
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Novidades CAD / BIM e outras 
 

 
5 demonstrações live online gratuitas de BricsCAD – Ainda 
tem dúvidas sobre o BricsCAD em 2D, 3D, BIM, Mecânica ou 
integração, em .dwg? Inscreva-se e fique esclarecido. + info. 

 

 
Webinars sobre Civil e levantamentos no BricsCAD – Se esta 
é a sua área, inscreva-se neste conjunto de webinars 
gratuitos e aproveite para tirar todas as dúvidas. + info. 

 

 
Francis Kéré, vencedor do Pritzker Architecture 2022 - 
Natural do Burkina Faso, é um exemplo perfeito e motivador 
de como vencer dificuldades e ambientes agrestes. + info. 

 

 
Archi Summit 2022 – Depois de interrompido durante dois 
anos, está de volta este evento que reúne grandes nomes da 
arquitetura. Porto, Palácio Ford, 13 e 14 julho. + 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 - Iniciam-se hoje cursos calendarizados de AutoCAD Fundamental (tardes) e Revit Architecture (pós-
laboral). Pela quantidade de cursos adjudicados e pelo número de propostas saídas, as perspetivas para os próximos meses 
são muito interessantes   

 

Novidades João Santos 
 

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

 Vou entrar em seis semanas com uma grande ocupação ao nível de formação, inclusive com duas semanas 
nos Açores. 

 No pouco tempo livre, espero avançar em mais tutoriais BricsCAD e atualizar manuais.  
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https://www.bricsys.com/en-eu/bricscad-unwrapped
https://www.bricsys.com/pt-pt/civil-surveying-getting-started-series
https://www.pritzkerprize.com
https://www.archisummit.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 18 abr-06mai 

AutoCAD  Fundamental 35 h 360 € T 28 mar-08 abr  |   N 09-20 mai 

AutoCAD  Avançado 28 h 295 € Consulte-nos 

AutoCAD  Modelação 3D 28 h 295 € M 09-25 mai (exc. 3ª,6ª) 

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 26 abr-09 mai 

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 18-22 abr 

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 - Propriedade Anotativa no AutoCAD e no BricsCAD 
 

Esta propriedade, disponível no AutoCAD e no BricsCAD, 
permite ajustar automaticamente a escala de texto, cotas, 
blocos, leaders e tramas, colocados no modelo, de modo a que 
fiquem sempre com o mesmo tamanho, independentemente da 
escala dos viewports. 
O comando OBJECTSCALE permite adicionar escalas a objetos 
que já são anotativos, permitindo que estes apareçam nos 
viewports que têm essas escalas. Só funciona no espaço Model. 
Pede a seleção de objetos (pode ser tudo, não faz nada aos 
objetos não anotativos) após o que mostra uma caixa com as 
escalas já adicionadas. O botão Add permite adicionar escalas 
aos objetos anotativos. 

 Ao selecionar um objeto anotativo no Model, este mostra as 
dimensões correspondentes às escalas applicadas. 

 
Não querendo ver todas as escalas (pode ser demasiado 
confuso), dar o valor 0 à variável SELECTIONANNODISPLAY. 

 

 

BricsCAD V21 BricsCAD V22 

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



