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Um novo conceito para a gestão de custos dos projetos imobiliários
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DIMSCALE apresenta oficialmente o conceito de 
Architecture Cost Management

No passado dia 4 de Dezembro a DIMSCALE partilhou um final de tarde com atuais e futuros parceiros no Salão Macau da 
Fundação Oriente. Este evento teve como objetivo a apresentação oficial do conceito de Architecture Cost Management, 
assim como o lançamento da nova imagem e novo website da DIMSCALE. Compareceram profissionais nas áreas do 
Imobiliário e da Arquitetura, no evento que contou com o apoio da Vida Imobiliária (como Media Partner) e d’A Mercearia 
(como entidade organizadora). 
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A evolução da DIMSCALE

Para além dos momentos de Networking que dominaram o evento, houve 
também lugar a uma apresentação dirigida pelo Artur Sousa, CEO da 
DIMSCALE. A evolução da DIMSCALE foi o primeiro ponto a ser abordado 
- tendo iniciado a sua atividade em 2010 essencialmente através da 
prestação de serviços de Medições, a letra “M” foi desde o início 
destacada no próprio logótipo da empresa. 
Com a evolução dos serviços prestados, a atividade da DIMSCALE é agora  

mais abrangente: a gestão de custos acompanha agora o projeto em todas 
as suas fases, desde as fases iniciais de avaliação de custos até, se 
requerido, à conclusão da fase de obra. Por esta razão, optou-se por fazer 
um rebranding da marca, não dando destaque a nenhum dos elementos 
que compõem o logótipo, numa 
lógica de transversalidade e complementaridade entre diversas áreas de 
conhecimento. 
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Através deste conceito, consegue-se, por outro lado, oferecer ao cliente 
uma redução do investimento, a previsibilidade dos custos e o aumento 
da rentabilidade do projeto. 

O conceito de Architecture Cost Management dirige-se a investidores e 
promotores imobiliários e a fundos de investimento, estando também 
direcionado a arquitetos. As abordagens de trabalho variam consoante o 
tipo de cliente e os objetivos acordados, mantendo-se sempre inalterado 
o propósito final deste conceito: otimizar a componente dos custos e 
efetuar a conciliação com os restantes objetivos do projeto.

Um novo conceito de gestão de custos

Tendo como base a experiência de trabalho da sua equipa e a 
necessidade identificada no mercado, a DIMSCALE criou o conceito de 
Architecture Cost Management. Junta três áreas que geralmente não 
trabalham em conjunto na gestão de projetos: a Arquitetura, a Economia 
e a Construção. Desta forma, a gestão de custos é feita com uma visão do 
projeto ao nível conceptual, técnico e económico, compondo assim uma 
abordagem complementar entre si que se concretiza no equilíbrio entre 
os diversos objetivos do projeto. Desde logo a otimização de custos é 
feita com a preocupação de salvaguardar o conceito, imagem e qualidade 
final do projeto, através de um trabalho feito em conjunto com a equipa 
projetista.        
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O presente e o futuro

O conceito de Architecture Cost Management tem possibilitado à 
DIMSCALE estar presente como gestora de custos em projetos 
internacionais, estando assim a afirmar-se também como uma referência 
a nível internacional. A estratégia de expansão internacional iniciou-se 
no mercado de África, através da colaboração em projetos localizados em 
São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique. Está agora a ter seguimento 
a nível europeu, no Reino Unido e na Suíça, e também no Médio Oriente, 
mais concretamente nos Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait e Arábia 
Saudita. 

Estando também direcionada aos promotores e investidores imobiliários, 
a DIMSCALE quer solidificar as parcerias já estabelecidas com os 
arquitetos e continuar a apoiar os gabinetes projetistas no equilíbrio 
entre os custos e a vertente conceptual do projeto. Assim, aproveitámos 
este evento para agradecer aos nossos parceiros, por nos terem 
permitido crescer e evoluir, e demos as boas-vindas aos novos parceiros, 
com os quais iremos assegurar aquilo que é mais importante em todos os 
projetos: a sua sustentabilidade a todos os níveis. 



O ARCHITECTURE COST MANAGEMENT E O UNIVERSO DOS MOTION GRAPHICS

Com o objetivo de explicar o conceito de Architecture Cost Management de forma simplificada e facilmente entendível, foi produzido um vídeo 
em Motion Graphics, inspirado num ambiente de videojogo com referências à série SimCity. O vídeo está já disponível no novo website da 
DIMSCALE e no nosso canal do Youtube. 
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