
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Novidades CAD / BIM e outras 
 

 
Campanha BricsCAD Manutenção – Se tem BricsCADs sem 
manutenção, aproveite esta campanha: 20% desconto 
upgrades e 33% desconto upgrade de manutenção. + info. 

 

 
Novidades Revit 2023 – Já está disponível a nova versão 
anual do Revit. Novidades interessantes ao nível das 
armaduras e da parte elétrica. + info. 

 

 
LINA, nova plataforma para a arquitetura europeia - Vai ser 
lançada em junho e com o objetivo de apoio aos novos 
arquitetos. Reúne 28 organizações de 23 países. + info. 

 

 
2022 Sony World Photography Awards Architecture & 
Design Category - Já está escolhido o vencedor e segundos 
classificados deste prémio de fotografia da Sony. + 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 -  Foram recentemente adjudicados cursos de BricsCAD, Robot, Advance Steel e mais outros estão 
previstos. Entretanto, para um importante Cliente, vão iniciar-se vários cursos já a partir do próximo mês. 

 

Novidades João Santos 
 

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

 Após uma semana em S. Miguel, voltei a casa durante o fim de semana. Para a semana volto, para continuar 
formação manhãs e tardes. 

 Apesar de alguma dificuldade por falta de tempo e por vezes sem acesso à Net, continuo a gestão da 
QualiCAD. 
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Cursos Calendarizados QualiCAD    [consulte-nos para formação empresas, online e formação individual] 
 

BIM (Building Information Modeling) 49 h 490 € N 20 jun-07 jul 

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 27 jun-14 jul  |  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 20 jun-01 jul 

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. 
 

Anedota 
 

 - Bom dia, é da recepção? Eu gostaria de falar com alguém que 
me desse informações sobre um doente internado. Queria 
saber se a pessoa está melhor ou se piorou... 
 - Qual é o nome do doente? 
 - Chama-se Celso e está no quarto 302.. 
 - Um momentinho, vou transferir a chamada para o sector de 
enfermagem... 
 - Bom dia, sou a enfermeira Lurdes... O que deseja? 
 - Gostaria de saber a condição clínica do doente Celso do 
quarto 302,por favor! 
 - Um minuto, vou localizar o médico de serviço. 
 - Aqui é o Dr. Carlos. Em que posso ajudar? 

 - Olá, doutor. Precisava que alguém me informasse sobre a saúde 
do Celso que está internado há três semanas no quarto 302. 
- Só um momento que eu vou consultar a ficha do doente... 
Hummm! Aqui está: alimentou-se bem hoje, a pressão arterial e 
o pulso estão estáveis, responde bem à medicação prescrita e vai 
ser retirado da monitorização cardíaca amanhã. Continuando 
bem, o médico responsável assinará a alta em três dias. 
  - Ahhhh, Graças a Deus! São notícias maravilhosas! Que alegria! 
   - Pelo seu entusiasmo, deve ser alguém muito próximo, 
certamente da família!? 
  - Não, sou o próprio Celso telefonando aqui do 302! É que toda 
a gente entra e sai deste quarto e ninguém me diz coisa 
nenhuma. Eu só queria saber como estou.... 
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