
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Novidades CAD / BIM e outras 
 

 
Ventura+Partners ganha prémio internacional – O projeto 
Buganvílias venceu na categoria habitação multifamiliar dos 
International Residential Architecture Awards. + info. 

 

 
Mapeamentos de objetos orgânicos complexos em Revit – 
Excelente artigo/lição da Autodesk University sobre a criação 
de famílias com texturas complexas. + info. 

 

 
CAD Manager, artigo na Cadalyst - Mais um excelente artigo 
do Robert Green com algumas reflexões sobre o que os 
gestores CAD podem esperar de 2022. + info. 

 

 
Concreta adiada de abril para outubro – Devido à situação 
pandémica, a Exponor adiou todas as suas feiras, incluindo a 
Concreta, agora prevista para 13 a 16 outubro. + info. 

 

Novidades QualiCAD 
 

 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 – É muito provável a realização dos próximos cursos calendarizados de AutoCAD e Revit. Entretanto 
estão já múltiplos cursos programados para empresas (AutoCAD, BIM, Navisworks). Estamos a começar bem o ano . E já 
sairam múltiplas propostas, inclusive para a venda de BricsCADs. 

 Renovação Autodesk Training Center - Vamos renovar este mês a anuidade Autodesk. 

 

Novidades João Santos 
 

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

 Na passada semana estive a lecionar dois cursos, continuando um deles na próxima semana. E já estão mais 
alguns cursos marcados. 

 Continuo múltiplas atividades administrativas, reuniões com potenciais parceiros e clientes.  
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https://venturaandpartners.com/blog/2022/buganvilias-houses-win-the-international-residential-architecture-awards
https://www.autodesk.com/autodesk-university/article/Hybrid-Revit-Families-Complex-Organic-Objects-Correct-Texture-Mapping
https://www.cadalyst.com/management/new-year-new-realities-predictions-and-resolutions-cad-managers-78913
https://concreta.exponor.pt
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 empresas, online e formação individual] 
 

BIM (Building Information Modeling) 49 h 490 € N 21 fev-10 mar 

AutoCAD  Fundamental 35 h 360 € T 07-18 fev  |   N 14-25 mar 

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 21 fev-04 mar 

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 07-11 fev 

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. 
 

Dicas AutoCAD / BricsCAD 
 

Seleção Lasso (só AutoCAD) 
A partir do AutoCAD 2015, quando se mantém premida a tecla 
esquerda em seleção, é aberta uma área irregular (verde, 
crossing, para a esquerda e azul, window, para a direita). 
Clicando e levantando, este comportamento não existe. Se 
quiser desligar este comportamente: OPTIONS > separador 
Selection > desligar Allow press and drag for Lasso. 

 

 Seleções circulares e por fora (só BricsCAD) 
O BricsCAD tem alguns modos de seleção inovadores como 
sejam o que fica fora do retângulo ou polígono de window (para 
a direita) ou crossing (para a esquerda), e ainda seleção circular 
(Inside, Outside ou Crossing). 

 
 

 

BricsCAD V21 BricsCAD V22 

http://www.qualicad.com/bim.HTML
http://www.qualicad.com/cfrevit.HTML
http://www.qualicad.com/BRICSCAD.HTML



