servidor ou o endereço IP do servidor de terminal 
server e carregamos em Ligar. Carregando no botão Opções, poderemos estabelecer algumas opções de 
ligação (cores, impressoras, som, etc), mas sempre prevalecerá a configuração do servidor sobre a do 
cliente que se liga. 
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