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Peças desenhadas 
Em relação às peças desenhadas, deverão ser seguidas regras de representação que 
permitam a correta análise e tratamento dos documentos, nomeadamente: 
 

• Limites de desenho 

• Dimensões, escalas do desenho 

• Colocação de uma área reservadas aos serviços 

 
 
Exemplo incorreto: 
As folhas contidas no ficheiro DWFx não deverão ser geradas com espaço em branco 
excedentário nem desenquadradas com o enquadramento do desenho.  
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Exemplo correto: 
Todas as folhas deverão ser criadas com o formato/dimensão igual ao da impressão; 
Os desenhos devem ser apresentados com uma relação uma unidade/um metro 
Deverá ficar salvaguardado um espaço reservado aos serviços, no canto superior 
direito e com uma dimensão de 90x40mm. 

 
 
 
Deverão ser seguidas regras de representação que permitam a correta análise e 
tratamento dos documentos, nomeadamente: 
 

• Limites de desenho: Todas as folhas deverão ser criadas com o 

formato/dimensão igual ao da impressão. Por exemplo, um desenho que seria 

impresso em A1 deverá passar a DWFx com o mesmo formato.  

• Dimensões, escalas do desenho: Os desenhos devem ser apresentados com uma 

relação uma unidade/um metro.  O mínimo exigível em termos de unidades 

medíveis num desenho em DWFx é o milímetro.  

• Todas as folhas criadas a partir de aplicações CAD terão de permitir a identificação 

e controle da visibilidade e dos layers no visualizador de ficheiros DWFx. 

• Deverá o autor configurar a impressão de modo que a componente vetorial do 

ficheiro tenha DPI suficiente para garantir esta precisão. 

• Deverá o autor configurar a impressão de modo que a componente vetorial do 

ficheiro tenha DPI suficiente para garantir esta precisão: 
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Peças escritas 
Também nos seguintes documentos escritos deverá ser mantida uma área reservada 
aos serviços para aplicação de carimbos de validação: memória descritiva, 
calendarização e estimativa orçamental do projeto de arquitetura. 
 
NOTA: todas as páginas dos documentos acima referidos deverão apresentar a área 
reservada. 

 

 
Exemplo incorreto: 
Não é salvaguardada uma área reservada aos serviços, implicando que os carimbos de 
validação omitam o conteúdo do documento. 

 
 
Exemplo correto: 
É salvaguardado um espaço de 90c40mm no canto direito dos documentos, sem 
qualquer conteúdo preenchido nesse espaço. 
 

 


