
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Novidades CAD / BIM e outras 
 

BricsCAD, promoção até 
28 junho – software 
CAD,  BIM e Mecânica 
em formato .dwg.  

15% desconto para 
novas licenças perpétuas 
ou subscrições, e upgra-
des para edições supe-
riores (por exemplo Lite 
para Pro). Não se aplica 
no valor da manutenção. 
+ info.  

 

 
Novidades na Autodesk AEC Collection 2023 - Excelente 
artigo sobre as novidades, em termos de estruturas, dos 
Revit, Robot Structural Analysis e Advance Steel. + info. 

 

 
CGarchitect junta-se à família Chaos - O mais importante 
website de visualização realista em arquitetura faz agora 
parte do Chaos Group (empresa do V-Ray). + 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 - Continuam a sair múltiplas propostas e foram adjudicadas formações em AutoCAD, BricsCAD, Revit e 
BIM. É muito provável que tenhamos mais adjudicações. 

 

Novidades João Santos 
 

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

 Correu muito bem a primeira formação Lumion, inclusive com a experimentação de projetos do Cliente. E já 
tenho o manual pronto. Sem a complexidade de um 3ds Max, arquitetos ou designers podem obter 
rapidamente renders de imagens e animações de muito boa qualidade. 

 Como Autodesk Certified Instructor, já ganhei o estatuto Gold  
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 + qual idade + f lex ibil idade + inovação + satisfação  
 

https://qualicad.com/bricscad/
https://blogs.autodesk.com/revit/2022/04/11/whats-new-in-autodesk-structures-2023/
https://www.cgarchitect.com/features/articles/c9b01f8a-cgarchitect-joins-the-chaos-family
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 18-29 jul  |   N 04-15 jul 

AutoCAD  Avançado 28 h 295 € N 01-10 ago 

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 22 ago-02 set 

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 08-12 ago 

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 - AutoCAD e BricsCAD - como ter várias pastas com templates (*.dwt) 
 

Válido para AutoCAD e BricsCAD. 
Se quisermos ter templates 
(desenhos protótipo) em mais do 
que uma pasta, uma solução é, 
na pasta dos templates, criar um 
atalho (shortcut) para outra 
pasta. Assim, basta clicar no 
shortcut e imediatamente somos 
direcionados para essa pasta. 
Assim os nossos templates 
podem ficar separados dos que 
vêm com o programa. 

 

 
 

 

BricsCAD V21 BricsCAD V22 

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



