SICC

SISTEMA DE INFORMAÇÃO
DE CUSTOS DE CONSTRUÇÃO
+ Uma ficha unificada de custos de construção
+ Comparabilidade de orçamentos
+ Estatísticas de custos de construção
+ Credibilidade científica e apoio dos Stakeholders

SEM
CUS
TOS
PREENCHA ONLINE O ORÇAMENTO DA SUA OBRA
REGISTE-SE EM
SICC.CONFIDENCIALIMOBILIARIO.COM

PROMOTOR
IMOBILIÁRIO
• A estandardização da
orçamentação facilita os fluxos
de informação entre todos
os agentes, promovendo uma
comunicação mais célere e
transparente.
• Permite realizar benchmark
com o mercado e com obras
próprias anteriores.

BANCOS E AVALIAÇÃO
IMOBILIÁRIA
• Uma ferramenta de análise
de risco no financiamento
à promoção Imobiliária
• Permite uma análise mais
célere dos processos de
financiamento.

ARQUITECTOS
E ENGENHEIROS

SICC
Sistema de
Informação de Custos
de Construção

• Um único orçamento aceite
e reconhecido pelos principais
bancos.

• Arquitectos e Engenheiros têm
a experiência e um completo
conhecimento de todos os inputs
e especificidades técnicas da obra.
São os parceiros essenciais para a
obtenção da informação do SICC.
• O SICC permite referenciais
fidedignos de custos de construção
para definir pré-orçamentos e
apoiar a fase de contratação.

EMPRESAS
DE CONSTRUÇÃO

• Um instrumento de
benchmark para aferir a sua
competitividade.
• Uma permanente fonte de
informação na procura de
oportunidades de negócio.

→ O SICC é um sistema de informação que visa
apurar estatísticas de custos de construção,
com base na amostragem de orçamentos
elaborados para efeitos de financiamento
à promoção imobiliária.

→ Para as entidades da fileira da construção
o SICC constitui uma valiosa ferramenta de
benchmark, para a todo o momento aferir da
competitividade da sua estrutura de custos
e capacidade de orçamentar.

→ Parte da colaboração com as instituições
financeiras em promoverem junto dos
promotores imobiliários, uma metodologia
de orçamentação estandarizada.

→ Para os profissionais de Arquitectura
e Engenharia uma poderosa ferramenta
de trabalho na sua prestação de serviços.

A Metodologia SICC
– Os princípios básicos:
→ A abordagem de análise com base numa
estrutura de custos por “Elemento Construtivo”
→ A análise numa lógica “top-down”, visando o
custo global e real de obra por grandes rúbricas.

Orientador Cientifico:
Professor Vasco Peixoto de Freitas,
no contexto do Instituto da Construção

→ A recolha de informação realizada por
formulário online em site da iniciativa,
que permite uma validação dos dados sobre
cada obra.
→ Tratamento de dados baseado no princípio
do sigilo estatístico e privilegiando uma análise
por âmbito geográfico e tipo de obra.

Estrutura do Orçamento SICC:
1. Localizar, parâmetros de
caracterização e tipo de obra
2. Descrição de áreas, mapa de
frações e Certificação Energética
3. Custos Gerais de Estaleiro e afins
4. Custos de Estrutura
5. Custos de Envolventes
(envelope do edifício)
6. Custos Não estruturais
(interior do edifício)
7. Custos de Instalações

Obras de habitação multifamiliar
permitindo análise para:
•

Construção Nova

•

Reabilitação muito intrusiva

•

Reabilitação pouco intrusiva
(Sem intervenção na estrutura
do edifício)

1.º

Descreva a sua obra

2.º

Carregue o seu orçamento ou estimativa

3.º

Valide a síntese do seu orçamento

4.º

Descarregue o orçamento standard, em PDF ou Excel

BANCOS QUE
PARTICIPAM NO SICC:

5.º

Partilhe o seu orçamento de forma segura

2018 - 2020
Fase de estudo com elaboração de
Tese de Mestrado na FEUP orientado
pelo Prof. Vasco Peixoto de Freitas
Colaboração de diversas entidades
com recolha de mais de 50
orçamentos

2019 - 2021
Definição de metodologia com
participação de diversos Bancos
e stakeholders de Industria

NOVO SISTEMA DE INDICADORES DE
CUSTOS DE CONSTRUÇÃO (PILOTO 2021)
CUSTOS DE CONSTRUÇÃO, SEGUNDO O TIPO DE OBRA
(2021) – EDIFÍCIOS DE APARTAMENTOS
2 000€

Fase Piloto com mais de 100
orçamentos reais relativos a
processos de financiamento
imobiliário e alimentados pelas
empresas de Avaliação Imobiliária,
em estreira coordenação com os
bancos parceiros do sistema

1 500€
Custo Construção /m²

2021 – 2022

1 000€

500€

0€

Reabilitação
pouco intrusiva
Intervalo inter-quartil
Média

Construção
nova

Reabilitação
muito intrusiva

FONTE: CONFIDENCIAL IMOBILIÁRIO

Junho 2022
Lançamento do SICC disponível
para ser utilizado pelo mercado
com o carregamento de dados
de Orçamentos e com Benchmark

2023 - ....
Produção regular de estatísticas
em rotina trimestral
Produção de índices de Preços
de Construção

CONHEÇA TODOS
OS RESULTADOS
DA FASE PILOTO

PREENCHA ONLINE O ORÇAMENTO DA SUA OBRA
REGISTE-SE EM
SICC.CONFIDENCIALIMOBILIARIO.COM
SEM
CUS
TOS
A Confidencial Imobiliário é um
databank independente, sendo a única
fonte em Portugal com dados estatísticos
sobre preços reais de transação, yields
e contratos de arrendamento de imóveis
residenciais, assim como quais os novos
projetos imobiliários em carteira.

INDEPENDÊNCIA
A Ci não opera no mercado imobiliário.
Não atuamos como avaliadores, mediadores
ou com outra atividade que possa ter eventuais
conflitos de interesse relativamente à produção
de informação. Esse compromisso é essencial
para assegurar a independência dos dados
que produzimos.
CREDIBILIDADE
As nossas metodologias comparam com
as melhores práticas internacionais, tirando
partido de um quadro técnico altamente
qualificado. Todas as metodologias são públicas
contribuindo para a total transparência da nossa
atuação e para a confiança dos utilizadores dos
nossos conteúdos.

CI-SIR

REVISTA CI

DADOS EXCLUSIVOS
O posicionamento único da Confidencial
Imobiliário permite que aceda e trate informação
exclusiva sobre negócios e investimentos,
salvaguardando a confidencialidade dos dados
recebidos. Os resultados produzidos têm elevado
detalhe, actualidade e pertinência.

SICC

PIPELINE IMOBILIÁRIO

CONTACTOS
Rua Gonçalo Cristóvão 185 – 6º,
4000-269 Porto
Tel: 22 208 50 09 | Fax: 22 208 50 10
gestao@confidencialimobiliario.com

Acompanhe as análises exclusivas de mercado
publicadas na revista. Ou produza a suas próprias
análises explorando em detalhe as bases de dados
da Ci. Aceda à mesma informação que principais
os operadores do mercado e instituições de crédito
usam para decidir investimentos e financiamentos.

