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Imagem1- Decoração de parede com autocolantes

Conceito bá sico

A decoração é uma cenografia para a composição e decoração de 
ambiente sobretudo internos.
É uma arte onde se organizam locais,  escolhendo e combinando 
variados elementos de um determinado ambiente, pretendendo ser 
estético e funcional.
Um projeto de decoração precisa de estabelecer cronogramas, fixar 
prazos e definir orçamentos.
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Imagem2- Sala de estar decorada com adornos

Aplicabilidade
 
A decoração é feita através de móveis, objetos e acessórios tais 
como cortinas, tapetes, etc.
Combina cores, diversos materiais, acabamentos e iluminação, tudo 
sempre dentro da disponibilidade financeira e do gosto do cliente.
Pode ser  aplicada  em salas  comerciais,  residências,  espaços  em 
locais públicos, etc.

Imagem3- Elemento decorativo              Imagem4- Elemento decorativo
de iluminação
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Imagem5- Processo de decoração

Conselhos  bá sico s
 

A  decoração  não  está  restrita  apenas  a  profissionais  da  área, 
muitas da ideias podem partir de sí. 

1. Quando tiver ideias, não as sensure! As ideias boas surgem 
quase sempre de más ideias;

2. Fique  receptivo  a  ideias  de  fora,  pesquise  em 
www.oportaldaconstrucao.pt, em revistas, na internet, etc. As 
ideias podem vir das coisas mais insólitas;

3. Guarde fotografias, desenhos, das ideias que lhe inspiraram, a 
decoração é um jogo;

4. Não precisa de aplicar totalmente as ideias que vê e recolhe, 
essas ideias podem ser melhoradas por sí;

5. Faça você mesmo uma pré visão da disposição, movendo as 
coisas  de  um  lado  para  o  outro  para  ver  como  mais  lhe 
agrada.
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Muitas  vezes  as  pessoas  têm  ideias,  mas  não  as  conseguem 
reproduzir, nem sempre é fácil para quem é do ramo, por isso, pode 
ser preciso a contratação de um especialista, e assim terá que:

1. Verifique a experiência da pessoa que vai  trabalhar em sua 
casa;

2. A próxima etapa é a entrevista, onde poderá dizer tudo o que 
deseja;

3. O especialista terá quatro fases: 
• Estudo  preliminar  (onde  se  fazem  esboços,  fala-se  no 

orçamento, prazos e formas de pagamento); 
• O Anteprojeto (aqui as ideias definitivamente são colocadas no 

papel para possa ver se esta do seu agrado); 
• Pré-executivo (nesta fase entram os vários especialistas das 

áreas de eletricidade, acústica e hidráulicas para os projetos 
complementares); 

• Executivo  (é  a  fase  final  do  projeto,  onde  se  fazem  os 
acabamentos, revestimentos, colocam-se mobiliários e objetos 
decorativos. Fazem-se os orçamentos finais.

Imagem6- Processo de decoração
de paredes
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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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