
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Novidades CAD / BIM e outras 
 

 
Renovação do Authorized Training Center – A QualiCAD 
renovou este estatuto de certificação que permite a entrega 
de Certificados Autodesk. www.qualicad.com. 

 

 
Dupla portuguesa ganha concurso islandês – Concurso para 
a criação de plataforma de observação no vulcão Hverfjall, 
ganho por Francisco Saraiva e David Matos. + info. 

 

 
Lumion 12.3 disponível - Saiu uma nova sub-release do 
Lumion, que adiciona luzes omni volumétricas, placas de 
matrículas a carros, texturas para paredes, etc. + info. 

 

 
Forge como a maior aposta da Autodesk – Ou a Autodesk 
atrás do prejuízo de ter múltiplos formatos com dificuldade 
de comunicação, bom artigo do Ralph Grabowski. + 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. 

 Projeto Erasmus aprovado - A QualiCAD vai participar num projeto europeu de uma plataforma digital online para a 
aprendizagem de Desenho Técnico com recurso a CAD, com colegas de Espanha, Letónia, Lituânia e Eslovénia. 

 Formação e propostas - Estão confirmados três cursos AutoCAD, 2 Fundamental e 1 3D, e um curso de Revit Architecture 
calendarizados. Para empresas, foram adjudicados 2 cursos de Project, 1 curso de Revit Structure, 1 curso de BricsCAD para 
Utilizadores AutoCAD e estão também confirmados 3 cursos de AutoCAD nos Açores. 

 

Novidades João Santos 
 

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

 A partir desta segunda vai ser um mês bem intenso em termos de formação. No tempo que sobrar, continuam 
as atualizações de manuais e espero ter tempo para a criação de uns tutoriais, isto claro para além da gestão 
da QualiCAD.  

 

 

 

 
 E-Newsletter QualiCAD/João Santos     14 MAR 2022 
                                                   Informações e dicas CAD/BIM      Nº 882 
  

 + qual idade + f lex ibil idade + inovação + satisfação  
 

http://www.qualicad.com
https://architecturecompetitions.com/icelandvolcanolookoutpoint/
https://lumion.com/whats-new.html#content
https://upfrontezine.substack.com/p/upfrontezine-1125-the-liminality
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 18 abr-06mai 

AutoCAD  Fundamental 35 h 360 € T 28 mar-08 abr  |   N 14-25 mar 

AutoCAD  Avançado 28 h 295 € Consulte-nos 

AutoCAD  Modelação 3D 28 h 295 € M 14-23 mar 

Revit Architecture     49 h 490 € T 18 abr-06 mai  |  N 28 mar-14 abr  

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 28 mar-08 abr 

Revit Structure   28 h 320 € Consulte-nos 

Navisworks Manage  21 h 265 € Consulte-nos 

3ds MAX  Fundamental 35 h 360 € N 09-20 mai 

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 € T 21-25 mar 

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. 
 

Truques e Dicas - Opções no AutoCAD e BricsCAD 
 

No AutoCAD, quando é necessário alterar parâmetros, opções e 
variáveis, têm de se usar múltiplos comandos, como o OPTIONS, 
UNITS, DSETTINGS, SETVAR, etc. Em múltiplas situações é 
importante conhecer o nome de algumas variáveis. 
No BricsCAD está tudo reunido num único comando chamado 
SETTINGS, incluindo também os parâmetros para BIM ou 
Mechanical. O comando também pode ser atuado por OPTIONS 
ou OP, UNITS ou UN. Mostra uma caixa que contém muita 
informação. 
A marcação de um elemento coloca uma ajuda na linha inferior, 
identificando, se for o caso, qual a variável e onde fica gravada. 
O processo mais prático e rápido para usar o comando é digitar, 
no campo de busca superior, o que se pretende configurar e ir 
marcando a seta até encontrar o que se pretende. 

 

 
 

 

BricsCAD V21 BricsCAD V22 

http://www.qualicad.com/servicos/
http://www.qualicad.com/#cursos
http://www.qualicad.com/bricscad/



