
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Novidades CAD / BIM e outras 
 

 
Campanha BricsCAD Manutenção – Se tem BricsCADs sem 
manutenção: 20% desconto upgrades e 33% desconto 
upgrade de manutenção. Até 20 MAIO. + info. 

 

 
Novidades 3ds Max 2023 – Já está disponível a nova versão 
anual do 3ds Max. Algumas novidades interessantes como o 
Smart Extrude e o Snap Working Pivot. + info. 

 

 
7 dicas para melhorar os seus renders - Interessante artigo 
da Poliigon com algumas dicas sobre como adicionar 
detalhes e enriquecer os seus renders. + info. 

 

 
Manifesto de Norman Foster para Kharkiv - Embora a 
guerra ainda infelizmente pareça longe do fim, há a visão 
para reconstruir Kharkiv como a cidade do futuro. + 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. 

 Licenças Autodesk 2023 e BricsCAD V22.2 - Estamos em processo de instalações das versões mais recentes das licenças 
Autodesk e BricsCAD nas nossas salas de formação. 

 Formação e propostas - Começa na próxima terça um curso de AutoCAd para um importante novo cliente. Foi adjudicada uma 
primeira proposta para Lumion. Entretanto, continuam a sair propostas e a serem adjudicados vários cursos. 

 

Novidades João Santos 
 

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

 Continuo uma atividade muito intensa em termos de formação. No pouco tempo que resta, para além da 
gestão da QualiCAD, continua a preparação de cursos e manuais. 
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mailto:jsantos@qualicad.com
https://help.autodesk.com/view/3DSMAX/2023/ENU/
https://www.blog.poliigon.com/blog/7-tips-to-improve-architectural-visualizations
https://archinect.com/news/article/150307529/norman-foster-releases-manifesto-outlining-his-vision-for-kharkiv-ukraine-as-a-city-of-the-future
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 20 jun-07 jul 

AutoCAD  Fundamental 35 h 360 € T 30 mai-9 jun  |   N 04-15 jul 

AutoCAD  Avançado 28 h 295 € N 30 mai-08 jun 

AutoCAD  Modelação 3D 28 h 295 € M 20-29 jun 

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 11-22 jul 

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 SETBYLAYER no AutoCAD e no BricsCAD 
 

O comando SETBYLAYER, disponível no AutoCAD e no BricsCAD, 
permite corrigir a atribuição explícita de propriedades (como a 
cor) a entidades. Pode corrigir entidades dentro de blocos. 
Diálogo do comando: 
: SETBYLAYER 
Active settings: Color Linetype Lineweight Material 
Transparency   informação indicando as propriedades ativas 
Select objects or [Settings/selection options (?)]:  seleção 

Change ByBlock to ByLayer? [Yes/No] <Yes>:   a propriedade 
ByBlock passa a ByLayer 

Include blocks? [Yes/No] <Yes>:   efetua a correção também a 
entidades dentro de blocos. 

 A opção Settings mostra uma caixa para a seleção das 
propriedades que são colocadas por layer: 

 
 

 

BricsCAD V21 BricsCAD V22 

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



