
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Novidades CAD / BIM e outras 
 

 
Lumion, vendas e formação – Já iniciámos um primeiro 
curso de Lumion para um importante cliente. Entretanto, a 
página Lumion já está online no site da QualiCAD. + info. 

 

 
Novidades do Fusion 360 – Aqui fica o link para as novidades 
mais recentes do Fusion 360, o sw da nuvem da Autodesk 
para modelação 3D, CAD, CAM, CAE e PCB. + info. 

 

 
CAD Sketcher para o Blender - A precisão chegou ao 
Blender! Com este add-on gratuito é possível adicionar 
restrições geométricas, de forma similar aos CADs. + info. 

 

 
10 novos impressionantes museus - Não há dúvida de que a 
comissão de novos museus é das mais empolgantes em 
arquitetura. Aqui ficam 10 novos museus de 2022. + 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. 

 Lumion - Na sequência da primeira formação, já lançámos a página Lumion no website, com informação comercial. Para já, a 
formação Lumion será apenas para solicitações, ainda não faz sentido calendarizar. 

 Formação e propostas - Iniciaram-se cursos de AutoCAD Fundamental, Lumion e Navisworks. 

 

Novidades João Santos 
 

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

 Mais um período muito intenso de formação. Para além da formação AutoCAD, comecei a preparar formação 
Lumion e a escrever o respetivo manual. Posso adiantar que os resultados são excelentes e não tem nada a 
ver com a complexidade do 3ds Max. 

 Continua uma ocupação importante com a gestão da empresa e múltiplos contactos. 
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https://qualicad.com/lumion/
https://www.autodesk.com/products/fusion-360/blog/march-2022-product-update-whats-new/
https://www.cadsketcher.com
https://archinect.com/news/article/150310350/for-international-museum-day-here-are-10-of-our-favorite-cultural-projects-set-to-debut-in-2022
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 12-29 jul  

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 20-24 jun 

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 - Ver o conteúdo de cada layer no AutoCAD e no BricsCAD 
 

No AutoCAD o excelente comando LAYWALK (Layer Walk) 
permite verificar as entidades que estão em cada layer. 
O comando mostra uma caixa onde se podem marcar uma ou 
mais layers. Desmarcando a opção Restore on exit, apenas as 
layers marcadas ficam On, todas as outras ficam Off. 

 

 O BricsCAD não tem o LAYWALK mas o seu excelente comando 
EXPLORER (que reúne as funções do Design Center, DIMSTYLE e 
STYLE, entre muitos outos comandos) permite verificar 
facilmente os conteúdos de cada layer. 

 
 

 

BricsCAD V21 BricsCAD V22 

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



