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Imagem1- Projetos de arquitetura

Conceito básico

A arquitetura é a arte e a técnica de projetar um ambiente habitado 
pelo Homem. Cuida da organização de espaços e seus elementos. 
Pode  lidar  com  situações  de  arranjo  espacial.  É  uma  área  que 
envolve  o  design  do  projeto,  desde  desenho  industrial,  o 
paisagismo, planeamento urbano e planeamento regional.
É portanto uma atividade complexa que envolve a matématica, a 
ciência, a arte, a tecnologia, a ciência social, a política, a história e 
a filosofia.
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Imagem2- Projeto desenho de uma habitação

Aplicabilidade

A arquitetura pode ser aplicada em prédios, casas, igrejas, palácios, 
etc. É algo criado para que o ser humano possa desenvolver todo o 
tipo de atividade.
Pode  consistir  em  paredes,  colunas,  pisos,  tetos  e  outros 
variadissimos elementos de construção
Antigamente a arquitetura era aplicada apenas a abrigos (casas), 
depois evoluiu para a habitação em sí, para a higiene da habitação. 
Mais tarde progrediu para não só a projeção de edifícios, mas sim 
para a utilidade os edifícios, ou seja, a criação de shoppings, praças 
e parques.
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Imagem3- Profissional de arquitetura

Conselhos práticos

Se quer criar uma obra arquitetónica terá que se preocupar com 
certos passos:

• Quando tiver ideias, registe-as;
• Procure um arquiteto, certifique-se que é de confiança e um 

bom profissional;
• Faça uma entrevista, onde pode dizer tudo o que deseja;
• Defina orçamentos, prazos e formas de pagamento;
• O arquiteto colocará as ideias em papel para poder verificar se 

esta do seu agrado;
• Se assim estiver podem avançar com a obra;
• Quando  a  obra  estiver  terminada  fazem-se  os  orçamentos 

finais.
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O PORTAL DA CONSTRUÇÃO é um portal agregador de
conteúdos relacionados com as áreas

de construção civil, arquitectura e engenharia civil.

O PORTAL DA CONSTRUÇÃO disponibiliza, entre os seus
conteúdos, um Directório de Empresas do ramo, com o intuíto
de proporcionar aos seus utilizadores um fácil e rápido acesso

a contactos relevantes do sector.

O PORTAL DA CONSTRUÇÃO propõe-se a ser uma indispensável
ferramenta on-line de apoio ao utilizador.
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