


O foco do ARCHICAD em arquitectura, design e criatividade, 

combinado com tecnologia de ponta e inovação, permite 

aos arquitectos fazer o que fazem melhor: projectar 

grandes edifícios.

Desenvolvido por arquitectos para arquitectos: O foco do 

ARCHICAD na arquitectura, apoiado por mais de 30 anos de 

experiência e inovação, está evidenciada em milhões de edifícios 

por todo o mundo.

Ferramentas dedicadas: O foco do ARCHICAD em arquitectura 

assegura que os fluxos de trabalho do projecto e as ferramentas 

de colaboração servem as suas necessidades a partir do primeiro 

esquisso e ao longo do ciclo de vida do edifício.

A sua plataforma, a sua escolha: o ARCHICAD foi o primeiro 

software de projecto de arquitectura disponível para ambos os 

sistemas operativos: Microsoft Windows e Apple Macintosh - as 

inovações para as plataformas iOS e Android asseguram o design 

e colaboração fluídas entre todos os participantes do projecto.

BIM para Arquitectos

ARCHICAD é BIM
O ARCHICAD é a solução de software BIM (Building Information 

Modeling) líder para a arquitectura e indústria de design.

Trabalho em 3D: Todo o trabalho criativo e de documentação do 

projecto acontece em 3D, por isso pode tomar decisões de design 

e ver os resultados no ambiente real do projecto.

Um, modelo central: Os projectistas trabalham num modelo 

único do edifício para criar, documentar e construir as suas 

ideias - as alterações são rápidas e automáticas.

Documentação tornada fácil: Actualizada automaticamente, a 

documentação obtida num simples clique transforma as tarefas 

mais fastidiosas, em rápidas e fáceis.
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Com o seu conjunto de ferramentas inspiradas no trabalho 

do arquitecto, o ARCHICAD afigura-se ser a aplicação BIM 

mais natural no mercado.

Ferramentas inteligentes: o ARCHICAD tem avançado em 

áreas como o fluxo de trabalho do projecto, e também 

nos pornenores - ferramentas intuitivas, não visíveis à 

primeira abordagem, mas sempre disponíveis.

Interface gráfico do utilizador: O interface do ARCHICAD é 

o reflexo do trabalho do arquitecto - opções e comandos 

espelham os utilizados num gabinete de arquitectura.

Manipulação e edição 3D: o ARCHICAD foi o primeiro em 

BIM a permitir aos arquitecos criar, editar e modificar 

os seus projectos no seu ambiente 3D natural - todas 

as alterações são feitas automaticamente e em todas as 

vistas correspondentes.

BIM intuitivo
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Disponível em 17 línguas e em 27 versões localizadas que 

vão de encontro às normas de layout e de documentação 

locais, o ARCHICAD oferece muito mais que apenas uma 

simples tradução do software.

Conteúdo local e normas: itens de biblioteca localizados, 

unidades de medida e normas de arquitectura são 

apenas alguns dos detalhes que tornam o ARCHICAD 

pronto-a-utilizar no seu mercado.

Suporte local: A rede de suporte técnico por todo o 

mundo da GRAPHISOFT assegura que encontrará a ajuda 

que necessita - quando dela necessita.

Add-ons quando necessita deles: O interface de 

programação de aplicações do ARCHICAD permite aos 

criadores de terceiras partes alargar a funcionalidade do 

software quando necessário.
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ARCHICAD é Local



Performance do BIM

Não mais ficar-se à espera para carregar vistas. Tempos 

de resposta instantâneos fazem com que o ARCHICAD 

seja o líder sem contestação no tempo de execução no 

mercado BIM.

Modelos grandes e complexos: este trabalho não é 

problema para o ARCHICAD, que efectivamente utiliza 

toda a RAM que o seu computador possui.

Actualizações instantâneas do modelo: a funcionalidade 

de Processamento Preditivo em Background do ARCHICAD 

aproveita a vantagem da capacidade não-utilizada do 

computador antecipando o que possa fazer a seguir e 

preparando-se para isso em background.

Navegação 3D fluída: ao optimizar o Open GL, o ARCHICAD 

assegura uma navegação suave e instantânea - mesmo 

em modelos de edifícios extremamente grandes.

Design em BIM

O ARCHICAD oferece aos arquitectos as ferramentas que 

eles precisam para despoletar  o seu génio criativo 

intrínseco.

Design conceptual: ferramentas intuitivas ajudam a 

criar modelos conceptuais, calculando automaticamente 

a área de implantação.

Liberdade de design: o conjunto de ferramentas 

inovadoras do ARCHICAD permite criar o seu modelo no 

ambiente BIM - as suas arrrojadas formas e contornos 

geram automaticamente alçados, cortes e mesmo mapas 

de quantidades.

Design algorítmico: design de formas livres e 

paramétrico estão ao seu alcance com a primeira conexão 

bi-direccional permitindo aos arquitectos e designers 

utilizar o Grasshopper com o ARCHICAD.



Documentação num 
único clique
Um clique é tudo o que leva a assegurar que a 

documentação de construção é uma função standard do 

processo de projecto.

Geração automática de desenhos: Vistas do edifício, cortes, 

alçados, alçados interiores e documentos 3D são todos 

resultantes do Modelo de Informação do Edifício e actualizados 

automaticamente.

Desenhos coordenados: Desenhos de pormenores são criados 

automaticamente a partir do Modelo de Informação do Edifício, 

enquanto se pode adicionar informação adicional - layouts e 

nomes são automáticos e coordenados.

Publicação e gestão de revisão: Publicação em um único clique 

e o estado da arte em gestão de revisão suportam equipas a 

trabalhar em grandes projectos utilizando vários formatos de 

ficheiros.

Se deseja imagens fixas, animações ou hiper-modelos 

interactivos, o ARCHICAD disponibiliza soluções “out-of-

the-box”, profissionais para todas as suas necessidades 

de apresentação.

Renderings fotorealísticos: renderings em esquisso e o 

CineRender da MAXON incluídos no ARCHICAD são rápidos 

e fáceis de utilizar, produzindo imagens espectaculares 

para as apresentações aos seus clientes.

Animações fotorealísticas: Crie mesmo mais 

apresentações realistas conectando as suas imagens 

renderizadas com um percurso de câmara, resultando 

em animações.

Modelos interactivos (BIMx): Crie um pacote de 

apresentação do projecto totalmente interactivo que 

corre em dispositivos móveis e pode ser visualizado por 

todos os interessados no projecto.

Visualização BIM

Charles Perkins Centre, Sydney, Australia 
fjmt | francis-jones morehen thorp - https://fjmtstudio.com 

Photo © John Gollings



Apoiar-se em informação bem estruturada resulta em 

eficiências enormes na indústria de construção.

IFC é o único formato de transferência orientado por objectos 

3D aberto e standard utilizado em software BIM. A transferência 

de dados baseado em BCF é particularmente adequada para 

identificar sobreposições quando vários modelos de diferentes 

aplicações são combinados num único programa. O ARCHICAD 

suporta directamente ambos os standards.

COBie é um standard internacional relacionado com gestão 

de informação de activos, incluindo espaços e equipamento. 

O inventor do COBie confirmou que o ARCHICAD é 100% COBie-

conforme.

Ciclo de vida completo do edifício: A base de dados BIM central 

do ARCHICAD permite-lhe recolher, editar e manter a informação 

sobre um edifício desde o primeiro esquisso, reuniões com 

consultores externos e engenheiros, ao longo das fases de 

construção e no futuro - disponibilizando um importante activo 

para a gestão e manutenção do edifício. 

O “I” no BIM
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Teamwork

O premiado conceito Teamwork do ARCHICAD mudou a 

forma como os arquitectos colaboram, com a colaboração 

BIM baseada na Nuvem e as mensagens móveis.

Teamwork: opção de trabalhar offline ou em tempo real, 

enviando e recebendo alterações num piscar de olhos.

BIM na Nuvem: a BIMcloud do ARCHICAD trabalha em 

qualquer rede, configuração de hardware ou software, 

conectando equipas e projectos de qualquer tamanho 

ou configuração.

Colaboração de Próxima Geração: o ARCHICAD é 

influenciado pelas últimas tendências tecnológicas, 

permitindo aos arquitectos partilhar e colaborar em 

projectos utilizando a gama completa de hardware, 

tablets e smartphones.

A análise baseada no modelo assegura que você captará 

os problemas de projecto que podem causar questões de 

construção no futuro.

Verificação de construtabilidade: com um simples clique, 

o Solibri Model Checker analisa o modelo de informação do 

edifício e revela as potenciais falhas e fraquezas no projecto, 

realça as componentes de colisão e verifica que o modelo 

está conforme com os requisitos BIM e as melhores práticas.

Detecção de colisão: esta funcionalidade integrada permite 

que dois grupos de elementos sejam comparados através de 

conjuntos de critérios definidos pelo utilizador, ajudando os 

arquitectos a descobrir questões potenciais agora, evitando 

problemas de construção mais tarde.

Análise energética: o compromisso do ARCHICAD com a 

conservação de energia – feedback preciso sobre o consumo 

energético do projecto do edifício em cada passo do percurso.

Coordenação  
de Construção
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O ARCHICAD é um fundador da abordagem OPEN BIM para o 

projecto colaborativo, construção e operação de edifícios 

baseada em standards e fluxos de trabalho abertos.

A Abordagem de Colaboração ABERTA eleva a conversação 

do nível de dados para o nível de fluxo de trabalho tornando 

os dados naquilo que são: um veículo de informação de 

alto nível. Como resultado, os participantes no projecto 

podem ser seleccionados baseados no seu conhecimento 

profissional e não pelo software que utilizam.

Colaboração Interdisciplinar: O ARCHICAD suporta colabora-

ção fácil e efectiva entre arquitectosbe engenheiros com 

funcionalidades de filtragem e classificação de elementos 

flexível e suporte para referenciar o modelo e alterar os 

fluxos de trabalho de gestão.

Colaboração na Arquitectura: O Teamwork do ARCHICAD e 

as soluções de associação de ficheiros oferecem rápidas 

soluções para a colaboração arquitectura interna ou 

à distância. Os fluxos de trabalho OPEN BIM tornam a 

colaboração possível entre empresas de arquitectura 

utilizando diferente software BIM.

Colaboração AEC



CLAUDIO LIMA Consultoria Informática
Rua Elísio de Melo, 28, 3º, Sala 34, PORTO
Tel: 22 203 9782 
E-mail: mail@claudiolima.com.pt
Web: claudiolima.com.pt

ND Tecnologias de Informação
Rua Armando Cortesão, 18, 2810-356 ALMADA 
Av. José Malhoa, 2, Tardoz, Escritório 1.5, 1000-001 LISBOA
Tel: 21 087 8900 
E-mail: geral@nd-ti.com
Web: nd-ti.com

INFOR
Rua 1º de Maio, 192, 1º T, 4450-230 MATOSINHOS
Tel. 22 938 5134 / 91 030 9694
E-mail: infor@infor.pt
Web: infor.pt

TERNULLOMELO ARCHITECTS 
AGENTE NO CENTRO E SUL
Pedro Melo
Tel: 96 670 4602
E-mail: pmelo@infor.pt
Web: ternullomelo.com

Para mais pormenores, contacte qualquer ponto de venda  
do ARCHICAD em Portugal: infor.pt/empresa/revendedores;  
ou o site da GRAPHISOFT: graphisoft.com/archicad
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