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EMPRESAS

É incontestável o importante papel do 
setor da construção no crescimento 
económico de uma nação. Em Portugal, 
este setor é o maior empregador privado 
nacional, representando este cluster cerca 
de 20% do PIB, assumindo um papel fun-
damental para o crescimento económico e 
desenvolvimento do país. 

A construção civil é assim um dos 
setores com maior consumo de recursos 
humanos e materiais, sendo igualmente 
um dos grandes impulsionadores para o 
desenvolvimento tecnológico que é disse-
minado para outras atividades industriais. 
Não obstante, tem-se verificado ao longo 
dos anos que a construção civil mantém 
uma produtividade baixa e com escassas 
melhorias, sendo uma das indústrias 
menos eficientes na adoção e gestão de 
tecnologias da informação.  

No que concerne a fase de projeto, 
esta ineficiência associa-se à dificuldade 
de colaboração no seio das equipas e à 
fragmentação das mesmas, conduzindo 
a atrasos e aumento dos custos além da 
estimativa inicial, representando as falhas 
na fase de projeto cerca de 10% dos custos 
extra totais. 

No método tradicional CAD (e atual) de 
execução de projetos, cada projetista 
trabalha sobre a mesma base utilizando 
diferentes layers para cada especialida-
de, sendo a interdependência entre as 
diferentes áreas (ex: estruturas, hidráulica, 
eletricidade…) inevitável. 

A produção de uma alteração num plano 
2D numa das especialidades repercute-se 
por vezes nas restantes, podendo gerar 
conflitos de difícil análise e perceção. A 
necessidade de associar informação ao 
projeto proveniente de diversas fontes 
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externas, relativa aos materiais e equi-
pamentos utilizados, torna a informação 
ainda mais dispersa e de difícil análise e 
atualização. Surge assim uma metodologia 
de projeto alternativa e inovadora, o BIM 
(Building Information Modeling) baseada 
em modelos 3D que enquadram uma base 
de dados integrada com toda a informa-
ção relativa ao projeto, acessível quer no 
escritório quer no terreno, promovendo 
uma melhor interpretação do projeto, 
facilitando a orçamentação, planeamento e 
execução, permitindo uma resposta célere 
a mudanças, com processos mais rápidos 
e inteligentes. 

A tecnologia BIM trouxe largas melhorias 
à interoperabilidade das diversas espe-
cialidades de projeto através da criação 
de canais de comunicação que permitem 
que qualquer interveniente trabalhe sobre 
a mesma plataforma, a partir de qualquer 
parte do mundo, melhorando significativa-
mente a eficiência do projeto e reduzindo o 
tempo de execução e a posterior necessi-
dade de correções na fase de execução. A 
disponibilização de famílias BIM por parte 
das empresas fabricantes de materiais e 
equipamentos para o sector da construção 
é fundamental à fiabilidade do projeto, 
constituindo uma base de dados fidedigna 
e uma representação muito próxima da 

realidade, evitando erros e interpretações 
indevidas do mesmo na fase de execução. 

A EFAFLU assume-se como uma empre-
sa inovadora e pretende estar na linha da 
frente deste novo paradigma da constru-
ção, lançando as primeiras famílias BIM de 
centrais hidropressoras AQUA PREMIUM 
com 2, 3 e 4 bombas. 

As centrais AQUA PREMIUM são consti-
tuídas por bombas multicelulares verticais, 
com variador de frequência dedicado a 
cada bomba, funcionando as mesmas de 
forma isolada, com alternância de funciona-
mento a cada ciclo ON/OFF, ou em simul-
tâneo, sempre que as solicitações na rede 
predial o exijam. (As Centrais fornecidas 
pela EFAFLU são produtos chave na mão, 
incluindo todos os acessórios necessários 
à alimentação elétrica e interligação com a 
rede de águas existente no local). 

Para mais informações, contactar:
jcorreia@efaflu.pt.


