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Resumo
Ao longo dos últimos anos, temos vindo a assistir a avanços tecnológicos em diversas áreas. O
setor AECO não é exceção para este fenómeno e, consequentemente, está também em mudança há
algum tempo.

As metodologias tradicionais têm problemas associados: o tempo que demora a construção de um
edifício; os custos associados a erros; os erros derivados de incoerências entre os projetos de
especialidades por falhas de comunicação.

A metodologia BIM assenta na elaboração e controlo de um modelo de informação referente a um
artefacto construído, acompanhando todo o seu ciclo de vida. Consiste na elaboração de um modelo
que constrói digitalmente o projeto, possibilitando a simulação do mesmo, e no qual estará contida a
informação referente ao projeto. Esta agregação da informação permite a sua gestão, que não é uma
sobreposição das informações de cada interveniente, mas sim uma conjugação num único suporte.
Apesar de a evolução decorrer ao longo de um tempo considerável, Portugal tem tido dificuldade
em aderir a esta metodologia e promover a implementação nos gabinetes de arquitetura, preferindo a
progressiva conjugação dos processos tradicionais com métodos digitais. É, portanto, necessário
conhecer os processos de implementação BIM.

É objetivo do presente trabalho realizar um estudo sobre a relevância da adoção da metodologia
BIM relativamente às concorrentes tradicionais e enquadrar a situação do BIM no mundo e em
Portugal.
Será realizado um caso de estudo para avaliar os processos BIM em situações reais de projeto e
elaborar conclusões relativamente às vantagens e desvantagens da utilização desta metodologia.

Palavras-chave: BIM, Processo, Implementação BIM, Gestão de informação, Metodologia.
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Abstract
Over the last few years, we have witnessed technological advances in several areas. AECO sector
is no exception to this phenomenon and therefore has also been changing for some time.

Traditional methodologies have problems associated: the time it takes to build; the costs
associated with errors; the errors derived from incompatibilities between disciplines due to
misunderstandings.
BIM methodology is based on the elaboration and control of an information model related to a
constructed artifact, accompanying its entire life cycle. It consists of the elaboration of a model that
digitally constructs the project, allowing its simulation, and in which the information related to the
project will be contained. This aggregation of information allows for its management, which is not an
overlapping of the information of each actor, but a combination in a single support.

Although evolution in taking place over a considerable time, Portugal has had difficulties in
adhering to this methodology and promoting the implementation in architecture offices, preferring the
progressive conjugation of traditional processes with digital methods. It is therefore necessary to know
about BIM implementation processes.

It is the objective of this work to carry out a study on the relevance of BIM adoption in comparison
to its traditional competitors and to frame the BIM situation in Portugal and in the world.

A case study will be carried out to evaluate BIM processes in real project situations and to draw
conclusions regarding the advantages and disadvantages of using this methodology.

Key words: BIM, Process, BIM Implementation, Data management, Methodology.
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1. Introdução
1.1. Questão de Investigação
O avanço da tecnologia tem, de maneira geral, ajudado muitas das
indústrias atuais a aumentar a sua produção e a capacidade de resposta
ao solicitado pelos seus clientes, com máxima eficácia e eficiência. O
setor AECO (Arquitetura, Engenharia, Construção e Operações) é um
setor que revela grandes falhas ao nível da colaboração entre os
intervenientes e que apresenta ainda hoje falta de otimização nos
resultados finais, prejudicando muitas vezes o cliente com custos
associados a erros de projeto, que podiam ser evitados.

O presente trabalho levanta um conjunto de questões relacionadas
com a forma como as recentes tecnologias da área da construção, mais
especificamente o BIM, podem melhorar a produção deste setor, à
semelhança de outras indústrias.

A questão central deste trabalho, perante o problema apresentado, é
perceber em que medida o BIM pode ajudar a melhorar os processos de
gestão de informação no projeto de arquitetura. Com esse objetivo, em
primeiro lugar, é importante compreender qual o estado atual da
produtividade no setor AECO e como é efetuada a gestão de informação
referente ao projeto de arquitetura e restantes especialidades no setor da
construção. Seguidamente, é necessário compreender o que é o BIM,
quais as suas vantagens e desvantagens e o que traz de inovador ao
setor.
Numa segunda fase, para avaliar o impacto que estas inovações
trazem à indústria, realizar-se-á um levantamento do estado de
implementação BIM em alguns países e regiões. Procurar-se-á perceber
quais os países que têm estados mais evoluídos de implementação e
que

impactos

essa

situação

tem

causado

no

setor

AECO.

Posteriormente, o mesmo levantamento será realizado relativamente a
Portugal para que se possa comparar os dados. Esta comparação
permitirá perceber como se encontra a implementação do BIM a nível
nacional e quais as razões para se encontrar mais ou menos avançada
do que noutros países.
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Com o objetivo de responder à questão central, procuro perceber
como deve funcionar o trabalho segundo as metodologias BIM. É
importante compreender em que medida o BIM facilita o trabalho do
projetista e, naturalmente, quais os impactos que a utilização destas
ferramentas de trabalho e a mudança de mentalidade provocam na
produtividade de uma empresa do setor AECO.
As questões discutidas no presente trabalho levantam alguns pontos
novos que, embora levemente abordados, são sugestões para futuras
investigações: O que é necessário mudar para conferir à indústria
portuguesa a vontade de seguir os países mais desenvolvidos? Até que
ponto o ensino da arquitetura nas universidades está a facilitar esta
implementação e como pode ser melhorado? Como é que as novas
gerações de profissionais podem trazer ao setor a energia necessária
para a mudança de mentalidade e metodologia de trabalho?

1.2. Motivação
A minha principal motivação para realizar esta pesquisa e escrever
esta dissertação baseia-se na minha total convicção de que o BIM será
fundamental para o meu trabalho enquanto arquiteto ao longo da minha
carreira profissional, podendo promover um lançamento da mesma em
patamares mais elevados do que alcançaria sem o conhecimento desta
nova metodologia. Ao reconhecer que o ensino do BIM ainda não está
implementado em Portugal, entendo que é do meu total interesse
melhorar as minhas capacidades nesta área e considero que este
trabalho pode alertar para a urgência de mudança, com o objetivo de
melhorar o ensino das futuras gerações de estudantes de arquitetura.

1.3. Objetivos
O principal objetivo desta dissertação é demonstrar as vantagens
competitivas da introdução da metologia face aos principais problemas
de produtividade do setor AECO. É objetivo compreender que fatores
impedem a sua rápida adoção e que estratégias definir para os
contrariar, quer a nível de normas nacionais e internacionais, quer a nível
do ensino sobre BIM nas universidades.

O presente trabalho tem também o objetivo de explorar uma
abordagem prática na utilização de ferramentas BIM enquanto arquiteto.
2

O desenvolvimento de capacidades relacionadas com o uso da
interoperabilidade e com o trabalho em ambiente colaborativo são
essenciais para o desenvolvimento das novas gerações de arquitetos e a
oportunidade de estágio na QUADRANTE permitirá que a dissertação
consiga trazer uma visão prática relativamente ao BIM e aos novos
processos de gestão de informação.

1.4. Enquadramento
O interesse pelo conceito BIM surgiu ao longo dos meus anos de
estudo de arquitetura. A vontade de explorar esta área cresceu com a
consciência de que o BIM é muito mais do que uma nova tecnologia
mais avançada: é um novo processo de projeto que traz muitas
mudanças para o setor AECO. O estudo do BIM e a transição das
metodologias tradicionais para

as metodologias BIM

não

são,

simplesmente, um avanço para o futuro, mas sim uma chegada ao
presente (Eastman, et. al., 2011).

É importante compreender que o BIM não é apenas uma mudança na
tecnologia, mas também uma mudança de processos. Permitindo que
um edifício seja virtualmente representado por objetos inteligentes
capazes de conter informação detalhada e estabelecer relações com
outros objetos num único modelo, o BIM não se limita a alterar a forma
como os desenhos e formas de visualização são criados mas altera
dramaticamente os processos chave do projeto de construção de um
edifício. (Khemlani, 2011).
“Por contraposição de Portugal com países tecnologicamente mais
desenvolvidos, como os Estados Unidos da América, o Reino Unido ou a
França foi possível concluir que em território nacional, o grau de
implementação deste recurso no ensino superior está ainda numa fase
bastante

inicial,

sendo

apenas

ensinadas

as

ferramentas,

maioritariamente para modelação 3D” (Pepe, et al., 2018). O
desenvolvimento das capacidades dos futuros arquitetos para usar
algumas das mais poderosas ferramentas de projeto à sua disposição é
essencial para promover a competitivade das novas gerações. Este
estado do ensino em Portugal provoca um enorme atraso nesse mesmo
desenvolvimento e, consequentemente, prejudica os estudantes.
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Em ambiente profissional, arquitetos estão ainda muito agarrados ao
seu medo, erradamente, de se tornarem escravos da tecnologia
(Deutsch, 2011). Esta atitude de renúncia ao BIM que os arquitetos
portugueses apresentam deve-se, maioritariamente, à ideia de que o
BIM e a tecnologia limitam a componente artística e as habilidades
criativas do arquiteto. Juntamente com os problemas de mentalidade, os
custos associados à implementação BIM fazem os projetistas não querer
desistir dos meios tradicionais para executar tarefas projetuais e
rejeitarem o BIM.

O ensino do BIM nas escolas de arquitetura não chega perto de
atingir o nível necessário para preparar os alunos para o uso desta
tecnologia na sua prática profissional. O Instituto Superior Técnico, por
exemplo, tem uma abordagem ao BIM que conduz a uma forte confusão
nos alunos entre BIM e REVIT. É verdade que o REVIT é uma poderosa
ferramenta BIM e, bem utilizada, representa muito daquilo que o BIM
pode trazer ao setor AECO. No entanto, reduzir o conceito BIM ao uso
do REVIT é assumir que este serve apenas para gerar modelos 3D mais
completos do que os modelos CAD. Uma vez que não existe nenhuma
disciplina dedicada ao estudo BIM (apenas aulas dedicadas ao uso do
REVIT para modelação 3D), a ideia que continua a ser transmitida aos
alunos de arquitetura do IST é de que o REVIT é a mesma coisa que o
BIM. Esta falha na formação académica das novas gerações de
arquitetos conduz a uma errada interpretação deste assunto e,
consequentemente, à ausência de evolução neste processo que começa
a ser implementado pelo mundo inteiro, atrasando todos aqueles que se
recusam a aceitar a mudança.

1.5. Estrutura e Metodologia
Este trabalho está desenvolvido em quatro etapas: o capítulo 2
aborda o que é o BIM e qual a sua pertinência; o capítulo 3 será
analisado o estado da implementação BIM no mundo e comparada com
a implementação em Portugal; o capítulo 4 descreve o caso de estudo
da QUADRANTE, como resultado de um estágio realizado pelo autor; no
capítulo 5 serão tiradas as conclusões do trabalho realizado e serão
propostas futuras investigações.

No capítulo 2, GESTÃO DE INFORMAÇÃO, será apresentado o
estudo do estado da arte. Explicar-se-á o que é a informação referente a
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um projecto e quais os métodos utilizados na sua gestão, desde a
metodologia tradicional à metodologia BIM. Serão abordadas questões
relacionadas com o funcionamento das ferramentas BIM e com as
mudanças de mentalidade associadas à implementação das mesmas. As
vantagens desta adopção serão referidas e demonstrar-se-á a
pertinência da utilização do BIM no sector AECO, nomeadamente, nos
projectos de arquitectura e restantes especialidades.
No terceiro capítulo, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCESSOS BIM,
avalia-se estado da implementação BIM no mundo, nomeadamente em
países mais desenvolvidos como França, Reino Unido, EUA ou nos
países da Escandinávia. Compreende-se o impacto que a indústria da
construção tem na economia e no desenvolvimento de determinada
região e, através disso, a importância que o BIM tem para o
desenvolvimento de um país. Por fim, a mesma análise será feita para
Portugal com o objectivo de compreender o estado desta implementação
no território nacional e as razões que conduzem à respectiva conclusão.
O capítulo 4, CASO DE ESTUDO – EXPERIÊNCIA QUADRANTE,
aborda o estágio realizado na QUADRANTE - Engenharia e Consultoria,
S.A. A empresa tem vindo a implementar o BIM na execução dos
projectos. A experiência prática adquirida permitiu uma consciência mais
concreta da influência que o BIM e a colaboratividade têm na forma
como a informação de um projecto é gerada e utilizada. Enquanto
empresa em processo de implementação BIM, torna-se referência para
as entidades portuguesas interessadas nesta mesma transformação. O
caso de estudo é descrito e avaliado, permitindo tirar conclusões.

No capítulo 5, CONSIDERAÇÕES FINAIS, será realizada uma
reflexão sobre os temas abordados. Apresentar-se-á a conjugação das
conclusões de cada capítulo. Serão retiradas as conclusões finais,
lançando, igualmente, pertinentes questões de investigação para o
futuro.

5

2. Gestão de informação
2.1. Metodologias tradicionais de projeto
A arte de projetar em arquitetura nem sempre aconteceu nos moldes
seguidos no nosso tempo. Vitrúvio foi o primeiro a escrever sobre as
normas a ter em conta no ato de projetar mas até o seu tratado De
Architectura ser descoberto pelos autores renascentistas da era
moderna, o projeto era realizado com base em conhecimento de
experiência e poucos registos eram efetuados (Maciel, 2006). Na
verdade, apenas as grandes obras monumentais tinham registos
realizados pelo chamado mestre de obra, que desempenhava os papéis
de engenheiro, arquiteto e construtor em simultâneo.

Durante o Renascimento, assistimos então a certas evoluções neste
ramo, nomeadamente, o registo dos desenhos de projeto sob a forma de
plantas, cortes e, devido à sua invenção nessa mesma época, as
perspetivas. Muito do mérito desta evolução é atribuído a Leon Battista
Alberti com o seu tratado De Re Aedificatoria (Janson, et. al., 2010). É no
séc. XVIII, contudo, que surgem os sistemas de projeção ortogonal como
métodos de maior rigor para projeto, inventados por Gaspard Monge, pai
da geometria descritiva, assim como a utilização de cortes construtivos
para indicação de pormenores na obra. (O’Connor & Robertson, 1999).
Esta metodologia, suportada pelas maquetes e perspetivas na passagem
da bidimensionalidade para a tridimensionalidade, chegou praticamente
igual aos nossos dias.
É já na segunda metade do século XX que assistimos a uma nova
revolução a nível projetual: a tecnologia CAD (Computer Aided Design).
O desenho assistido por computador, que permitiu usufruir de apoio
digital na execução de desenhos de projeto e modelos tridimensionais,
trouxe grandes proveitos quer a nível de rigor nas peças desenhadas do
projeto, quer na velocidade de execução dos materiais necessários ao
projeto de arquitetura. No entanto, apesar desta evolução significativa,
os softwares CAD não são mais que um novo conceito de estirador
(Figura 1). O desenho passa a ser realizado no computador, em suporte
digital, e não numa mesa, em suporte papel. No que respeita ao
processo de projetar e à gestão de informação, pouco se alterou. Na
verdade, os desenhos CAD são impressos e arquivados e a metodologia
tradicional mantém-se praticamente inalterada (Garcia, 2014).
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Figura 1 - Imagem gerada com recurso a Autodesk AutoCAD 2018.
(Fonseca, 2019)

De uma forma geral, o processo de projeto segue um encadeamento
de intervenientes em que, para começar, o cliente passa as suas
informações para o arquiteto. Este, após criar bases para as restantes
especialidades, transmite a pasta aos engenheiros de múltiplas
disciplinas para que cumpram a sua função no projeto. Depois do
trabalho conjunto entre arquiteto e engenheiros, a informação chega ao
empreiteiro geral, que estará encarregue da construção. Após a
construção da empreitada, o projeto retificado com as alterações de obra
passa novamente ao cliente assim como toda a informação do projeto
para futuras manutenções.

Este processo é complexamente ocupado por transmissões de
informação entre intervenientes que, por vezes, não estão em total
cooperação. Por este motivo, o método tradicional é extremamente
propício a erros e atrasos que serão corrigidos em obra, aumentando o
custo da mesma e o tempo de construção. Estes atrasos e os aumentos
no custo prejudicam todos os agentes de projeto envolvidos nas trocas
de informação e dependentes destas para executar o seu trabalho.

2.2. Metodologia BIM
2.2.1. Enquadramento
As ferramentas CAD permitiram uma maior automatização de
algumas tarefas de desenho. Esta evolução foi alcançada através da
manipulação de elementos geométricos e massas arquitetónicas para a
criação de modelos digitais tridimensionais. Ainda assim, mais uma vez,
os elementos modelados não possuíam a informação necessária para
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permitir mais do que representação gráfica. O registo e a gestão da
informação referente ao projeto continuavam a não estar integrados no
próprio modelo.

O natural e constante desenvolvimento da tecnologia CAD conduziu,
finalmente, na transição do século, ao nascimento da tecnologia BIM. É
necessário entender que embora o conceito BIM tenha começado como
uma

evolução

dos

sistemas

CAD

não

é

mais

considerado,

simplesmente, uma tecnologia. Não deve ser encarado como um
software mais recente que faculta novas componentes às ferramentas
CAD, mas como uma verdadeira renovação daquilo que é o processo de
projeto e uma nova metodologia para o realizar (Eastman, et al., 2011).

O conceito consiste na criação de um modelo digital do edifício a ser
projetado que não se trata, como anteriormente, de um modelo
tridimensional que represente unicamente a geometria do edifício.
Enquanto o modelo CAD era composto por objetos com dimensões
tridimensionais pré-definidas, o modelo construído em BIM é constituído
por uma série de objetos inteligentes e parametrizáveis aos quais estão
associadas determinadas propriedades. Estas características permitem
aos objetos que compõem o modelo conter informação não-geométrica
e,

através de

alguma

dessa

informação,

estabelecer

relações

inteligentes entre si. É através destas interações que o modelo se torna
uma simulação digital do edifício construído, previamente à sua
construção (Eastman, et al. 2011).

Uma das mais valias desta nova metodologia é a capacidade de,
sobre um único suporte virtual visível e trabalhável, manter o mesmo
modelo 3D com informação ao longo de toda a vida do edifício, desde a
sua conceção até à sua manutenção (Figura 2). Através deste modelo, a
metodologia BIM apresenta-se como uma ferramenta que permite uma
maior, mais constante e mais eficaz partilha de informação entre os
diversos agentes intervenientes no projeto. Estas formas de trocar
informação permitem corrigir e atenuar alguns dos maiores problemas
associados às metodologias tradicionais, já referidos anteriomente.
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Figura 2 – Processo BIM.
(Fonte: https://bimnapratica.com)

Embora, de uma forma geral, os aspetos positivos da adoção desta
metodologia sejam mais preponderantes do que os negativos, há ainda
alguma resistência, por parte de certas empresas e ateliers, em tomá-la
como principal método de trabalho. Isto prende-se, principalmente, com
os elevados custos financeiros associados à transição das metodologias
tradicionais para BIM. Igualmente, esta resiliência deve-se ao facto a
automatização destes processos demorar algum tempo. Primeiramente,
por uma questão de adquirir hábitos de trabalho, mas também, e não
menos

importante,

pelo

tempo

despendido

na

formação

dos

trabalhadores que, por sua vez, só recentemente começaram a receber
no meio académico as valências necessárias (Silva, et al., 2016).

2.2.2. Processo
A grande chave para um trabalho bem sucedido segundo a
metodologia BIM é a constante colaboração e partilha de informação
entre os diversos intervenientes do projeto. A cooperação e a
responsabilidade
independentemente

são

essenciais

da metodologia.

em

todos

Não

obstante,

os
o

projetos,
nível

de

dependência que se cria entre as várias entidades num ambiente BIM é
muito mais elevado. Os modelos das várias disciplinas de projeto estão
ligados e, consequentemente, todos as intervenções influenciam as
restantes em tempo real. Este fator torna ainda maior o sentido de
responsabilidade e compromisso de cada pessoa envolvida. O conceito
da metodologia assenta, assim, num ambiente de trabalho de equipa e
simplificação dos fluxos de trabalho e comunicação entre pessoal.
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Neste ambiente colaborativo, cada especialidade terá o dever de
construir o seu modelo individual com as respetivas informações
geométricas e não geométricas. Estes modelos estão todos ligados
virtualmente para gerar um modelo partilhado que é o resultado da
sobreposição de todos os outros. Através de softwares BIM específicos
para esse efeito, neste modelo são detetadas automaticamente todas as
incoerências entre especialidades e, consequentemente, debatidas e
solucionadas pelos projetistas.

Todo o processo é realizado tendo como objetivo a simulação de
qualquer eventualidade para que seja possível antecipar as situações em
causa. Esta antecipação e espírito pro-activo permitem aos projetistas
tomar as medidas preventivas necessárias para evitar algumas das
situações e estabelecer previamente a solução futura para as inevitáveis.
O processo BIM, tendo por base a colaboração constante durante
todo o ciclo de vida do projeto (desde a sua conceção até à sua
demolição), coloca em causa alguns dos conceitos previamente
estabelecidos pelas metodologias tradicionais, como as fases de projeto.
A evolução do mesmo acaba por acontecer com maior fluidez e de forma
mais sequencial com a participação de todos os intervenientes nas fases
conceptuais, de anteprojeto ou de projeto de execução. Ao mesmo
tempo, a participação de todos os intervenientes permite uma melhor
gestão e interligação dos momentos da vida do edifício, através do
modelo (Figura 3). Na figura pode ser observado que com o passar do
tempo e a evolução das capacidades BIM do utilizador, a fase de design
mantém a mesma duração. A construção, por sua vez, tem tendência a
começar cada vez mais cedo e, consequentemente, acabar cada vez
mais cedo. A operação do edifício começa também num momento mais
precoce e, quando alcançada uma implementação BIM total, as três
fases começarão em simultâneo e serão trabalhadas em conjunto em
todos os momentos do processo.
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Figura 3 – Processo de trocas de informação nos vários níveis BIM.
(Adaptado de fonte: Succar, 2009)

Surgem também conceitos relacionados com a evolução do modelo
(enquanto suporte de informação) que não existiam nas metodologias
tradicionais. Não só o projeto continua a ter vários momentos de
evolução por etapas, como começamos a ter um modelo que pode estar
mais ou menos desenvolvido e detalhado de acordo com o seu LOD
(Level of Development). A constante atualização do modelo com
informações geométricas e não geométricas de cada elemento é que
aumenta o LOD do modelo geral. Assim, um mesmo modelo pode ter
vários LODs associados, consoante os objetos que o compõem.

2.2.2.1. Colaboratividade e multidisciplinaridade
Com o passar do tempo e a crescente complexidade de cada projeto,
o número de disciplinas de projeto necessárias tem vindo a aumentar. As
exigências de conforto e qualidade de cada obra são também maiores do
que há alguns anos e isso faz com que, necessariamente, aumente o
número de intervenientes especialistas em cada área.
O aumento do número de intervenientes traz maiores dificuldades na
coordenação das múltiplas equipas de projeto. Também os problemas
associados à colaboração dos intervenientes se tornam evidentes
quando percebemos que cada equipa tem prioridades diferentes, quer a
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nível dos seus objetivos, quer a nível das responsabilidades que
pretende assumir. Somando este fator a uma partilha de informação
repleta de falhas, a desconfiança aumenta e, quer a tolerância entre os
intervenientes, quer a entreajuda entre eles, ficam extremamente
reduzidas.

Os métodos tradicionais de projeto ajudam bastante ao crescimento
dos problemas indicados. A partilha de ideias e de soluções entre os
diversos intervenientes, assim como a extremamente importante
participação do empreiteiro, acontecem numa fase tardia do projeto. Esta
tardia interação impede muitas vezes a inovação e utilização de
melhores soluções por já ser tarde para alterar o projeto devido aos
elevados custos financeiros e trabalho perdido que isso geraria (Baptista,
2015).
Os métodos contratuais tradicionais refletem nas suas cláusulas o
clima

de

desconfiança

existente

no

setor

da

construção.

O

incumprimento dos objetivos apresentados é alvo de elevadas multas
que afetam a entidade em falha. Por sua vez, ao negociar a sua
participação, cada especialidade procura defender-se, colocando, como
condições para aceitar as cláusulas, compensações elevadas pelos
objetivos estabelecidos a priori. Cada especialidade procura também
discriminar o que deve realizar ou, mais importante ainda, os trabalhos
que não são sua obrigação e dos quais se consegue descartar. Esta
forma de atuar conduz a um regime em que cada empresa se tenta
proteger ao máximo, colocando em causa, se necessário, a qualidade
final do projeto executado, desde que a sua parte fique bem
desenvolvida. Este pensamento de “cada um por si” resulta em mais
falhas de comunicação e conduz a uma fraca colaboração entre os
intervenientes (Matthews & Howell, 2005).
Como caminho para alterar os metodos contractuais tradicionais, foi
criado o método IPD (Integrated Project Delivery) que tem vindo a ser
lentamente implementado à escala mundial. IPD é uma abordagem à
entrega de projeto que reúne pessoas, sistemas e práticas habituais num
processo de colaboratividade e partilha para otimizar resultados, reduzir
desperdícios e maximizar a eficiência em todas as fases de projeto,
fabricação e construção (AIA, 2007). Esta abordagem procura reunir, em
todas as fases do projeto, todos os intervenientes do projeto para que o
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desenvolvimento

dos

trabalhos

aconteça

com

discussão

e

encadeamento estratégico global.

Ao falarmos de multidisciplinaridade e colaboratividade entre as
disciplinas, é essencial abordarmos esta temática dos métodos
contractuais porque grande parte da solução do problema passa por uma
mudança

de

mentalidade

que

começa

neste

ponto.

Com

a

implementação do IPD há duas questões que se tornam fundamentais e
que alteram por completo a forma de pensar dos intervenientes:

- As responsabilidades das várias equipas para com o dono de obra
são partilhadas;

- Os prémios derivados da boa execução dos objetivos estabelecidos
são partilhados.
Não havendo interesse de nenhuma parte em ser penalizado por
erros cometidos, a colaboração como meio para alcançar um objetivo
único de melhor qualidade do produto final será assumida por todos os
participantes como fundamental. Por outro lado, como os prémios que
estarão em jogo caso o projeto seja bem realizado são partilhados, é de
interesse geral que a solução alcançada no fim seja a melhor para todos
e, consequentemente, a partilha de informação e o esforço para que a
obra decorra da melhor forma possível serão prioridades de todos os
intervenientes.

As ferramentas BIM desempenham um papel fundamental na
implementação do IPD. Um dos aspetos mais importantes da utilização
das ferramentas BIM é o trabalho em ambiente colaborativo. Este
ambiente, promove a utilização de programas como o REVIT ou o
NAVISWORKS para a criação do modelo virtual global, fruto do trabalho
de todos os intervenientes do projeto.

A relação entre o IPD e o BIM é, portanto, inegável. Se o IPD permite
gerar nos utilizadores das ferramentas BIM uma obrigação contractual
para a colaboratividade, o BIM confere aos projetistas as ferramentas
necessárias para a facilitar a aplicação prática do IPD, num ambiente
multidisciplinar que promova a partilha de informação e a busca por um
objetivo único.
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2.2.2.2. Interoperabilidade
Um dos grandes problemas do setor AECO é a baixa eficiência
naquilo que diz respeito aos processos de trabalho, principalmente
quando comparado com outros setores que contribuem para a economia
de um território. O gráfico da figura 4 coloca em confronto a evolução
dos níveis de produtividade do setor AECO nos EUA com a evolução
desses mesmos níveis nas restantes indústrias não-agrícolas. Nele
podemos ver a falta de eficiência no setor AECO e compreender a
importância de melhorar os processos utilizados para realizar o trabalho
pretendido.

Figura 4 – Comparação da evolução dos índices de produtividade no setor AECO
e a evolução desses índices nas indústrias não agrícolas, nos EUA.
(Eastman, 2011)

Uma parte dos problemas de ineficiência da construção está
relacionada com o facto de cada interveniente ter uma especialidade
completamente diferente da do próximo e, consequentemente, utilizar
ferramentas digitais distintas para executar as suas tarefas. Esta
incompatibilidade nos softwares utilizados faz com que o projeto, naquilo
que é a sua componente digital, demonstre graves falhas ao nível das
trocas de informação. O recurso a diferentes softwares incapazes de
trocar informação utilizável faz com que o projeto seja semelhante a um
projeto desenvolvido por intervenientes de diversas línguas que não
conseguem comunicar entre si. (Ferreirinha, 2017). Este fenómeno
resulta em elevados custos para o projeto. É facto relatado pelo National
Institute of Standards and Technology que na construção americana se
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regista, em média, um custo de projeto 3,1% superior, devido à falta de
interoperabilidade (Baptista, 2015).

O BIM surge, então, como meio de melhorar a capacidade de
produção de informação e a forma de a partilhar. “A mudança que o BIM
traz à indústria da construção não se cinge à adopção de uma nova
ferramenta de software (…) mas implica uma mudança em todos os
processos que envolvem a produção, partilha e gestão da informação do
edifício nas suas diversas fases de concepção, construção e
manutenção” (Pinho, 2018).

A interoperabilidade é, portanto, um conceito fundamental que se
resume à capacidade de troca de dados eletrónicos entre diferentes
plataformas computacionais (Baptista, 2015). “Esta informação deve ser
transmitida e recebida de forma clara e inequívoca, apesar dos vários
formatos e softwares existentes” (Lopes, et al., 2018). A informação,
além de partilhada em condições adequadas, deve ser utilizável pelo
software recetor para que a interoperabilidade seja totalmente funcional.
“A interoperabilidade é a habilidade de dois ou mais sistemas ou
componentes partilharem informação e usar a informação que foi
partilhada” (Pontes, 2016).

Num conceito que tem como um dos seus grandes pilares a
colaboratividade, como é o caso do BIM, falhas na transmissão de
informação não são permitidas pelo que a interoperabilidade é uma
necessidade extrema para a aplicação correcta desta metodologia de
pensamento. Em verdade, apenas com uma total capacidade de os
softwares BIM trocarem livremente informação entre si será possível a
implementação BIM e a sua sobrevivência no setor. A figura 5 coloca em
confronto aquilo que é o intercâmbio de informações de projeto através
de informação tradicional (2D) e quando estes processos têm a sua base
na interoperabilidade (BIM).
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Figura 5 – Fluxos de informação: Modelo tradicional vs Interoperabilidade.
(Ferreira, 2013)

Por esta razão, a BuildingSMART (grupo criado por uma série de
empresas que pretendem criar condições para a interoperabilidade entre
sistemas, como normas e convenções internacionais) criou em 1997 o
IFC (Industry Foundation Classes) (Baptista, 2015). O IFC é um formato
universal para representação de produtos da construção e troca de
dados entre sistemas (Lopes, et al., 2018). Este formato (que tem
evoluído ao longo dos anos e vindo a ser actualizado) permite armazenar
modelos BIM para que a informação contida nos seus objectos seja
desarticulada em elementos básicos. Posteriormente, estes elementos
podem ser utilizados em qualquer programa com a possibilidade de abrir
ficheiros IFC.

2.2.2.3. Automatização
A implementação do BIM no setor AECO, baseada no uso da
interoperabilidade, colaboratividade e modelos tridimensionais traz
inúmeras vantagens. Uma das principais vantagens associadas a estes
três pontos é a automatização de processos de trabalho.

Através do modelo BIM é possível gerar automaticamente todas as
peças que compõem o projecto, mediante preparação prévia do mesmo.
Os desenhos, mapas de quantidades e outros documentos importantes
(como o quadro sinóptico) terão já incorporadas as informações relativas
aos projectos das diversas especialidades, inseridas pelos utilizadores.
Uma vez que todas essas informações estão carregadas num modelo
partilhado, não apresentarão as incompatibilidades dos métodos
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tradicionais. Caso algum problema seja detectado durante o processo de
criação do modelo, solução escolhida para essa situação passará
automaticamente para todos os desenhos extraídos, num processo que
faz a equipa de projecto ganhar muito tempo e gastar menos recursos
financeiros.

Figura 6 – Comparação entre o fluxo de trabalho tradicional e o fluxo de trabalho
BIM.
(Bernstein, et al., 2007)

Os gráficos apresentados na figura 6 demonstram a diferença entre
os processos tradicionais de projecto e os novos métodos projetuais
baseados na interoperabilidade e na automatização de processos.
Podemos ver que nos métodos tradicionais o maior esforço de trabalho
acontecia na fase de produção de documentos de projeto. Através da
automatização, que torna esse processo muito mais rápido, podemos
aplicar um maior esforço nas fases de concepção e de discussão de
soluções projetuais e construtivas. Este esforço aplicado numa fase
inicial é muito mais proveitoso porque a capacidade para controlar os
custos do projeto é ainda bastante elevada e os custos associados a
uma alteração de projeto ainda são reduzidos comparativamente com o
que virão a ser posteriormente.

2.3. Dimensões BIM
A ideia de um modelo digital do edifício que consiga concentrar em si
toda a informação necessária ao projeto é um conceito complexo que
precisa de ser compreendido de uma forma prática e concreta.
O modelo BIM contém um nível de informação muito mais elevado do
que, por exemplo, um modelo CAD. A informação contida no modelo não
é apenas geométrica. Os objetos BIM têm associados parâmetros de
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informação não-geométrica e este detalhe é que representa o verdadeiro
foco de interesse associado a esta metodologia.

O facto de o modelo CAD não ter a capacidade de servir como
ferramenta de gestão deve-se, portanto, à sua limitação dimensional ao
nível da informação, uma vez que a informação desejada para a
execução de um projeto transcende a sua tridimensionalidade. Este não
passa assim de uma representação digital da geometria do edifício. O
modelo BIM, por sua vez, embora tenha uma forte base nas mesmas
três dimensões do modelo, confere ao utilizador a capacidade de
trabalhar em sete dimensões: modelo geométrico tridimensional,
planeamento

em

função

do

tempo,

custos,

sustentabilidade

e

gestão/manutenção durante o período de vida do projeto (Figura 7).

Figura 7 – As sete dimensões BIM.
(Fonte: http://bimtalk.co.uk/)

2.3.1. 3D – Modelo tridimenional
O 3D-BIM relaciona-se com a componente geométrica do modelo. O
trabalho desenvolvido tridimensionalmente é essencial para o projeto,
uma vez que é o modelo base para tudo o que será tratado
posteriormente e é neste modelo tridimensional que estará contida toda
a restante informação.

O primeiro passo ao passar da representação para a simulação é
sempre a criação do modelo tridimensional (Figura 8). Isto é um fator
muito importante porque é ao nível geométrico que se encontram grande
parte das incompatibilidades entre as múltiplas disciplinas intervenientes
e é, portanto, fundamental controlar desde o início dos trabalhos estes
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mesmos problemas. Este processo de verificação de incompatibilidades,
que deve ser realizado periodicamente e dependendo da dimensão e
escala do projeto, denomina-se Clash Detection.

Figura 8 – Modelo 3D-BIM modelado em REVIT Autodesk 2019.
(Fonseca, J. 2019)

O modelo tridimensional é também o modelo que contém a
informação constantemente visível a todos os elementos da equipa de
projeto e é deste que se extraem todos os elementos visuais para
trabalho e representação como plantas, cortes, alçados e renders para
comunicação

com

o

cliente.

Esta

extração

de

elementos

de

representação é automática após a preparação prévia do modelo para
esse efeito, implicando a predefinição de algumas configurações de
template gráfico.

2.3.2. 4D – Tempo e planeamento
A dimensão 4D-BIM está associada ao fator tempo no decorrer de um
projeto de arquitetura e ao planeamento de atividades.

Tradicionalmente, utilizavam-se gráficos de barras no planeamento
de trabalhos de obra, mas estes não tinham a cacacidade de criar
ligações que explicassem como as diversas atividades dependem umas
das outras e se relacionam. Estas metodologias tradicionais também não
conferiam a possibilidade de perceber qual o caminho crítico (Critical
Path Method) para finalizar o projeto e a obra no tempo determinado
(Eastman, et al., 2011).
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Com o avanço da complexidade dos projetos e a quantidade de
tecnologia

e

equipamentos envolvidos numa

obra,

surge

uma

necessidade cada vez maior de organização conjugada do tempo e do
espaço, assim como uma maior perceção das relações de dependência
entre as atividades. Este crescente fenómeno traz, consequentemente,
novas necessidades ao nível do planeamento e às quais o BIM tenta
responder através dos modelos com componente 4D, uma vez que
essas ferramentas mais tradicionais não são mais suficientes para
cumprir o objetivo.

A parametrização dos objetos 3D que compõem o modelo do edifício
permite que lhes sejam associados parâmetros relativos à sua aplicação
real em obra, desde a duração do respetivo trabalho até aos recursos de
máquinas, pessoal e espaço necessários para a sua construção. O que
um modelo 4D (Figura 9) permite é a fácil criação de relações de
precedência e dependência entre as diversas tarefas e a sua
consequente organização temporal que, antes, seria feita manualmente.
Naturalmente, devido à parametrização, as simulações permitem não
apenas criar vários cenários para escolher a opção mais viável, mas
também uma constante atualização dos resultados das simulações após
alterações ao projeto.
As capacidades do modelo 4D vão além da simples calendarização.
A conjugação dos fatores tempo e espaço permite que as relações de
dependência anteriormente referidas não sejam apenas baseadas na
ordem pela qual as tarefas têm que ser executadas, mas também na
eficiência da utilização do espaço destinado à obra, evitando uma série
de conflitos ou atrasos desnecessários.
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Figura 9 – Modelo 4D-BIM gerado no software SYNCHRO PRO 4D.
(Fonte: http://blog.synchroltd.com)

Estas ferramentas são ainda úteis para a comunicação com o cliente.
Permitem gerar simulações visuais do processo de construção do
edifício que, por um lado, ajudam os projectistas e constructores a
explicar a sua calendarização (que, por vezes, pode não ser do agrado
do cliente) e, por outro, dão ao cliente uma visão da sua obra a nascer,
algo que o pode entusiasmar e cativar.

2.3.3. 5D – Custo
O BIM 5D está associado ao controlo dos custos de um determinado
projeto. Tal como nas restantes dimensões, a grande vantagem da
utilização dos modelos 5D é a capacidade de prever os custos ao longo
de toda a vida do projeto e conseguir fazer estimativas mais
aproximadas em cada uma das fases do projeto, independentemente
das alterações realizadas ao mesmo.

Uma vez que ao trabalhar com BIM cada objeto tem associado uma
série de parâmetros, um desses parâmetros deverá ser o custo unitário
associado, não apenas aos materiais que o compõem, mas também à
tarefa da sua execução real. Através de um modelo 5D BIM, a extração
desta informação de todos os objetos é realizada com enorme facilidade
para a formulação automática de um mapa de quantidades. Mais uma
vez, torna-se visível a importância de ter um modelo 3D bem construído,
pois essa será a base para uma medição bem efetuada e realista, que
permitirá tirar partido das ferramentas 5D.
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A parametrização dos objetos BIM torna-se, neste caso, algo
absolutamente fundamental. Nas metodologias mais tradicionais de
estimativas de custos, todas as medições são realizadas pela mão
humana. Mesmo com recurso à tecnologia CAD, embora as medições
sejam mais precisas, o Homem continua a ter que realizar todo o
trabalho. Este fator provoca uma maior tendência para a existência de
erros de medições e na formulação dos cálculos associados aos custos
de cada artigo do mapa de quantidades. Por outro lado, as alterações
efetuadas ao projeto serão imediatamente atualizadas nos respetivos,
mapas permitindo assim um maior controlo dos custos associados ao
projeto, não só desde uma fase mais inicial onde as alterações não têm
tanto impacto no custo final, mas também ao longo de todo o processo
projetual e de construção da obra.

2.3.4. 6D – Sustentabilidade
A indústria da construção é já há algum tempo uma das mais
poluentes e prejudiciais ao ambiente. As emissões de carbono para a
atmosfera são um problema transversal a todos os setores industriais e
estão

constantemente

a

ser

realizados

novos

acordos

internacionacionais relativamente a este tema. As empresas de
construção civil têm também a responsabilidade de respeitar estes
compromissos nas suas actividades.

Devido à capacidade de armazenamento e gestão de informação dos
modelos BIM e dos seus vários vários componentes, é possível realizar
simulações de consumo energético do projecto em questão. Trabalhar
em 6D-BIM (Figura 10) permite, assim, alcançar menores níveis de
consumo e emissão de carbono para a atmosfera, através de soluções
mais económicas e sustentáveis.
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Figura 10 – Modelo 6D-BIM criado com Autodesk REVIT 2014.
(Fonte: https://thebimhub.com)

As simulações nesta dimensão permitem também a procura de
opções que recorram a energias renováveis e um maior desenvolvimento
destas na indústria da construção, enquanto soluções construtivas e de
gestão de energia.

2.3.5. 7D – Gestão e manutenção
Para ser possível trabalhar em 7D-BIM é essencial que todo o
processo corra segundo as regras estabelecidades e é por isso que as
normas para utilização BIM são essenciais. O modelo colaborativo tem
de ter seguido o plano estabelecido e precisa de ter sido atualizado
regularmente, em cada momento do projeto. Caso isto tenha acontecido
sem falhas, o modelo simulará aquilo que será o edifício real.

Esta dimensão trabalha com a informação não geométrica contida no
modelo, em cada elemento. As fichas técnicas, as informações
relativamente a garantias de equipamentos e dados sobre a durabilidade
de materiais são algumas das informações que permitem ao dono de
obra tomar decisões relativamente à forma como o projeto evolui e à sua
construção, assim como a manutenção do edifício após a sua contrução.
Este trabalho é apenas possível se mesmo nesta fase de manutenção e
gestão pós-construção o modelo continuar a ser atualizado, permitindo
simulações e estimativas relativamente às decisões a tomar daí em
diante.
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2.4. Níveis de desenvolvimento
Um modelo BIM contém uma enorme quantidade de informação. Este
modelo é, antes de mais, um ficheiro informático e, consequentemente, o
peso da informação nele contida deve ser tido em conta e bem
controlado. Saber filtrar esta informação é essencial na construção do
modelo, uma vez que queremos que este modelo seja uma solução e
não um problema.

Por outro lado, o modelo BIM existe para ser utilizado nos projetos do
setor AECO que, ao longo da sua realização, têm diversas fases de
desenvolvimento. Cada uma destas fases tem associado um nível de
informação, que deve ser respeitado para benefício de todos os
intervenientes e do próprio projeto. É necessário que o modelo tenha a
capacidade de evoluir e que estejam estabelecidadas normas sobre o
nível de pormenorização que este deverá possuir em cada fase projetual.

Com o objetivo de se determinar o ponto em que cada modelo está
desenvolvido

surge

o

conceito

de

LOD.

Level

of

Detail

é,

essencialmente, a quantidade de detalhe que está incluída no modelo do
elemento construtivo. Level of Development é o nível ao qual foi
pensada, projetada e desenhada a geometria e a informação não
geométrica do elemento, ou seja, o grau de confiança e detalhe que esta
informação confere ao utilizador do modelo. Resumidamente, o Level of
Detail pode ser visto como um input dado ao modelo. Já o Level of
Development é um output fiável (BIM Forum, 2013).

O LOD é definido para cada elemento do projeto. O LOD de uma
parede, por exemplo, pode (e, provavelmente, deve) ser diferente do
LOD de um elemento de sanitários. A definição prévia do nível que cada
elemento deve atingir é essencial para que se perceba, através do
conjunto, qual o LOD global do modelo. Ao mesmo tempo, é esta
definição que vai garantir mais tarde que a informação introduzida no
modelo está equilibrada e é suficiente, sem ser desnecessária.
De acordo com o documento LOD Specification, criado e atualizado
anualmente pelo BIM Forum, os níveis de desenvolvimento são os
apresentados na tabela 1.
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LOD 100

O modelo do elemento pode ser graficamente representado
no

modelo

com

um

símbolo

ou

qualquer

outra

representação genérica que ainda não satisfaça os
requisitos do LOD 200. Informação relacionada com o
modelo do elemento pode ser derivada de outros
elementos.
LOD 200

O modelo do elemento é graficamente representado dentro
do modelo como um sistema genérico ou objecto com
quantidades, formas, tamanho, localização e orientação
aproximadas.

LOD 300

O modelo do elemento é graficamente representado dentro
do modelo como um sistema ou objecto específico com
geometria, localização e orientação precisas. Alguma
informação não-geométrica pode ser inserida no modelo.

LOD 350

O modelo do elemento é graficamente representado dentro
do modelo como um sistema ou objecto específico com
geometria, localização e orientação precisas. As relações
específicas com outros sistemas do modelo devem estar
também inseridas. Alguma informação não-geométrica
deverá ser inserida no modelo.

LOD 400

O modelo do elemento é graficamente representado dentro
do modelo como um sistema ou objecto específico com
geometria, localização e orientação precisas. Informação
relativa a detalhe constructivo, fabricação e instalação do
elemento deve estar incluída. Alguma informação nãogeométrica deverá ser inserida no modelo.

LOD 500

O modelo do elemento é uma representação fiel do sistema
ou objecto em termos de geometria, localização e
orientação, tal como é construído.
Tabela 1 - Definição dos vários LODs.
(Adaptado de fonte: BIM Forum, 2013)

Um exemplo muito bom para termos uma perspetiva visual do que
são os LODs aplicados a um elemento do modelo é um caixilho de uma
janela. Os diferentes LODs do mesmo modelo são apresentados na
tabela 2.
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LOD 200

LOD 300

LOD 350

LOD 400

Tabela 2 - Níveis de desenvolvimento de um sistema de caixilho.
(Adaptado de fonte: BIM Forum, 2018)

É possível fazer uma associação dos LODs às diferentes fases de
projeto, baseada no detalhe que cada fase deve ter e na quantidade de
informação que o nível terá associado. Para cada fase deverá ser
determinado o respetivo LOD numa fase inicial do projecto. Esta
informação deverá estar acordada no BEP (BIM Execution Plan) e
deverá ser bem definida e clara para todos os intervenientes. A tabela 3
mostra a relação entre as fases de projecto e o LOD.
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LOD
Fase de Projecto

100

200

300

400

500

Programa Preliminar
Programa Base
Estudo Prévio
Anteprojecto
Projecto Execução
Assistência Técnica
Tabela 3 - Articulação entre as fases de projecto e os respectivos LOD.
(Adaptado de fonte: Antunes, 2013)
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3. Implementação de processos BIM
3.1.

A importância

da

implementação

BIM

numa

determinada região
O setor AECO é uma indústria que movimenta muitos recursos das
mais variadas naturezas. Naturalmente, a questão financeira é muito
importante, pois, dada a dimensão dos investimentos necessários em
empreendimentos de cariz privado ou público, a atividade deste setor
envolve muito dinheiro. As quantias financeiras associadas aos projetos
de construção tornam este setor num dos mais relevantes para a
economia de um determinado país ou região (Pontes, 2016).

Devido à importância que o setor AECO assume na economia, não é
surpreendente que este seja altamente influenciado pelo estado da
mesma. As dificuldades em realizar obras de construção sem grandes
custos adiconais relacionados com falhas de projeto provocam uma
maior cautela nos investimentos realizados e, naturalmente, em
momentos de crise é um dos setores mais afetados, pois os
investimentos na área tornam-se mais perigosos.

Se a construção é um setor importante para a atividade económica de
uma determinada região e fica altamente prejudicado pelas falhas que
lhe são associadas, então é importante combater essas falhas para
melhorar o setor e, consequentemente, melhorar a situação económica
dessa mesma região. Neste aspeto, o BIM surge como uma enorme
mais valia ao apresentar-se como uma solução que resolve, tanto quanto
possível, os grandes problemas do setor. Assim, a implementação BIM
consegue, através das melhorias que oferece ao setor AECO, ser um
passo fundamental

na tecnologia dos países desenvolvidos e,

consequentemente, ter efeitos económicos que em muito afetam não só
as empresas, como os clientes e o próprio Estado.

A elevada relevância que o BIM apresenta para o desenvolvimento de
um determinado país conduz à conclusão de que é cada vez mais
essencial a sua implementação. Torna-se claro que, sendo uma
implemententação proveitosa para todos os intervenientes, deve ser
promovida por todos esses mesmos intervenientes. A implementação
BIM deve ser procurada por todos naquilo que está ao seu alcance,
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desde a legislação imposta pelas autoridades governamentais, aos
esforços das equipas de projeto para realizar o seu trabalho com
ferramentas BIM, envolvendo as exigências contratuais dos clientes.

3.2. Níveis de maturidade
A implementação BIM não avança de forma igual no mundo inteiro,
seja por limitações tecnológicas, financeiras, mentais ou políticas. Por
essa razão, é importante que exista a capacidade das empresas e
países que procuram a implementação BIM de perceber em que patamar
se encontram, o que já alcançaram e o que querem alcançar no futuro.

A maturidade BIM é um conceito que surge com o objetivo de permitir
aos utilizadores perceber como está o seu processo de implementação e
caracterizá-lo com o objetivo de delinear uma estratégia para o futuro.
Este conceito assenta numa série de níveis que avaliam o nível de
maturidade alcançada pela empresa no grau de uso do BIM e na
habilidade com que as ferramentas são utilizadas (Carvalho, 2016).
De acordo com Succar (2010), o nível de maturidade avalia as
capacidades de trabalho no modelo BIM, listando as mesmas em três
fases, como apresentado na figura 11:

1) Modelação baseada em objetos;

2) Colaboração baseada no modelo;
3) Integração baseada nos fluxos de trabalho em rede.

Figura 11 – Níveis de maturidade no processo de implementação BIM.
(Succar, 2010)

Succar (2010) defende, ainda, que o nível de maturidade que uma
determinada empresa alcançou até ao momento deve ser avaliado pelos
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requisitios mínimos, ou seja, quando são dados os passos dentro de
cada uma das fases.

Uma empresa que tenha como principal ferramenta de trabalho um
software de modelação de objetos (Autodesk REVIT, ARCHICAD, etc) já
alcançou a primeira fase. Uma empresa que desenvolva os seus
modelos em ambiente colaborativo dentro do software em questão já se
encontra na segunda fase. Por outro lado, quando uma empresa
consegue colocar os seus modelos centrais e colaborativos num servidor
que lhe permita integrar diferentes disciplinas de projeto em torno do
mesmo ambiente colaborativo, então já se situa na terceira fase.

O quadro da figura 12 é um mapa de maturidade BIM. Este mapa
permite às empresas caracterizar o nível de maturidade alcançado com
as especificações de cada um dos níveis referidos anteriormente.
Naturalmente, inclui também o nível Pré-BIM, que se relaciona com as
ferramentas CAD e a representação bidimensional dos objetos
geométricos utilizados.

Figura 12 – Mapa de maturidade BIM.
(BSI, 2013)

3.3. Panorama internacional da implementação BIM
Para

podermos

perceber

em

que

patamar

se

encontra

a

implementação BIM em Portugal, é importante assumirmos como
referência os países mais desenvolvidos no setor da construção e da
implementação BIM. O desenvolvimento não avança ao mesmo ritmo no
mundo inteiro devido a motivos de diversas ordens. Enquanto em alguns
países,

como o Reino Unido ou os países escandinavos,
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a

implementação BIM está já numa fase bastante avançada numa
perspetiva global, outros países, como a China, começam a demonstrar
vontade de proceder a uma implementação mais séria, mas enfrentam
ainda sérios obstáculos difíceis de contornar (Singh, 2017).

Embora possa ser um dos problemas associados às dificuldades na
implementação BIM, as limitações tecnológicas são cada vez menos um
obstáculo que justifique o atraso de um determinado país na adoção
desta metodologia como principal método de trabalho. Não obstante, é
ainda um dos problemas apresentados por algumas regiões do globo.

Um dos principais problemas apresentados para justificar a ausência
da adoção BIM é a mentalidade tradicional que muitos gabinetes de
projeto ainda apresentam. Implementar a metodologia BIM é um
processo que não pode ser realizado sem uma profunda alteração de
mentalidades (Howard & Bjork, 2008). Trabalhar em BIM exige que todas
as fases de projeto, seja em discussão conceptual, seja no projeto de
comunicação à obra, estejam direcionadas para um processo adaptado
ao BIM e, consequentemente, à colaboratividade e integração. Alterar
mentalidades que criaram o hábito de trabalhos bem sucedidos com
metodologias mais tradicionais é um obstáculo difícil de ultrapassar.

Existe, como já referido anteriormente, interesse para as autoridades
governamentais na implementação BIM nos gabinetes de arquitetura.
Por essa razão, é totalmente justificável que sejam criadas políticas que
incentivem esta adoção e promovam as entregas de projetos realizados
com modelos BIM. A mentalidade política e a consciência da
necessidade de intervenção governamental num sentido Pró-BIM deve
ser alterada e em muitos países ainda não existem normalizações e
obrigações impostas aos gabinetes de projeto por parte das autoridades
nacionais, permitindo que a implementação se atrase face ao ritmo que
deveria ser exigido (Carvalho, 2016).

Os ganhos financeiros que a implementação BIM traz ao fim de
algum tempo de utilização e maturidade no trabalho com esta
metodologia são a principal razão para se proceder a esta adoção. Ainda
assim,

o

fator

financeiro

é

também

o

principal

obstáculo

à

implementação BIM (Lu, et al., 2014). Embora os ganhos cresçam
visivelmente com o tempo, o investimento inicial exigido é de uma
dimensão bastante considerável. A adoção destes processos e a sua
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implementação no método de trabalho de uma empresa implicam
elevados custos aos mais diversos níveis: licenças de software BIM;
actualização de software e hardware existentes para tirar um maior
proveito das ferramentas BIM; investimento na formação de recursos
humanos para realização de trabalho em BIM e conhecimento teórico e
prático na área.

3.3.1. Escandinávia
Os países

da

Escandinávia foram

pioneiros

na

adoção

e

implementação de metodologias BIM e estão, ainda hoje, na vanguarda
da sua utilização (Singh, 2017). A construção com recurso a elementos
pré-fabricados é tradicionalmente muito importante nesta região e,
consequentemente, as características paramétricas dos modelos BIM
tornam esta metodologia muito adequada às soluções constructivas em
causa (Smith, 2014).

Smith (2014) afirma que a Finlândia foi um dos primeiros países a
utilizar o ARCHICAD como principal software de trabalho no setor AECO.
Foi também na Finlândia que se identificou desde cedo a pertinência do
formato IFC, sendo que em 2007 era já obrigatória a utilização deste
formato nos softwares utilizados. Por outro lado, também já em 2007, na
Finlândia, eram publicadas as primeiras versões da normativa COBIM
(National Common BIM Requirements) que especificam requisitos para
as entregas e apresentações de modelos BIM, utilização e gestão de
famílias de objetos e interoperabilidade dos ficheiros (Wong, et al. 2010).

A Noruega tornou obrigatória a utilização do formato IFC em 2010 por
ordem da Statsbygg (empresa responsável pela construção e gestão dos
equipamentos públicos) (Smith, 2014). De acordo com Singh (2017), a
Noruega tem ganho bastante com a utilização de BIM nos seus projetos
nas áreas da sustentabilidade das soluções constructivas. O uso de BIM
tornou-se obrigatório para a gestão e manutenção dos edifícios
pertencentes ao Estado (Carvalho, 2016).

De acordo com Smith (2014), o governo dinamarquês tem realizado
um forte investimento no desenvolvimento das ferramentas BIM e na
investigação desta área. Em 2016, a maioria dos projetos públicos tinha
requisitos de modelação de objetos inteligentes e regras claras quanto à
relação do nível de detalhe do modelo com o preço do projeto (Carvalho,
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2016). Segundo Carvalho (2016), os principais intervenientes nos
projetos de construção estão condicionados à utilização de ferramentas
BIM e a certos métodos digitais desde 2007, nomeadamente, o software
ArchiCAD. Também no setor universitário, a Dinamarca tem sido uma
referência, promovendo o ensino das metodologias e ferramentas BIM
nas suas universidades, assim como a investigação relacionada com as
mesmas (Singh, 2007).

3.3.2. Reino Unido
O Reino Unido é “campeão indiscutível de BIM na definição de
estratégias nacionais e apoio governamental” (Singh, 2017), apesar de
ter começado a promover a adoção BIM numa fase tardia quando
comparado com os restantes líderes mundiais (Carvalho, 2016). Em
2011, foi criado um plano de implementação BIM que se revelou uma
das estratégias mais ambiciosas do mundo e conduziu a uma rápida
atuação e crescimento da metodologia no país (Smith, 2014).
O plano nacional para a implementação BIM estabelecia que durante
os cinco anos que se seguiam, até 2016, todos os intervenientes do
setor AECO deveriam estar a utilizar esta metodologia com um nível de
maturidade 2 e todos os projetos públicos deveriam ter um modelo BIM
associado (Bryde, Broquetas & Volm, 2013). Este plano procurava
alcançar menores custos nos projetos de construção, através de uma
diminuição

dos

erros

e

incompatibilidades,

aumentando,

consequentemente, os lucros da obra (Carvalho, 2016). Era também
objetivo do plano, segundo Carvalho (2016), reduzir os níveis de
emissões de CO2 para a atmosfera, através das simulações com recurso
ao modelo BIM.

Foram realizados diversos estudos relativamente à metodologia e aos
casos de outros territórios como forma de apoio à adoção e
desenvolvimento do BIM no país (Carvalho, 2016). O governo criou
fundos de investimento e grupos de apoio (BIM Task Groups) para
apoiar as entregas dos modelos BIM até os escritórios se encontrarem
no nível de maturidade pretendido (McGraw-Hill, 2014). Foi também
emitido um documento, o PAS 1992-2, que define normas para a
utilização BIM, definindo a quantidade de informação a entregar em cada
fase de projeto e sobre como essa informação deve ser trocada entre os
intervenientes. Esta norma foi criada pelo British Standards Institute.
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O resultado deste plano foi, além do aumento da consciência sobre a
pertinência do BIM no projeto de construção, uma rápida movimentação
de projetistas, empreiteiros e fabricantes no sentido de adotar a
metodologia como principal método de trabalho (Singh, 2017). Segundo
Singh (2017), os intervenientes na obra compreenderam os ganhos que
podiam retirar desta implementação e apoiaram-se nas condições
oferecidas pelas entidades governamentais porque perceberam que a
transição era inevitável: ou adotavam o BIM como metodologia ou
deixariam de ter acesso a projetos públicos em pouco tempo.

Também no ensino tem havido uma aproximação ao BIM e um
desenvolvimento das capacidades dos futuros arquitetos para esta
metodologia desde muito cedo. A University of Salford criou em 2014 um
curso de arquitetura em que o BIM tem uma forte presença na formação
dos estudantes (Pepe, et al., 2018). A estrutura do curso promove a
abordagem ao BIM nos seus vários níveis de maturidade, apoiando
também as disciplinas de projeto. Nos primeiros anos, os estudantes têm
uma abordagem aos softwares BIM e às ferramentas de modelação,
desenvolvendo as suas capacidades para criar um modelo virtual. Numa
segunda fase, sendo apenas possível devido à existência de cursos de
engenharia na mesma escola, é abordado o projeto colaborativo em BIM
e a troca de informação com recurso ao formato IFC. O objetivo é a
melhoria das boas práticas na utilização BIM e o desenvolvimento das
mentalidades neste sentido. Por último, é feita a abordagem ao projeto
integrado e ao IPD como método contratual para entrega de projetos. Os
modelos são desenvolvidos com a finalidade de serem utilizados em
simulações de sustentabilidade, testes de soluções construtivas,
definição de materiais, desenhos dos sistemas de redes e trocas de
informação entre intervenientes.

3.3.3. Estados Unidos da América
A implementação BIM nos Estados Unidos da América tem avançado
e correspondido às expectativas desde o início do processo em 2003
(Smith, 2014). Inicialmente, a GSA (US General Services Administration),
criou as primeiras bases para a implementação destas metodologias nos
EUA, estabelecendo, em 2007, obrigatoriedade de modelos BIM em
todos os seus probjectos (Smith, 2014). A GSA tem também procurado
promover parcerias com fabricantes, empresas públicas e privadas e
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instituições académicas para criar normas e guias relacionados com
bibliotecas de objetos BIM e requisitos dos modelos, nomeadamente as
NBIMS

(National

BIM

Standards)

que

são

hoje

reconhecidas

internacionalmente (Singh, 2017).

Devido à importância que o BIM ganhou no paradigma da construção
nos EUA, as competências nesta área têm cada vez maior relevância
nos processos de contratação desde há algum tempo (McGraw-Hill,
2012). Em 2017, segundo Singh (2017), 72% das empresas de
construção norte americanas usavam BIM nos seus projetos e colhem
frutos financeiros desta utilização.

As universidades tentam dar resposta e esta necessidade do
mercado para os novos arquitetos. Um dos exemplos de maior destaque
em território norte-americano é a Pennsylvania State University (Singh,
2017). O curso de arquitetura na Penn State promove, desde 2004, a
utilização de ferramentas BIM em detrimento de ferramentas CAD. Em
2009, foi introduzida uma unidade curricular optativa, no 5º ano, que
surge como alternativa ao Projeto de Arquitetura tradicional (Pepe, et al.
2018). Esta disciplina é apenas possível pela presença de alunos de
arquitetura e engenharia na mesma universidade. É uma unidade
curricular paralela aos cursos presentes na universidade, na qual o
trabalho

é

desenvolvido

colaborativamente

em

equipas

multidisciplinares. São abordados temas como a interoperabilidade, o
projeto integrado, a utilização de modelos colaborativos e o BEP (BIM
Execution Plan) (Pepe, et al., 2018).

3.3.4. Singapura
Singapura começou a sua implementação cedo e de forma
ambiciosa,

tendo

como

objetivo

uma

forte

implementação

da

metodologia para 2015 (Smith, 2014). O mercado de pequena dimensão
ajudou muito à adoção do BIM, assim como o reconhecimento por parte
das entidades governamentais relativamente à importância desta
implementação

(Singh,

2017).

Com

o

objetivo de

motivar

os

intervenientes a ganhar interesse nesta transição, o governo tomou uma
série de medidas. Foi criado um fundo de 250 milhões de dólares para
investimento no desenvolvimento BIM e na formação de recursos
humanos para a prática desta metodologia (Smith, 2014).
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Como parte do plano do governo para promover esta mudança, foi
delineado um conjunto de normas pela autoridade nacional na
construção e gestão de edifícios, chamada Singapore BIM Guide
(Carvalho, 2016). Esta norma é a mais completa ao nível da informação
relativa aos pormenores a apresentar nos elementos do modelo em cada
fase do projeto. Embora isso seja uma mais valia para estabelecer os
objetivos de cada momento, demasiada especificação conduz a modelos
maiores e mais pesados, prejudicando a gestão e as trocas de
informação do projeto (Carvalho, 2016). Também neste plano, foi criada
uma biblioteca nacional de objetos BIM e um conjunto de normas e boas
práticas para a utilização de BIM em ambiente colaborativo (Singh,
2017).

Foram também as entidades governamentais de Singapura que
criaram a primeira plataforma informática online para submissão de
projetos baseada em modelos BIM (Carvalho, 2016). A plataforma
CORENET e-Plan Check motivou muitas entidades do setor AECO a
adotar as metodologias BIM e a promover a sua implementação (Smith,
2014). Esta plataforma foi construída com base nas especificações e
normalizações da BuildingSMART e permite que os projetos sejam
verificados e licenciados de forma automática após a submissão dos
modelos em formato IFC (Carvalho, 2016).

3.3.5. China
A China tem um mercado de grande dimensão que movimenta muitos
recursos. Por essa razão ganharia muito com a implementação BIM no
setor AECO nacional. Ainda assim, este processo na China está
atrasado em relação a países como os EUA ou o Reino Unido (Carvalho,
2016).

Segundo o relatório da McGraw-Hill (2014), em 2012 eram menos de
15% das empresas que estavam a utilizar BIM. Embora as empresas
sejam incentivadas a adotar o BIM por parte do governo, têm faltado
medidas concretas para a obrigatoriedade de modelos BIM nas entregas
de projeto até 2017 (Singh, 2017).

Um dos principais motivos para a lenta implementação BIM em
território chinês é a tradicional resistência à mudança, apresentada por
alguns dos arquitetos mais tradicionais que se recusam a acreditar no
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BIM como ferramenta que não limita a liberdade de projetar (Carvalho,
2016). Segundo Carvalho (2016), existem outros motivos como a maior
transparência e rigor projetual associados aos modelos BIM, que
aumentam a precisão e limitam a flexibilidade na orçamentação de obra.
Também a falta de recursos humanos especializados é apontada pelo
mesmo autor como uma das grandes limitações verificadas.
Os donos de obra na China são aqueles que têm adotado o BIM mais
rapidamente, uma vez que os projetistas não encaram esta metodologia
como método de projeto, mas sim como um modelo extra que aparece
como mais uma peça a entregar e que deve ser paga à parte (McGrawHill, 2014). Este pensamento conduz a que na China o modelo seja
muitas vezes feito por entidades exteriores ao projeto, subcontratadas
para esse efeito (Singh, 2017).
A criação de normas é vista como essencial para promover a adoção
destas metodologias. Por essa razão, em 2012 foi criada a China BIM
Union (Smith, 2014) que começou a conduzir investigação e a
determinar normas e guias para a implementação BIM (Singh, 2017),
com o objetivo de seguir uma estratégia nacional definida em 2014
(Carvalho, 2016). Foi este plano que levou à obrigatoriedade de um
modelo BIM em grandes projetos de investimento público desde 2017
(Carvalho, 2016).

3.3.6. Coreia do Sul
O caso da Coreia do Sul é um exemplo de um país em que a adoção
do BIM está bastante avançada, mas a sua implementação ainda se
encontra muito atrasada (Carvalho, 2016). Em 2016, já 60% dos
intervenientes do setor AECO usavam BIM nos seus trabalhos, o que é
um bom número no que toca à adoção BIM. Ainda assim, desses
utilizadores, apenas 13% estavam a utiizar BIM em mais de 60% dos
projetos da empresa (Carvalho, 2016).
Dos utilizadores de BIM na Coreia do Sul, os engenheiros são
aqueles que têm um maior retorno do seu investimento no BIM e os
clientes

são

aqueles

que

mais

beneficiam

desta

utilização,

principalmente a nível de custos. Por sua vez, aqueles que mais utilizam
o BIM nos seus trabalhos são os arquitetos (Carvalho, 2016).
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Os estudos dizem que um dos motivos apresentados para esta fraca
implementação do BIM é a ausência de bibliotecas de objetos BIM por
parte dos fabricantes, fazendo com que não compense a utilização desta
metodologia

sem

toda

a

informação

pretendida.

Outro

motivo

apresentado pelos que ainda não implementaram o BIM é a falta de
formação dos profissionais desde cedo, tendo que ser feito um grande
investimento nos recursos humanos. O principal motivo apontado, no
entanto, é o elevado custo desta transição, principalmente ao adquirir os
softwares e as licenças para a sua utilização (Carvalho, 2016). Este
atraso da Coreia do Sul e os motivos apresentados são surpreendentes
tendo

em

conta

a

reputação

da

Coreia

do Sul

como

país

tecnologicamente muito evoluído (Smith, 2014).

Apesar do atraso apresentado, espera-se um desenvolvimento maior.
As entidades governamentais começaram já a colocar um grande
esforço na criação de exigências BIM em todos os projetos públicos.
Desde 2016 que todos os projetos com custo igual ou superior a 50
milhões de dólares têm de ter um modelo BIM associado (Singh, 2017).

3.3.7. França
Em França, está em vigor um plano estratégico desenhado e
implementado pelo governo francês com objetivo de o setor AECO
nacional transitar para a metodologia BIM (PTNB, 2015). O objetivo do
plano é alcançar uma maior sustentabilidade nos projetos e, após os
investimentos iniciais, começar a reduzir custos para alcançar maiores
margens de lucro nos projetos de construção (Singh, 2017). O plano
estratégico passa por uma série de medidas que incentivam a mudança
de mentalidade em diversas institituições públicas e privadas do setor,
assim como nas universidades (PTNB, 2015), e por um grande
investimento de 20 milhões de euros para a construção com recurso a
modelos BIM, realizado em 2014.
No ensino, já em 2006 algumas universidades tinham unidades
curriculares relacionadas com a criação de modelos 3D colaborativos e a
sua utilização para otimizar o edifício em diversos níveis (Pepe, et al.,
2018). É exemplo a École Nationale Supériere d’Architecture, de
Toulouse, em que no terceiro ano têm, associada à unidade curricular de
projeto, uma disciplina que simula uma situação de projeto integrado em
colaboração com outros cursos. Com o avançar dos anos e os incentivos
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governamentais nesse sentido, mais disciplinas que abordam as
temáticas da metodologia BIM foram sendo inseridas no plano curricular,
com foco em matérias como a gestão e partilha de informação em
projeto, com recurso ao modelo BIM e a utilização dos modelos de
formato IFC.

O plano do governo francês começa a ter efeitos cada vez mais
visíveis, como é o caso da situação da região de Burgundy. Nesta região
francesa, as autoridades competentes trabalham já, exclusivamente,
com modelos BIM para a construção e gestão dos edifícios que lhes
pertencem (Singh, 2017).

3.4. Panorama da implementação BIM em Portugal
3.4.1. Contexto
Portugal tem uma cultura de trabalho no sector AECO que ainda se
encontra muito cimentada nos métodos tradicionais de projecto
(Ferreirinha, 2017). “A implementação BIM em Portugal ainda se
encontra numa fase relativamente atrasada em relação ao resto da
Europa e alguns países não europeus” (Pontes, 2016). Segundo um
estudo de Venâncio (2015), em 2015 a implantação BIM estava muito
atrasada, com apenas 52,5% dos respondentes ao inquérito realizado a
afirmarem que têm conhecimento do conceito BIM.

Existem diversos motivos para explicar este fenómeno. A ausência de
uma estratégia nacional, como as apresentadas pelo Reino Unido ou em
França, é um dos motivos que tem conduzido à falta de interesse pelo
BIM. Os projetistas encaram a mudança com alguma reserva, perante a
perspetiva de ganhos apresentada pela falta de definição técnica e
regulamentar (Ferreirinha, 2017).

A crise financeira do início da década condicionou muito o sector
AECO e a indústria em Portugal foi muito afetada pela negativa. O
investimento inicial para começar o processo de implemetação BIM é
muito elevado, devido aos custos necessários para aquisição de
software e formação de recursos humanos (Carvalho, 2016). Uma vez
que o investimento foi limitado por causa da crise no momento em que o
BIM deveria estar a ser explorado, Portugal foi facilmente ultrapassado
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por países que conseguiram suportar melhor a crise entre 2011 e 2014
(Pontes, 2016).

São apontados como principais motivos para o atraso de Portugal a
falta de qualificações dos trabalhadores, o custo da sua formação e
aquisição de software BIM, a ausência de coordenação e normalização
BIM e a mentalidade mais tradicional, não compatível com a
sistematização de processos para resultados otimizados (Pontes, 2016).

3.4.2. Iniciativas
Apesar de ser evidente que Portugal está ainda na retaguarda deste
avanço no setor, tem havido nos últimos anos um esforço notável de
algumas entidades para alterar este panorama.

A CEN/TC42 é uma comissão técnica europeia que foi criada para
definir guias, normas e apoiar na criação de estratégias para a
implementação BIM (CT 197). Existe representação portuguesa nesta
comissão que se reflecte directamente na CT 197 (Comissão Técnica
197) (Ferreirinha, 2017).
A CT 197 tem como objetivo o “desenvolvimento da normalização no
âmbito dos sistemas de classificação, modelação da informação e
processos ao longo do ciclo de vida dos empreendimentos de
construção” (CT 197). Esta comissão tem procurado promover a
implementação do BIM em Portugal através da sua investigação e de
diversas iniciativas (Pontes, 2016). Parte do trabalho da Comissão
Técnica é a criação de Task Forces para os temas: BIM Execution Plan,
Contratação BIM, Definição de terminologia correcta, Metodologia de
classificação de objetos (Ferreirinha, 2017).

Embora a CT 197 seja a entidade responsável pelo desenvolvimento
das condições para a implementação BIM em Portugal, é de referir, além
desta, o notável papel que o BIM Fórum Portugal e o BIMClub têm
desempenhado no processo. O seu trabalho na criação de iniciativas
para discussão do tema e sensibilização dos principais intervenientes do
setor AECO tem sido fundamental (Carvalho, 2016).

Dos eventos e iniciativas realizados no âmbito do BIM destaca-se o
PTBIM (Congresso Português de BIM), que teve em 2018 a segunda
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edição no Instituto Superior Técnico, depois da primeira na Universidade
do Minho. Este evento tem como objetivo “promover um fórum de
discussão técnico-científica em língua Portuguesa, envolvendo a
participação ativa das comunidades profissional e académica das áreas
de Arquitetura e Engenharia. Pretende-se enfatizar os problemas e
esforços de implementação na Indústria da Construção e reforçar as
redes de profissionais que incorporam práticas BIM nas suas atividades”
(PTBIM, 2018). Como tal, é um indicador positivo para a implementação
desta metodologia que, segundo o livro de atas do PTBIM (2018), tenha
havido um grande crescimento de oradores, participantes e temas
abordados.

É também positivo verificar, de acordo com os livros de atas do
evento, houve um aumento do número de intervenientes do sector (e não
apenas académicos), assim como um aumento de profissionais da área
de arquitetura, face ao número de engenheiros, fabricantes e
constructores da edição anterior (PTBIM, 2018).

3.4.3. Ensino
A integração das metodologias BIM nos programas curriculares dos
cursos de arquitectura em Portugal está também atrasada. Embora
diversos cursos tenham nos seus currículos disciplinas que abordam o
tema, estas são, na sua maioria, disciplinas que introduzem apenas as
componentes de modelação tridimensional e a consequente extração de
elementos gráficos (Pepe, et al., 2018).

Em 2015 realizou-se o primeiro Fórum Académico BIM. O objectivo
deste fórum foi avaliar como se encontrava a integração de BIM nos
cursos de engenharia e arquitetura em Portugal, quer através de
medidas concretas já tomadas, quer através da importância que cada
instituição estaria a dar ao tema. A conclusão final deste encontro foi de
que na maioria das instituições o nível de implementação variava entre
Ausente e Consciente, ou seja, existia na maioria dos casos a
consciência da necessidade do BIM mas não há ainda integração do
mesmo. (Bastos & Costa, 2015).

Segundo Bastos e Costa (2015), o fórum académico também concluiu
que não existe ainda uma fórmula para integrar BIM nos programas de
ensino. Ainda assim, o interesse demonstrado pelo tema por parte das
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faculdades existe no sentido de introduzir o BIM nos programas como
apoio às disciplinas principais, como Projecto de Arquitectura, e nunca
como um tema que condiciona o ensino das restantes disciplinas.

A implementação do BIM na indústria tem, no entanto, desencadeado
resposta no ensino (Pepe, et al., 2018). Desde 2015, houve uma maior
aproximação ao BIM por parte das faculdades e, desde então, diversos
cursos de arquitetura têm já nos seus currículos disciplinas relacionadas
com BIM. Ainda assim, ao contrário do que acontece noutros países,
estas disciplinas estão reduzidas à aprendizagem de modelação
tridimensional. Segundo Pepe (2018), alguns cursos têm, integradas nos
seus planos curriculares, disciplinas que abordam o BIM como mais do
que modelação tridimensional mas estas são, geralmente, optativas.

Apesar de as faculdades estarem ainda algo atrasadas na
implementação destas metodologias nos cursos de arquitetura e
engenharia,

existem

outras

entidades

que

promovem

esta

aprendizagem. O Curso BIM, promovido pela Ordem dos Engenheiros e
pela Ordem dos Arquitetos, promove a formação em BIM dos
profissionais do setor AECO. Também o Instituto Politécnico de Viana do
Castelo criou um curso dedicado à modelação e gestão de informação
de edifícios em ambiente BIM (Pepe, et al., 2018).

3.4.4. Prática Profissional
Ao contrário de países como França e o Reino Unido, que definiram
estratégias nacionais e públicas para proceder à implementação BIM,
Portugal não tem tido uma liderança que promova este processo com
incentivos e medidas obrigatórias (Ferreirinha, 2017). Por outro lado,
como factor fundamental para a mudança, Portugal tem verificado um
grande interesse de empresas privadas na implementação BIM, estando
estas a impulsionar a adoção das ferramentas BIM e a promover a
mudança no setor AECO (Ferreirinha, 2017).
Empresas de engenharia como a A400 ou QUADRANTE, têm vindo a
implementar BIM nos seus trabalhos. Na arquitetura, também a
QUADRANTE se situa na vanguarda da implementação BIM, tal como a
S+A. Construtoras como a Teixeira Duarte e a Mota Engil têm também
implementado a utilização de modelos BIM como metodologia de
trabalho e começam a colocar obrigatoriedade de BIM nos contratos
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assinados. Para apoio aos utilizadores BIM, surgiram empresas como a
ndBIM e a BIMMS, que prestam serviços de consultoria na área para
implementar estratégias de adopção destas metodologias noutras
empresas.

Nos últimos anos tem-se vindo a observar um aumento do número de
empresas que procuram colaboradores com qualificações na área do
BIM e domínio das ferramentas BIM. São também as empresas de maior
dimensão e com mercado internacional que têm promovido a aquisição
de softwares BIM para os seus projectos e que apostam na formação de
profissionais na área, compreendendo que os ganhos financeiros que
podem tirar destas medidas são muito relevantes a longo prazo. Por
outro lado, num mercado global, é cada vez mais importante o domínio
destas ferramentas para a contratação e candidatura a projectos de
grande dimensão internacional e as empresas compreendem a
necessidade de mudança.

Existem já alguns projectos de referência em Portugal realizados com
recurso às metodologias BIM. O Terminal de Cruzeiros do porto de
Leixões e o MAAT (Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia) são alguns
dos exemplos portugueses mais relevantes (Ferreirinha, 2017).

3.4.5. Síntese
Ultrapassada a crise do início da década, o setor da construção tem
melhorado em todos os índices (IMPIC, 2018). Segundo o Relatório da
Construção Semestral do primeiro semestre de 2018, a indústria tem
vindo a crescer e a projeção futura é de que assim continue. Aproveitar o
momento de maior crescimento da indústria para a reestruturar e adotar
metodologias que conduzam a uma maior industrialização da construção
e a uma melhor otimização de processos, é um passo importante para
impedir que este crescimento volte a parar no futuro (Carvalho, 2016).
Embora

exista

uma

série

de

iniciativas

positivas

para

a

implementação BIM e diversas empresas estejam já em fase de
transição, Portugal tem ainda um longo caminho a percorrer para
alcançar os níveis de implementação BIM de países como o Reino
Unido. Os esforços da CT 197 e de outros grupos têm sido notáveis, mas
é essencial que, à semelhança da maioria dos países estudados, se
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promovam melhorias no ensino e surjam incentivos e normas
governamentais que conduzam à mudança.
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4. Caso de estudo– Experiência Quadrante
No contexto da presente dissertação surgiu, a noção de que, para
uma maior compreensão do estado do BIM em Portugal e da forma
como o trabalho se realiza segundo esta metodologia, seria necessária
uma abordagem prática e concreta. Esta noção, associada ao
conhecimento relativamente às práticas da QUADRANTE - Engenharia e
Consultoria, S.A. no âmbito do BIM, promoveu um contacto com a
empresa. Este contacto transformou-se num mútuo interesse na
realização de um estágio e foi a base para o trabalho desenvolvido na
QUADRANTE nos cinco meses que se seguiram.

O estágio na QUADRANTE começou no dia 21 de outubro de 2019 e
acompanhou todo o desenvolvimento desta dissertação. Neste tempo,
estive envolvido nos projetos da Divisão de Arquitetura, trabalhando nos
projetos que teriam um maior interesse para o presente trabalho sobre
BIM. Dos oito projetos nos quais estive envolvido durante os cinco
meses na QUADRANTE, seleciono três que serão descritos neste
capítulo e aos quais estão associadas algumas das questões mais
relevantes da utilização BIM na QUADRANTE.

Além do envolvimento nos projetos de arquitetura da empresa, tive
também a oportunidade de interação com a Divisão BIM da
QUADRANTE, algo que enriqueceu bastante o meu conhecimento sobre
BIM e o ambiente de trabalho colaborativo. Dentro da Divisão de
Arquitetura participei no desenvolvimento de trabalhos relacionados com
um maior rigor e qualidade dos modelos REVIT, algo que me conferiu
uma maior perceção no terreno daquele que é o trabalho por detrás de
uma implementação BIM de qualidade e as dificuldades associadas ao
mesmo.
Neste capítulo será descrito o trabalho desenvolvido para uma melhor
compreensão do estado dessa mesma implementação BIM numa
empresa portuguesa em atividade no setor AECO. Será explorado o
trabalho desenvolvido, assim como a organização e estrutura da
empresa, salientando os seus objetivos no que diz respeito ao BIM e
quais os benefícios desta implementação, apresentando sempre as
dificuldades e desafios que se surgiram até agora e se preveem para o
futuro.
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4.1. A empresa
A QUADRANTE é uma empresa que presta serviços de projeto e
consultoria nas áreas de engenharia, arquitetura e urbanismo. A
empresa conta com uma equipa de 170 colaboradores (8 dedicados ao
projeto de Arquitetura) em África, América Latina e, naturalmente,
Europa, e mais de 20 anos de experiência no setor AECO.

Todos os projetos realizados pela QUADRANTE promovem a
discussão multidisciplinar devido à presença das diversas especialidades
de projeto na mesma empresa. A mentalidade de colaboração entre as
diversas equipas conduz a um grande foco na qualidade das soluções
apresentadas.

A mentalidade colaborativa e o carácter multidisciplinar das equipas
de projeto dentro da QUADRANTE tornam essencial o recurso às
ferramentas BIM e às metodologias associadas.

4.1.1. Estrutura
A QUADRANTE conta, nas suas equipas de projeto, com as
principais especialidades presentes em projetos de construção de
edifícios. Esta presença multidisciplinar exige a existência de uma
estrutura

organizada

das

várias

especialidades

em

que

cada

especialidade tem a sua divisão e respetiva equipa de trabalho, com as
responsabilidades de projeto correspondentes à sua disciplina projetual.

O trabalho desenvolvido para efeitos do presente trabalho foi
realizado como membro da Divisão de Arquitetura e, naturalmente,
realizado em colaboração com as restantes divisões. Esta colaboração
processa-se como num ambiente de trabalho que siga as metodologias
mais tradicionais, mas também é fortemente influenciada pela utilização
da metodologia BIM.

De entre as várias divisões da QUADRANTE, destaca-se para este
trabalho a Divisão BIM. Esta divisão é responsável pela colaboratividade
das diversas disciplinas de projeto em torno de um modelo BIM criado
em REVIT. É sua responsabilidade o apoio às restantes divisões nas
questões de modelação, mas também na criação e validação de famílias,
gestão dos modelos colaborativos e criação das normas BIM que devem
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ser seguidas transversalmente na QUADRANTE. A Divisão BIM é uma
peça fundamental na estrutura da empresa para garantir o sucesso da
utilização das ferramentas BIM nos projetos realizados. O coordenador
da Divisão BIM, que é também o principal responsável pela gestão dos
modelos e implementação BIM na empresa, é o BIM Manager.

4.1.2. Objectivos BIM
Sendo a implementação BIM um processo progressivo, foram
estabelecidos, internamente, uma série de objetivos a cumprir para
alcançar os níveis de maturidade pretendidos na aplicação destas
metodologias. Os objetivos atuais da QUADRANTE para a adoção do
BIM são:

- Estabelecer o REVIT como principal ferramenta de trabalho na
empresa e todas as divisões desenvolverem os seus projetos com
recurso a este software;

- Criação de uma biblioteca interna de famílias de objetos BIM
acessível a todos os utilizadores de REVIT com parâmetros e informação
partilhados dentro da QUADRANTE;

- Definição de Normas BIM para toda a empresa, explicando as boas
práticas na utilização do REVIT e estabelecendo regras de utilização e
criação dos modelos, desde as suas localizações no servidor, à
organização dos vários elementos dentro do modelo (como vistas,
famílias, folhas ou links de outros modelos);

- Alcançar uma maior automatização de processos nos trabalhos
executados, de modo a aumentar a produtividade e gerar maior lucro
para a empresa;

- Utilizar o modelo para uma maior facilidade de comunicação com o
cliente, permitindo, através de realidade virtual, a experiência de vivência
do espaço anteriormente à sua construção;

- Desenvolver os projetos num processo integrado com elevada
maturidade BIM, nos quais se incluam as várias disciplinas, o construtor
e o cliente, num ambiente de constante troca de informação, para
alcançar resultados mais satisfatórios a todas as partes envolvidas.
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4.1.3. Desenvolvimento da implementação BIM
O desenvolvimento da implementação BIM na QUADRANTE está
muito associado ao cumprimento dos objetivos referidos anteriormente.
Embora a empresa tenha já adotado o BIM como metodologia de
trabalho e esteja evoluída no contexto empresarial em relação ao BIM, a
implementação ainda não se encontra consolidada e o processo de
transição ainda está a decorrer.

Muitas divisões utilizam já o REVIT como principal ferramenta de
trabalho nos seus projetos, embora nem todas. No entanto, nem todos
os colaboradores de cada divisão têm um bom domínio do software e
preferem desenvolver os seus projetos em AutoCAD. É muitas vezes
requisitado o apoio da divisão BIM para modelação dos projetos de
especialidades. Existem projetos em que a divisão de arquitetura, que é
neste momento a que se encontra mais na vanguarda do BIM na
empresa, desenvolve os projetos em AutoCAD por não haver ganhos na
utilização do REVIT perante a ausência de modelos das outras
especialidades.

A biblioteca de famílias de objetos está em processo de
desenvolvimento, mas não se encontra entre as prioridades. É um
trabalho que exige uma grande dedicação e muito tempo gasto com o
filtro e gestão dos objetos adequados. Uma vez que não é possível
colocar em pausa a produção nos projetos, este trabalho não consegue
ser desenvolvido à velocidade necessária para acompanhar os projetos
em curso e, consequentemente, as famílias utilizadas são muitas vezes
selecionadas sem o critério mais indicado. Esta falta de filtro na escolha
de famílias não é positiva para o desenvolvimento da biblioteca. Na
divisão de Arquitetura, foi desenvolvido recentemente um trabalho de
escolha das famílias que se podem guardar e das que devem ser
eliminadas para uma maior organização dos modelos.
Como referido nos capítulos anteriores, é necessário que sejam
definidas regras e normas concretas na utilização e gestão dos modelos
BIM para que a informação se mantenha organizada e clara. Dentro da
QUADRANTE,

existem

dois

documentos

importantes

para

o

desenvolvimento de trabalhos em REVIT: o guia de boas práticas em
REVIT e os BIM Standards da QUADRANTE. Estes documentos definem
critérios de uniformidade na produção de elementos de projeto num

48

processo BIM. Baseiam-se em procedimentos, metodologias e boas
práticas que vão desde a organização e preparação do processo até à
própria modelação BIM normalizada. Definem regras para a organização
da informação, desde nomenclatura para as famílias (figura 13) e vistas
(figura 14) de REVIT, à estrutura das vistas dentro do modelo (figura 15)
e estrutura das pastas no servidor para armazenamento do modelo BIM.

Figura 13 – Quadro explicativo da nomenclatura de famílias REVIT.
(QUADRANTE, 2019)

Figura 14 – Quadro explicativo da nomenclatura de vistas em REVIT.
(QUADRANTE, 2019)
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Figura 15 – Organização das vistas num modelo REVIT.
(QUADRANTE, 2019)

O desenvolvimento dos modelos em REVIT tem permitido à empresa
uma capacidade de produção muito elevada devido à maior facilidade na
extração

de

documentos

de

projeto.

Através

da

componente

tridimensional do modelo, a extração de desenhos documentais e de
imagens realistas do projeto é realizada de forma automática, sendo o
tratamento destas peças realizado posteriormente com base em
templates pré-definidos associados a cada tipo de vista. Documentos
como quadros de áreas, quadros de acabamentos, mapas de vãos e
mapas de armários são também extraídos de forma automática devido à
informação não tridimensional inserida nos objetos do modelo. A
automatização destes processos conduz a uma maior produtividade e,
consequentemente, aumenta a capacidade de resposta que a empresa
apresenta perante os clientes.
A comunicação com o cliente torna-se cada vez mais simplificada
devido à utilização de ferramentas BIM. Os modelos 3D e a capacidade
de pré-visualização do resultado final antes de este ser construído têm
sido grandes mais valias, como no caso do Projeto C (apresentado nos
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próximos subcapítulos) em que a realidade virtual e a navegação pelo
modelo são experiências proporcionadas pela utilização do BIM.

A maioria dos projetos iniciados pela arquitetura são já desenvolvidos
em ambiente colaborativo dentro das divisões, permitindo diminuir as
incompatibilidades e garantir que todos os colaboradores trabalham
sobre a mesma base. Através dos modelos REVIT colaborativos, este
trabalho é realizado em todos os projetos desenvolvidos neste software.
O projeto integrado, em que se criam links entre os modelos das várias
divisões para simular na íntegra o edifício construído, está ainda a ser
desenvolvido e não é uma abordagem explorada em todos os projetos
desenvolvidos pela empresa. Existem, inclusive, vários casos em que
algumas das divisões desenvolvem os projetos em REVIT, com modelos
colaborativos, e outras divisões colocam os seus inputs no projeto sob a
forma de elementos 2D sobrepostas aos desenhos base.

4.2. Projectos seleccionados
Durante

o

meu

estágio

na

QUADRANTE,

colaborei

no

desenvolvimento de diversos projetos de naturezas diversas. Dos vários
projetos nos quais estive envolvido ao longo destes meses, selecionei
três que abordam a forma como a implementação BIM vem a crescer na
QUADRANTE e os efeitos que este desenvolvimento tem na
produtividade.

O Projeto A corresponde à reabilitação de um edifício de habitação e
é um exemplo da transição do nível de maturidade 1 para o nível de
maturidade 2, sendo um modelo colaborativo, mas que, apesar desse
passo importante, apresenta algumas falhas de modelação que o
comprometem num nível mais primário. O projeto B é o projeto de um
centro comercial que já apresenta um nível de maturidade 2, com um
modelo colaborativo na divisão de arquitetura e em que todos os
elementos apresentados foram modelados. Por último, o projeto C é
referente ao projeto de um estádio de futebol que foi totalmente
desenvolvido em BIM e de forma integrada, com todas as divisões a
trabalharem com modelos colaborativos ligados por links e com
participação ativa do construtor desde uma fase inicial do projeto.
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4.2.1. Projeto A
O projeto A é o projeto de reabilitação de um edifício de habitação
(figura 16). Foi o segundo projeto no qual colaborei durante a minha
experiência na QUADRANTE. O objetivo era criar, no edifício préexistente, apartamentos de diferentes tipologias para arrendamento e
uma penthouse no piso superior para uso pessoal do próprio cliente.
Quando começou a minha colaboração neste projeto, o projeto de
execução estava a ser revisto. Da parte do cliente foram dadas uma
série de indicações relativamente ao projeto apresentado, que deviam
ser ponderadas e resolvidas.

Figura 16 – Vista tridimensional do modelo do projeto A.
(QUADRANTE, 2018)

O projeto de arquitetura foi totalmente desenvolvido em REVIT pela
divisão de arquitetura da QUADRANTE. As restantes especialidades,
embora também desenvolvidas internamente, fizeram os seus projetos
em AutoCAD. É um projeto com algumas particularidades interessantes
no contexto da gestão de informação no projeto.
Uma das particularidades deste projeto foi a multiplicidade de
elementos que compõem o edifício. A maioria dos espaços tinham
revestimentos e pavimentos de carácter único no projeto. Os elementos
sanitários eram todos diferentes de acordo com o espaço em que
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estavam instalados. Esta diversidade de elementos contribuiu para uma
maior desorganização da informação, uma vez que esta mesma
informação aumentava. As paredes inseridas no modelo tinham
associados parâmetros como os materiais e a espessura de cada
camada que as compõem. Num edifício onde existiam paredes de
diversas espessuras e uma elevada diversidade de revestimentos, a
quantidade de tipos de paredes era igualmente elevada (figura 17),
complicando a modelação e as necessárias alterações ao modelo
quando foram realizadas alterações ao projeto.

Figura 17 – Lista parcial dos tipos de paredes no modelo do projeto A.
(QUADRANTE, 2018)

Devido à complexidade que o modelo adquiriu sem que tivesse
existido uma preparação prévia para essa situação, a modelação ficou
complexa e com incoerências que começaram a ser corrigidas através
de elementos bidimensionais. A utilização de elementos 2D foi
necessária e realizada nas vistas do modelo para corrigir as peças
desenhadas e possibilitar a entrega do projeto, mas não do modelo. A
figura 18, por exemplo, mostra uma situação em que foi necessário
53

recorrer a linhas 2D para assinalar as gavetas do armário sem
sobrecarregar o modelo com modelação em excesso.

Figura 18 – Corte de uma instalação sanitária com Detail Lines a simular as
gavetas do armário.
(QUADRANTE, 2018)

A revisão realizada ao projeto de execução foi bastante dificultada por
estes elementos bidimensionais e pela ausência de modelação de uma
série de elementos que deviam ter sido modelados desde o início. As
alterações efectuadas ao modelo não eram visíveis nas vistas desse
mesmo modelo por estarem escondidas por elementos bidimensionais. A
figura 19 mostra a posição de uma parede em planta antes da revisão e
a figura 20 mostra uma vista de corte em que podemos visualizar a
mesma parede. Na figura 21, observamos a nova posição da parede,
mas vemos que, no corte da figura 22, a única alteração visível é o
desaparecimento da parede. Na figura 23, podemos ver que a área
destacada era uma Filled Region, um elemento bidimensional, que
estava a ocultar o que se encontrava mais atrás e, consequentemente,
ao apagar esse elemento, a parede ficou vísivel e o problema resolvido.
Em todas as vistas foram detectadas uma série de situações
semelhantes.
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Figura 19 – Planta antes da parede ser alterada.
(QUADRANTE, 2018)

Figura 20 – Corte antes da parede ser alterada.
(QUADRANTE, 2018)

Figura 21 – Planta depois da parede ser alterada.
(QUADRANTE, 2018)
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Figura 22 – Corte depois da parede ser alterada.
(QUADRANTE, 2018)

Figura 23 – Filled Region destacada no corte.
(QUADRANTE, 2018)

O problema ganhou uma dimensão ainda maior. Em algumas
situações, os elementos 2D não estavam apenas a disfarçar erros de
modelação. Havia nas vistas alguns elementos 2D a sobrepôr outros
elementos 2D. Esta situação é apresentada na figura 24, onde os
elementos em destaque são três filled regions (uma com trama
semelhante à da alvenaria e outras duas com trama semelhante à do
gesso).

O

desenho

destes

elementos

bidimensionais

prolongamento da parede até à laje do piso superior.
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faz

o

Figura 24 – Filled Regions que simulam o prolongamento de uma parede até à
laje do piso superior.
(QUADRANTE, 2018)

Estas imagens são apenas alguns exemplos dos problemas
associados à utilização de elementos bidimensionais nas vistas do
modelo BIM. À medida que o projeto é desenvolvido pode surgir na
equipa um novo interveniente que vá dar continuidade ao trabalho
realizado ou o modelo pode ser enviado para o cliente ou qualquer outro
interveniente. Uma vez que a modelação não é realizada de forma
correta, a pessoa que começa a trabalhar vai iniciar o trabalho sem
perceber o que é 2D e o que é 3D no modelo. Isto complica a tarefa
deste interveniente, fazendo com que as grandes vantagens da
utilização de BIM (como os objetos inteligentes e automatização de
processos) não sejam utilizadas de forma correta e, consequentemente,
se tornem desvantagens face à tecnologia CAD (na qual, no mínimo,
conhecemos a natureza de cada elemento visualizado).

Da experiência de colaboração no projeto A podem ser retiradas uma
série de conclusões.

É um projeto que comprova o que já foi afirmado ao longo deste
trabalho relativamente à implementação de processos BIM. A transição
não é direta, demora bastante tempo e envolve uma grande mudança de
mentalidade face ao que é o pensamento tradicional. O facto de o
utilizador das ferramentas BIM estar a modelar objetos e não a desenhálos significa que não pode simplesmente corrigir a vista com um
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elemento bidimensional, mas que deve corrigir os problemas com
melhores práticas de modelação.

A utilização incorreta de ferramentas BIM pode trazer mais problemas
ao projeto, ao processo de trabalho e à facilidade de comunicação entre
intervenientes do que a utilização de tecnologias CAD que, muitas vezes,
conduz aos problemas de incompatibilidades e erros de projeto referidos
no capítulo 2. A adoção do BIM deve ser efetuada com tempo e
progressivamente, sob o risco de prejudicar os projetos envolvidos na
fase de transição.

A constante gestão e organização do modelo é muito importante.
Filtrar as famílias que estão a ser utilizadas, garantir que não há
elementos sobrepostos e certificar que a informação geométrica e nãogeométrica contida no modelo está correta e clara são princípios
fundamentais que devem ser seguidos e aplicados em paralelo com o
desenvolvimento do projeto.

4.2.2. Projeto B
O projeto B foi o primeiro projeto no qual estive envolvido durante o
meu estágio na QUADRANTE. Embora a minha colaboração neste
projeto tenha acontecido antes de estar envolvido no projeto A, o projeto
A foi a revisão de um trabalho realizado antes da minha chegada à
empresa e, consequentemente, a nível temporal e a nível de maturidade
BIM, o projeto B surge mais à frente.
Este projeto refere-se a um edifício comercial (figura 25) com dois
pisos de estacionamento, um piso térreo com alguns espaços comerciais
de menor dimensão, um hipermercado e uma grande superfície de
bricolage/decoração e, no piso superior, um conjunto de grandes lojas e
espaços de restauração. O projeto da divisão de Arquitetura foi
desenvolvido com um modelo colaborativo em REVIT, assim como o
projeto de estruturas. As restantes especialidades foram desenvolvidas
em AutoCAD.
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Figura 25 – Vista tridimensional do modelo do projeto B.
(QUADRANTE, 2018)

O desenvolvimento do projeto B começou no mesmo dia que o
estágio realizado. Por essa razão, tive a oportunidade de assistir à
criação do modelo e ao estabelecimento deste como modelo
colaborativo. Está criado, segundo os BIM Standards da QUADRANTE,
um template de REVIT a ser utilizado por cada uma das divisões da
empresa. Ao criar o modelo, a seleção do template correto é essencial e
permite que o modelo integre, desde uma fase inicial, informações e
parâmetros associados à QUADRANTE que serão de maior importância
em fases mais avançadas, como a criação de folhas para as peças
desenhadas ou na definição de materiais no modelo. Com a criação do
modelo

e

aplicação

preenchimento

de

do

alguns

template

correto,

parâmetros

juntamente

iniciais,

o

com

projeto

o
fica

imediatamente identificado na vista do modelo apresentada na figura 26.
Esta vista é a vista que, por predefinição do template, surge sempre
primeiro quando o modelo é aberto.

Figura 26 – Splash View do template da QUADRANTE para REVIT 2019
(QUADRANTE, 2018)
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O segundo passo, após a criação do modelo e da sua primeira
gravação no servidor da empresa segundo as regras estabelecidas nos
BIM Standards, é alterar o modelo para um modelo colaborativo a nível
do servidor, como apresentado na figura 27. Após o modelo estar
estabelecido como colaborativo, o trabalho será desenvolvido como
demonstrado no esquema da figura 28. O modelo central, guardado no
servidor, não deve ser utilizado por nenhum membro da equipa, exceto
em situações muito específicas. Quando qualquer um dos intervenientes
começa o seu trabalho diário, deve criar um modelo local no seu
computador que estará ligado ao modelo central do servidor. Ao fazer
alterações no seu modelo deverá sincronizar o seu modelo com o central
para atualizar o modelo central e, ao mesmo tempo, receber as
atualizações sincronizadas pelos restantes colaboradores.

Figura 27 – Processo de transformar modelo BIM em colaborativo.
(QUADRANTE, 2018)
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Figura 28 – O processo colaborativo em BIM.
(Fonseca, 2019)

Também no desenvolvimento deste projeto conheci o conceito dos
worksets no REVIT. Um Workset pode ser descrito como uma coleção
de elementos. Quando em trabalho colaborativo, estes worksets são
essenciais porque cada um dos intervenientes pode nomear-se dono do
workset (figura 29) em que está a trabalhar e assim impedir que qualquer
outro interveniente tenha possibilidade de efetuar alterações nesses
elementos sem a sua autorização.

Figura 29 – Worksets do modelo colaborativo do projecto B.
(QUADRANTE, 2018)
.

No projeto B, estando na sequência do projeto A, houve já uma maior
atenção a muitos dos problemas apresentados anteriormente. O trabalho
de modelação foi maior e mais cuidado, tendo sido realizado para que o
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modelo fosse, de facto, uma simulação construída do edifício e não para
se extrair os desenhos e eles parecerem corretos. Não foram, por isso,
utilizados elementos bidimensionais nos desenhos (com exceção dos
elementos de anotação que são essenciais para a compreensão das
peças desenhadas, como apresentado na figura 30).

Figura 30 – Planta do piso superior com tags 2D a identificar os espaços e
respectivas áreas.
(QUADRANTE, 2018)

A metodologia BIM foi seguida dentro da divisão de arquitetura,
embora não na totalidade por não haver integração dos vários
intervenientes. O projeto foi desenvolvido em conjunto com o modelo,
permitindo, desde as fases iniciais, simular a construção do edifício e
visualizá-lo por inteiro em cada desenvolvimento do projecto e,
consequentemente, atualizar constantemente as várias vistas do modelo,
construíndo o modelo e o projeto progressivamente.

Neste projeto, uma vez que havia muitos espaços com requisitos de
áreas a cumprir nos vários pisos, as tabelas do REVIT foram de uma
enorme

importância.

Os

parâmetros

pré-estabelecidos

permitem

construir as tabelas e associar valores a cada um desses parâmetros
para cada objeto. Neste projeto a tabela de Rooms (figura 31) foi
bastante importante para controlar os vários espaços do edifício. O
REVIT permite definir Rooms dentro de limites fechados por outros
elementos e, ao definir esses rooms, o quadro era atualizado
automaticamente. A tabela dos rooms de cada piso foi colocada nas
folhas das plantas respetivas (figura 32) e era atualizado automaticamete
com cada alteração a um room ou com a criação de um novo.
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Figura 31 – Tabela de Rooms com parâmetros QUADRANTE preenchidos.
(QUADRANTE, 2018)

Figura 32 – Quadro de áreas preenchido automaticamente com a informação do
piso 1.
(QUADRANTE, 2018)
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No momento em que se terminou o modelo para a fase de projeto em
questão, criaram-se view templates para os vários tipos de vistas. Estes
view templates têm como função programar cada uma das vistas para
mostrar cada elemento de uma determinada maneira pré-definida. Ao
criar o view template para um alçado, por exemplo, e ao aplicá-lo aos
restantes alçados, todos eles ficam com o mesmo aspecto visual final
(figura 33). Desde o momento em que cada view template estava
trabalhado, todas as alterações efectuadas no modelo eram atualizadas
nas vistas, mantendo o mesmo template e estando, consequentemente,
sempre atualizadas e prontas para finalizar a entrega.

Figura 33 – Três alçados do projeto B. Apenas o último teve o template
trabalhado, tendo os outros sido gerados automaticamente.
(QUADRANTE, 2018)

O projeto B permitiu-me concluir que a utilização de modelos
colaborativos em REVIT traz enormes vantagens aos projetistas. A
constante atualização da base de trabalho de todos os elementos da
equipa de projeto e a separação do trabalho por worksets promove uma
rápida troca de informação e permite um maior controlo das alterações
efetuadas ao material de representação do projeto.

A correta modelação de objetos e a ausência de elementos 2D
desnecessários nas vistas permitem uma maior rapidez na produção de
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peças desenhadas. O processo fica quase automático após a definição
dos view templates e a constante atualização das peças perante as
alterações ao modelo permite focar o tempo em temas mais importantes
como a conceção do projeto do que na sua representação.

A possibilidade de produzir vistas tridimensionais rigorosas desde as
primeiras fases do projeto é uma grande vantagem da utilização de
modelos BIM. Esta capacidade de gerir e obter vistas de qualquer ponto,
em qualquer momento, é uma ferramenta de trabalho muito importante e
um instrumento de comunicação com o cliente que lhe permite perceber
totalmente o pensamento condutor da ideia que está a comprar.

4.2.3. Projeto C
O projeto C foi o principal projeto no qual colaborei durante o meu
tempo na QUADRANTE. Foi também o primeiro processo integrado no
qual estive envolvido e o maior exemplo de trabalho em BIM produzido
pela

empresa

até

hoje.

Todas

as

especialidades

envolvidas

desenvolveram os seus projetos em REVIT, com recurso a modelos
colaborativos ligados entre si.

O projeto C é o projeto de um estádio de futebol de 40.000 lugares
(figura 34). O estádio é a expansão e reabilitação de um estádio préexistente de dimensões muito inferiores e sem condições para receber
eventos de grande escala. O desenvolvimento do projeto envolve a
expansão da bancada, a criação de zonas de balneários, imprensa e
staff técnico e a construção de uma cobertura.

Figura 34 – Vista tridimensional do modelo do projeto C.
(QUADRANTE, 2019)
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Neste projeto, tive a primeira aproximação ao BEP. O BEP é um
plano que apresenta a estratégia desenvolvida pelos fornecedores que
comprime o plano de pré-contratação BIM e pós-contratação BIM. É um
documento que define quais os requisitos BIM que devem ser cumpridos
pelas diversas partes envolvidas no contrato para a realização do
projeto,

com

o

objetivo

de

assumir

compromissos

e

atribuir

responsabilidades no desenvolvimento do modelo que acompanha o
projeto. Entre outras coisas, define o LOD que cada especialidade
deverá atingir no desenvolvimento do seu modelo, em cada fase do
projeto (figura 35).

Figura 35 – Excerto do BEP do projeto C, LOD para cada especialidade em cada
fase de projeto.
(QUADRANTE, 2019)

As primeiras fases do projeto C ocorreram durante o ano de 2018,
antes de entrar na QUADRANTE. O momento em que fui destacado para
colaborar neste projeto foi quando se preparava o arranque do projecto
de execução do estádio. As duas semanas que antecederam o arranque
da fase de execução foram destinadas à preparação do modelo.

Os modelos de cada especialidade já existiam das fases anteriores
de projeto. O primeiro passo foi analisar o modelo e proceder à
organização e filtro da informação nele contida.
O primeiro passo na preparação do modelo foi relativo às famílias
inseridas no modelo. Havia muitas famílias contidas no modelo que
tinham sido carregadas para cumprir funções nas fases anteriores e
precisavam de ser filtradas. Procedeu-se à escolha das famílias que
interessavam manter no modelo e a uma pesquisa por famílias que
precisavam de ser carregadas para o mesmo. Foi necessário renomear
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as famílias para que estas cumprissem os BIM Standards da empresa
(figura 36) e apagar parâmetros com informação desnecessária para o
modelo em questão, limitando a quantidade de informação inserida no
modelo.

Figura 36 – Lista parcial da lista de famílias do modelo C.
(QUADRANTE, 2019)

Seguindo a lista de peças definida no lançamento da nova fase de
projeto, foram criadas no REVIT as folhas para futura impressão dos
desenhos. O processo passou por carregar para o modelo a família de
folhas criadas especificamente para este projeto (figura 37).
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Figura 37 – Família de folhas para o projeto C.
(QUADRANTE, 2019)

O segundo passo foi criar as folhas com a família correta associada
e, posteriormente, preencher os parâmetros necessários para que estas
ficassem preenchidas com todos os dados necessários (figura 38).
Foram colocadas nas respetivas folhas as legendas dos desenhos e os
quadros necessários com a informação não-geométrica, associados a
parâmetros pré-definidos pelo template de arquitetura com o qual o
ficheiro foi criado. Ainda sem modelo finalizado e sem vistas associadas,
as folhas ficaram prontas para impressão em tudo o que não dizia
respeito à visualização do modelo.

Figura 38 – Legenda com parâmetros da família da folha não preenchidos
(esquerda) e legenda com parâmetros da família da folha preenchidos (direita).
(QUADRANTE, 2019)
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Com as vistas criadas, o passo que se seguiu na preparação do
modelo foi a criação de Scope Boxes. A Scope Box é uma ferramenta
existente no REVIT que permite criar uma caixa em torno de zonas
específicas do modelo. Esta caixa pode, posteriormente, ser associada
às vistas e delimitar a área do modelo visível nessa vista (figura 39). Ao
associar as vistas às respetivas folhas, a scope box garante que as
peças desenhadas estão com a forma correta, na posição correta e com
o dimensionamento correto, aparecendo de forma automática nas folhas
à medida que forem modeladas. Isto permite a exportação e impressão
de folhas a qualquer momento para comunicação com outros
intervenientes ou para discussão interna no desenvolvimento do projeto.

Figura 39 – Scope Box para definir vistas da sala de imprensa.
(QUADRANTE, 2019)

Ao contrário da experiência no projeto B, os view templates que foram
associados às vistas no projeto C foram criados também nesta fase e
preparados. Para cada tipo de desenho e para cada escala, foram
definidos anteriormente, com base no modelo da fase anterior, os view
templates que definem como cada elemento do modelo deverá estar
representado naquele tipo de vista (figura 40). Ao associar estes
templates às respetivas vistas definidas por scope boxes e colocadas em
folhas, a única preocupação a ter depois da preparação do modelo seria
a modelação e desenvolvimento do projeto, mantendo a organização da
informação gerada até ao momento, pois os desenhos seriam
consequências automáticas desse trabalho.
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Figura 40 – Definição de view templates no modelo do projeto C.
(QUADRANTE, 2019)

Após a preparação do modelo iniciou-se o projeto de execução do
estádio. Nesta fase havia quatro questões importantes que precisavam
de ser tidas em consideração: a modelação do estádio, que
acompanhava o projeto e o construía virtualmente na sua vertente
tridimensional; a coordenação das várias divisões através dos modelos;
a adição de informação não-geométrica aos elementos do modelo; a
representação dessa mesma informação não-geométrica, tornando-a
visível e consultável.
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A modelação do estádio teve de ser cuidada para garantir que todos
os elementos estavam corretamente colocados, que as ligações entre os
objetos BIM estavam bem feitas e que a consequência do modelo nas
peças desenhadas era correta. Foi importante definir desde o início os
tipos de paredes necessários, os tipos de pavimento necessários, as
famílias de elementos sanitários que iam ser utilizadas, os tipos de tetos,
etc. Estes elementos estarem bem definidos é a base para o restante
desenvolvimento do projeto.

A divisão BIM coordena os modelos das várias disciplinas e as
ligações entre eles. Cada divisão desenvolve os seus modelos de acordo
com os seus projetos, com reuniões presenciais de coordenação todas
as semanas. A divisão BIM, através de simulações em NAVISWORKS
com

as

quais

procede

ao

Clash

Detection,

identifica

as

incompatibilidades que não tenham sido discutidas e resolvidas e
garante que todos os modelos cumprem as regras estabelecidas entre
as várias divisões. As figuras que se seguem mostram o modelo de
arquitetura isolado, o modelo de estruturas isolado, o modelo de
hidráulicas isolado e a conjugação de todos num único modelo central
que liga todos os outros.

Figura 41 – Modelo de arquitetura do projeto C.
(QUADRANTE, 2019)
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Figura 42 – Modelo de estruturas do projeto C.
(QUADRANTE, 2019)

Figura 43 – Modelo de hidráulicas do projeto C.
(QUADRANTE, 2019)

Figura 44 – Modelos de arquitetura, estruturas e hidráulicas ligados.
(QUADRANTE, 2019)

A informação não tridimensional inserida nos objetos é essencial para
a criação do modelo. Aplicar materiais aos elementos permite, por
exemplo, uma melhor definição das estereotomias nas vistas e que
estarão associadas ao template (figura 45). Também pode ser observado
nesta figura que as tramas dos elementos em corte estão, igualmente,
associadas aos materiais definidos para cada objecto.
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Figura 45 – Corte de uma área do estádio com materiais associados e view
template aplicado.
(QUADRANTE, 2019)

Atribuir ao objeto BIM as referências do modelo dos objectos de um
determinado fabricante permite criar com maior facilidade um mapa de
quantidades ou uma lista dos objetos que necessitam de ser comprados.
Esta informação não-geométrica é também importante, por exemplo,
para a construção dos mapas de vãos, nos quais a informação é gerada
para uma tabela de forma automática (figura 46).

Figura 46 – Quadro do mapa de vãos com informação parametrizada.
(QUADRANTE, 2019)

Quando ficaram definidos os revestimentos, pavimentos, elementos
sanitários, portas, sistema de fachada e todos os restantes elementos do
projeto, essa informação foi inserida no modelo, mas precisava de ser
visível nas folhas e consultável. Criou-se para isto um ficheiro de
keynote. O keynote é um código que é atribuído a um determinado tipo
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de objeto ou material do modelo REVIT e que permite colocar etiquetas
de anotação nesses mesmos elementos para que estejam identificados.
Este código tem correspondência com um determinado descritivo e é
uma ferramenta de extrema importância na criação de áreas ampliadas.
O ficheiro é criado com uma tabela de EXCEL (figura 47) que é
exportada para um ficheiro de texto (figura 48). Este ficheiro é carregado
como ficheiro de Keynote para o modelo que, por sua vez, tem as folhas
programadas para apresentar o ficheiro de Keynote e, assim, a legenda
das etiquetas dos desenhos está sempre presente e automaticamente
atualizada na respectiva folha (figura 49). Os Keynotes são associados
aos objetos manualmente e apresentam etiquetas (figura 50) que têm
sempre correspondência na legenda (uma vez que não é possível
atribuir um código que não exista na lista).

Figura 47 – Lista de Keynotes no ficheiro de EXCEL.
(QUADRANTE, 2019)

Figura 48 – Lista de Keynotes no ficheiro de texto.
(QUADRANTE, 2019)
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Figura 49 – Lista de Keynotes nas folhas do projecto após importação do ficheiro.
(QUADRANTE, 2019)

Figura 50 – Corte de um balneário com keynotes aplicados.
(QUADRANTE, 2019)

Com o desenvolvimento do modelo e do projeto, a preparação para a
entrega final envolve a extração de informação que agora é quase
automática. Os desenhos são finalizados com alguns elementos
bidimensionais, como os objetos de anotação e as cotas, que têm,
necessariamente, que ser colocados nas vistas. As legendas são
preenchidas através dos keynotes e dos parâmetros que se associam às
famílias e elementos do modelo. Os mapas de vãos e armários são
gerados através de vistas criadas especificamente para os objetos em
questão e os quadros associados a estes mapas são preenchidos de
forma automática ao atribuir valores a determinados parâmetros do
template original e das famílias importadas.

Do projeto C conclui-se a importância do projeto integrado e de um
elevado nível de maturidade BIM para o desenvolvimento de um projeto
no setor AECO e, em particular, no projeto de arquitetura. A colaboração
entre todos os intervenientes de todas as disciplinas de projeto em torno
de um único modelo, contribui para uma maior agilidade na
comunicação, uma maior capacidade de troca de informação e para uma
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uma maior rapidez na produção de elementos de representação
coerentes.

A preparação do modelo antes de se começar a fase de projeto é de
extrema importância e, a longo prazo, faz ganhar muito tempo de
produção. Esta preparação prévia promove uma melhor organização da
informação desde o dia 0 da fase de projeto e cria as bases para um
desenvolvimento saudável do projeto em BIM.

A introdução de informação não-geométrica no modelo BIM
transforma o modelo num elemento de gestão de informação facilmente
acessível e de compreensão simples, que permite obter peças de
representação que contenham esses dados, como tabelas e legendas de
desenhos. Esta concentração filtrada da informação associada ao projeto
é uma mais valia para o desenvolvimento do projeto e torna possível a
produção de um projeto de grande escala em tempos relativamente
baixos, promovendo a produtividade da empresa para benefício de todos
os intervenientes.
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5. Considerações finais
BIM não é apenas uma tecnologia. É um processo de trabalho que
vem alterar a forma como os projetos do setor AECO, nomeadamente o
projeto de arquitetura, são desenvolvidos.

A metodologia BIM consiste na criação de um modelo digital do
edifício. Este modelo permite simular o edifício construído previamente à
sua construção. A simulação abrange todas as vertentes do edifício por
ser modelado e constantemente atualizado por todos os intervenientes
do projeto.

O projeto integrado altera não só as relações e formas de troca de
informação entre as diversas equipas de projeto, mas também os timings
em que estas trocas de informação acontecem. Este processo,
associado à utilização de modelos BIM, permite um maior controlo de
custos

e

das

incompatibilidades

nos

projetos

das

diversas

especialidades. Através do envolvimento do cliente em todas as fases do
projeto, também a gestão do edifício pode ser efetuada com recurso ao
modelo BIM.

Também a produção de elementos de representação do projecto tem
o seu funcionamento alterado. Através do modelo BIM, os elementos não
são produzidos, mas sim extraídos e, posteriormente, tratados. O
desenvolvimento correto do modelo é muito importante para que estes
elementos sejam também gerados de forma correta. Este método de
trabalho altera totalmente a mentalidade do utilizador de ferramentas
BIM, face à mentalidade perante as ferramentas CAD. Não se continua
mais a desenhar com recurso ao computador, mas sim a modelar
objetos para simular o edifício antes da sua construção.
A implementação BIM é um processo progressivo, contínuo e
demorado. A transição envolve mudanças de mentalidade e nos meios
de trabalho. Esta alteração é complicada porque existe uma tendência
natural para manter a mentalidade anterior e os hábitos de trabalho em
ferramentas CAD, passando-os para os modelos BIM.

Os fatores financeiros são também muito importantes na transição
para o BIM. O investimento inicial em licenças de software BIM,
formação de recursos humanos e, em alguns casos, na compra de
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equipamento com capacidade para tirar o maior partido das ferramentas
BIM, é bastante elevado. Esta dificuldade, associada à ausência de
apoios governamentais em Portugal que promovam a implementação do
BIM, não incentiva as empresas a fazer a transição.

Em várias regiões do mundo a implementação BIM está em estados
avançados, com o Reino Unido, os Estados Unidos da América e os
países escandinavos, na vanguarda da implementação. Em muitas
outras regiões, o BIM é uma realidade já adotada, mas que ainda não
está totalmente implementada.

A implementação BIM abrange, principalmente, três áreas de foco: as
empresas, o ensino e as autoridades governamentais. As três áreas
devem acompanhar o processo de implementação para que se possam
suportar umas às outras e evoluir em conjunto.
Embora a Faculdade Engenharia da Universidade do Porto e a
Escola de Engenharia da Universidade do Minho já tenham integração
BIM nos seus currículos, esta realidade acontece apenas nos cursos de
engenharia, estando o ensino da arquitectura atrasado. As iniciativas
públicas, no entanto, começam a surgir cada vez em maior número. É
notável o esforço de entidades como a CT-197 para impulsionar o
desenvolvimento do BIM em Portugal e criar normas nacionais de
utilização dos modelos BIM.

Em Portugal, a implementação BIM tem sido impulsionada,
maioritariamente, pelas empresas privadas de projeto, como a A400 ou a
QUADRANTE, e por construtoras privadas como a Mota Engil e a
Teixeira Duarte. Estas empresas percebem que o BIM é uma
metodologia de trabalho importante para a produtividade das empresas e
que os investimentos iniciais, a longo prazo, são compensados pelo
controlo de custos dos diversos projetos. Também por serem o setor que
tem um maior contacto com o mercado internacional e os concursos
internacionais terem requisitos BIM, as empresas procuram implementar
e consolidar as metodologias BIM o quanto antes.

O caso de estudo da QUADRANTE permitiu fazer uma avaliação
prática de como acontece a transição para BIM. Permitiu também
perceber como trabalhar em BIM numa das empresas mais adiantadas
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nesta implementação em Portugal, percebendo em que medida o BIM
tem um papel importante no processo projetual da empresa.

Alguns dos projetos da QUADRANTE são desenvolvidos em modelos
BIM com níveis de maturidade elevados e num processo de projeto
integrado que envolve todos os intervenientes, como é o caso do projeto
C. Ainda assim, muitos dos projetos desenvolvidos na QUADRANTE
apresentam os níveis de maturidade do projeto B e, por vezes, do projeto
A. A QUADRANTE adotou o BIM como principal metodologia de trabalho
mas o processo de implementação ainda decorre e a utilização das
ferramentas BIM ainda não está consolidada, transversalmente, em toda
a empresa.

O trabalho desenvolvido com recurso à metodologia BIM exige uma
grande capacidade de organização da informação. A concentração de
todos os dados do projeto numa única plataforma, o modelo BIM,
significa que deve haver um grande filtro da informação introduzida e
uma grande gestão da forma como esta informação é organizada no
modelo. É necessária a existência de uma entidade que faça a gestão do
modelo em paralelo com a gestão do projeto, realizada pelas entidades
tradicionalmente responsáveis. Esta gestão do modelo e da informação
modelada é, no caso da QUADRANTE, da responsabilidade da Divisão
BIM e do BIM Manager da empresa.

A principal conclusão deste trabalho é que a metodologia BIM é, de
facto, um caminho para melhorar o setor AECO. Foi demonstrado
através da experiência QUADRANTE a forma como o BIM permite a
rápida produção de elementos de representação, como permite
automatizar processos e, acima de tudo, como possibilita a rápida
deteção de incompatibilidades entre as várias especialidades. O BIM
apresenta-se como um caminho para uma melhor optimização do
projecto dos recursos a ele associados e, assim, como solução para
alguns dos maiores problemas atuais no setor.

A investigação levada a cabo para a realização deste trabalho, assim
como as conclusões retiradas desta dissertação, abrem caminho a novas
questões para trabalhos futuros.
Embora sejam as empresas privadas os grandes impulsionadores da
implementação BIM em Portugal, apenas as empresas de maior
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dimensão estão a fazer a transição. Os obstáculos financeiros
apresentam-se como o grande entrave à adoção das metodologias BIM
por parte das empresas de menor dimensão. Como alertar estes
projetistas para a importância da implementação BIM? Que apoios lhes
devem ser fornecidos para incentivar a transição do setor AECO nacional
para as metodologias internacionais mais atuais? Poderá a solução
passar por fundos financeiros para apoio à implementação BIM, como
em França, e grupos de apoio técnico até atingir certos níveis de
maturidade, como no Reino Unido?

Os países mais avançados na implementação BIM são aqueles que
desenvolveram programas nacionais com a finalidade de implementar
esta metodologia no setor. Como pode ser desenvolvido um programa
nacional adaptado à cultura arquitetónica portuguesa? Em que medida a
imposição de normas e a obrigatoriedade BIM podem impulsionar e
consolidar a implementação de BIM em Portugal? Se os concursos
públicos, à semelhança do que aconteceu em diversos casos avaliados,
passarem a ter exigências de modelos BIM, a implementação receberá o
mesmo impulso que nesses casos?

O interesse que as empresas revelam na contratação de pessoas
com formação em BIM revela que a tendência do mercado de trabalho é
a necessidade de arquitetos habilitados a utilizar ferramentas BIM. Estes
requisitos por parte das empresas evitam o seu investimento na
formação de recursos humanos. A formação das novas gerações de
arquitetos deve conferir bases sólidas de BIM que permitam dar resposta
a esta procura. Ainda assim, em Portugal, o ensino da arquitetura está
ainda muito atrasado na implementação BIM. Como se pode proceder à
implementação de BIM nos programas curriculares dos cursos de
arquitetura em Portugal? Qual a melhor forma de fornecer aos futuros
arquitetos a formação em BIM e nas metodologias de projeto mais
modernas sem perder o carácter cultural da arquitetura nacional?

A pertinência destas perguntas e a procura pelas suas respostas é,
na minha opinião, o caminho para promover a mudança do estado de
implementação BIM em Portugal. O caminho que esta dissertação abre
ao permitir uma compreensão do BIM e da abordagem em projeto a esta
metodologia, é a base para começar a desenvolver esses futuros
trabalhos e, consequentemente, melhorar os processos de gestão de
informação no setor AECO.
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