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01 - os formandos
esta formação está direccionada para estudantes de arquitectura, estagiários, jovens arquitectos e 
arquitectos em geral, que estão a iniciar-se na Metodologia BIM.

02 - objectivo da formação
no final da formação, os formandos deverão saber:
• construir um modelo tridimensional [3D] para posteriormente criar Vistas.
• criar Vistas das várias plantas, cortes, alçados e 3D [áreas, cotas, mobiliário, categorias], a várias 
escalas e com diferentes Visualizações Gráficas.

• criar Layouts com textos automáticos [folhas] onde se inserem as vistas, para posterior Publica-

ção/Impressão.

03 - “psicologia do BIM”
temos de estar preparados para a mudança, para o método de pensar e “construir” o nosso mo-
delo.
esta mudança, se não for previamente esclarecida, pode levar a desistência / resistência na adopção 
desta Metodologia.

04 - duração
a duração da formação é de 33h, divididas em 11 sessões de 3h.

05 - finalidade
mais cedo do que se pensa, esta Metodologia [BIM], será mandatária na apresentação de Concur-
sos e Projectos de Arquitectura, tanto públicos como privados, sendo de todo o interesse estar-
mos preparados para quando esse momento chegar !

06 - requisitos
pressupõe-se que os formandos estejam a par da linguagem e termos arquitectónicos básicos. 
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07 - como lá chegar
a formação será, Teórica, onde são explicadas Metodologias e as Ferramentas para a elaboração do 
modelo. 
a Prática, será onde, após explicação, os formandos aplicam o exemplificado, havendo durante este 
momento, espaço para perguntas e respostas.

08 - recursos
os formandos deverão trazer instalado num computador portátil, a versão ARCHICAD 22 educa-
ção, em português, sendo para isso necessário fazer o registo em www.myarchicad.com e, qual-
quer dúvida na criação de conta, agradecemos que nos informem antecipadamente para se resol-
ver a situação.

09 - avaliação
09.01 - a avaliação é contínua, desde a primeira sessão, com perguntas do formador e/ou pergun-
tas dos formandos em que o formador escolhe outro formando para dar a resposta/explicação.
haverá trabalho de casa [ TPC ] para prática dos conhecimentos adquiridos na sessão.
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