
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Novidades CAD / BIM e outras 
 

 
AutoCAD 2023 disponível – Sem a excitação de outros tem-
pos, está disponível uma nova versão AutoCAD. Excelente a 
novidade janelas flutuantes. + info. 

 

 
Tektónica de 12 a 15 maio – Falta um mês para o regresso 
da Feira Internacional da Construção, na FIL em Lisboa. O 
assunto principal é a sustentabilidade. + info. 

 

 
Unreal Engine 5 - O melhor e mais avançado motor de 
rendering em tempo real tem uma nova versão, e a versão 
completa é gratuita em muitas situações! + info. 

 

 
Autodesk, novos atalhos desktop - A Autodesk sempre 
muito ativa em termos de design. Pelo menos distinguem-se  
facilmente das versões anteriores, com estas instaladas. 

 

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 - Estão confirmados os próximos cursos calendarizados de Revit Architecture e de AutoCAD 3D. 
Entretanto foram adjudicados dois cursos de MS Project e iniciam-se, nas próximas semanas, múltiplos cursos de AutoCAD e 
Revit para importantes Clientes.  

 Foi marcada para junho a primeira reunião de um projeto europeu com a participação da QualiCAD. 

 

Novidades João Santos 
 

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

 Para a semana inicio vários cursos presenciais nos Açores, pela primeira vez. No regresso, já tenho outras 
formações marcadas, calendarizadas, individuais e para empresas. Vai sobrar pouco tempo para tarefas 
restantes.  
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https://help.autodesk.com/view/ACD/2023/ENU/
https://tektonica.fil.pt
https://www.unrealengine.com/en-US/unreal-engine-5
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 30 mai-9 jun  |   N 09-20 mai 

AutoCAD  Avançado 28 h 295 € N 09-25 mai (2ª, 4ª, 5ª) 

AutoCAD  Modelação 3D 28 h 295 € M 09-25 mai (2ª, 4ª, 5ª) 

Revit Architecture     49 h 490 € T 18 abr-06 mai  |  N 23 mai-09 jun  

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 23-27 mai 

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 - Comando OPTIMIZE no BricsCAD. O dispendioso AutoCAD não faz.  
 

Este excelente comando, disponível também no Lite (licença 
perpétua 590 €), funciona com entidades 2D ou 3D. O comando 
faz correções como pequenos espaços entre linhas ou linhas 
quase verticais, horizontais e diagonais. 
A V22 inclui um conjunto de interessantes melhorias. 
• Para além de linhas, o comando corrige agora polilinhas e 

arcos. 
• Permite nivelar entidades que são 'quase 2D'. 
• Comando também se aplica agora em 3D, para nivelar ou 

colocar exatamente perpendiculares faces 3D de sólidos. 
• A caixa de diálogo do comando foi convertida para um novo 

painel de comando. 
• Uma opção de "visualização" foi adicionada ao comando, a 

fim de inspecionar os resultados intermediários e ajustar as 
opções / tolerâncias. 

 

 
 

 

BricsCAD V21 BricsCAD V22 

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



