
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Novidades CAD / BIM e outras 
 

 
Introdução à programação Dynamo – Bom artigo introdutó-
rio na Cadalyst (em inglês) às possibilidades de programação 
Dynamo sem ter qualquer conhecimento de código. + info. 

 

 
Maxon adquire a Pixologic – Ou seja, os criadores do 
Cinema 4D adquirem a empresa responsável pelo ZBrush 
(programa para escultura e pintura 3D). + info. 

 

 
Avanços tecnológicos na Arquitetura - O ano de 2021 em 
revista pea Archinect, em termos de evoluções tecnológicas 
com aplicação na Arquitetura. + info. 

 

 
Como escolher o melhor software CAD para a indústria AEC 
– Interessante artigo no blog Bricsys com alguns fatores 
importantes a ter na escolha de software CAD/BIM. + info. 

 

Novidades QualiCAD 
 

Desejamos a todos um Ano de 2022 pleno de sucessos profissionais e pessoais, e total saúde.  

 Autodesk, fim das licenças perpétuas, licenças rede e obrigatoriedade de licenças por utilizador? Existem soluções bem 
mais económicas e 100% compatíveis - O BricsCAD permite uma solução muito mais económica, 100% compatível .dwg, 
possibilidade de upgrade para BIM e Mechanical com um ambiente e comandos familiares, muito pouca formação de 
adaptação e apoio para uma migração rápida e sem períodos de não produtividade. Consulte a QualiCAD. 

 Formação e propostas – Está praticamente confirmado o próximo curso calendarizado de AutoCAD Fundamental e é provável 
que esgote. Entretanto, já estão adjudicadas múltiplas ações de formação para empresas, a começar já na segunda semana de 
janeiro. 

 

Novidades João Santos 
 

 Seja meu contacto profissional no : www.linkedin.com/in/jsantoscad. 

 2021 acabou por ser um ano muito positivo, em termos pessoais e profissionais. Apenas houve a falta de 
viagens e concertos. Entretanto já tenho formações marcadas para o ano e continuo a preparação BricsCAD. 
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https://www.cadalyst.com/management/cad-programming-dynamo-enables-programming-without-coding-78905
https://www.maxon.net/en/article/maxon-announces-an-agreement-to-acquire-the-assets-of-pixologic-makers-of-zbrush
https://archinect.com/news/article/150292430/the-most-exciting-emerging-technologies-in-architecture-in-2021
https://blog.bricsys.com/how-to-choose-the-best-cad-software-for-the-aec-industry-bricsys-cad-blog/
http://www.linkedin.com/in/jsantoscad
https://www.linkedin.com/company/qualicad/
https://www.facebook.com/qualicad.lda/
https://www.instagram.com/qualicad_form/


 

 

 

Cursos Calendarizados QualiCAD    [consulte-nos para formação online e formação individual] 
 

BIM (Building Information Modeling) 49 h 490 € N 11-28 jan 

AutoCAD  Fundamental 35 h 360 € T 10-21 jan   

AutoCAD  Avançado 28 h 295 € M 24 jan-02 fev 

AutoCAD  Modelação 3D 28 h 295 € Consulte-nos 

Revit Architecture     49 h 490 € N 01-18 fev  |   T 21 fev-10 mar 

Revit  - Programação Dynamo    21 h 265 € Consulte-nos 

Revit  - Famílias    21 h 265 € Consulte-nos 

Revit  - Trabalho Colaborativo    14 h 180 € Consulte-nos 

Revit MEP   35 h 375 € N 17-28 jan  

Revit Structure   28 h 320 € Consulte-nos 

Navisworks Manage  21 h 265 € Consulte-nos 

3ds MAX  Fundamental 35 h 360 € N 14-25 fev 

3ds MAX  Especialização Arquitetura 28 h 320 € Consulte-nos 

Civil 3D  Fundamental 21 h 245 € Consulte-nos 

Civil 3D  Drenagem   16 h 200 € Consulte-nos 

Inventor  Fundamental 35 h 375 € Consulte-nos 

Inventor  Avançado 16 h 190 € Consulte-nos 

BricsCAD Fundamental    28 h 290 € Consulte-nos 

BricsCAD 3D Arquitetura / BIM    21 h 220 € Consulte-nos 

BricsCAD 3D Mecânica    21 h 220 € Consulte-nos 

BricsCAD para Utilizadores AutoCAD   04 h 40 € Consulte-nos 

Programação Python Fundamental 20 h 290 € N 17-24 jan 

Programação Python Avançado 20 h 290 € Consulte-nos 

Programação Python Data Science 20 h 290 € Consulte-nos 

Aos preços apresentados acresce IVA. N: 18h00-21h30 ou 19h-22h30 ; M: 09h30-13h00 ; T: 14h00-17h30 ; S: sábados; D: domingos 

Descontos a particulares: 15% membros OASRS, desempregados, estudantes (exceto campanhas e mediante comprovativo). 

Outros cursos/outras datas: Consulte-nos, marcamos novas datas com um mínimo de 4 participantes e podemos ajustar horários. 
 

Anedota 
 

Um homem caminhava pela praia e tropeçou numa velha 
lâmpada. Pegou nela, esfregou-a e... um génio saltou lá de 
dentro, que disse: 
- O.K.! Libertaste-me da lâmpada, blá, blá, blá! Esquece aquela 
história dos 3 desejos, isso era antigamente! Tens direito a um 
desejo apenas e ponto final! 
O homem disse: 
- Eu sempre quis ir aos Açores, mas tenho um medo enorme de 
voar... e no mar costumo ficar enjoado. Podes construir uma 
ponte até aos Açores, para eu poder ir de carro? 
O génio riu muito e disse: 
- Impossível. Pensa na logística. Como é que os pilares 
chegavam ao fundo do Oceano Atlântico? Pensa em quanto 
betão armado, em quanto aço, em quanta mão-de-obra... 

 - Não, de maneira nenhuma! Pensa noutro desejo. 
O homem compreendeu e tentou pensar num desejo realmente 
possível. 
- Fui casado e divorciado 4 vezes. As minhas mulheres disseram 
sempre que eu não me importava com elas e que era um 
insensível. Então, é meu desejo compreender as mulheres; 
saber como se sentem por dentro e o que estão a pensar 
quando não falam connosco; saber porque estão a chorar... 
saber realmente o que querem quando não dizem nada...saber 
como fazê-las realmente felizes! 
O génio respondeu: 
- Queres a ponte com duas ou quatro faixas? 
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