
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Novidades CAD / BIM e outras 
 

 
BricsCAD, promoção até 28 junho – software CAD,  BIM e 
Mecânica em formato .dwg. 15% desconto para novas 
licenças e upgrades para edições superiores. + info. 

 

 
Autodesk faz outsourcing do suporte técnico?! - Devido a 
upgrades, impostos e sem aviso, de licenças ATC (ver 
adiante), o suporte é preferencialmente feito fora  . + info. 

 

 
Novidades em MEP no Revit 2023 – Bom artigo, completado 
com alguns vídeos, sobre as principais novidades em 
especialidades da última versão Revit. + info. 

 

 
Breve história do CAD em Mecânica - Excelente artigo do 
guru Ralph Grabowski com informação histórica sobre os 
diferentes processos usados em CAD de Mecânica. + 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. 

 Autodesk e a falta de suporte aos ATCs - Chego de fora e surpresa: todas as licenças 
Autodesk deixaram de funcionar, apesar de estar tudo pago. Unilateralmente e sem aviso, 
cancelaram os programas subscritos e colocaram os ATCs com o AEC Collection. Aguardo 
suporte da Autodesk, a ver se podemos evitar desinstalar tudo e reinstalar (emoji Shit).  

 Formação e propostas - A saída de propostas continua com um ritmo razoável e já há adjudicações para dezembro! 

 

Novidades João Santos 
 

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

 Participei na primeira reunião de projeto europeu para a criação de um software online open source para 
desenho técnico e CAD. Vai facilitar bastante o ensino de desenho técnico e uma boa introdução ao CAD. 
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https://qualicad.com/bricscad/
https://www.directly.com
https://blogs.autodesk.com/revit/2022/04/19/revit-2023-whats-new-for-mep/
https://upfrontezine.substack.com/p/upfrontezine-1132-another-way-of
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 05-22 set 

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 17-26 ago 

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 - publicação automática no AutoCAD, BricsCAD não tem 
 

Ainda estou para perceber o interesse, mas o AutoCAD inclui 
uma variável que permite imprimir todos os layouts para DWF 
ou PDF de cada vez que se faz um SAVE (comandos QSAVE ou 
SAVEAS). Estando ligada, torna-se muito irritante. 
A variável chama-se AUTOMATICPUB, fica gravada com o 
utilizador e inicialmente está desligada (valor 0). 
Através do OPTIONS é possível ligar ou desligar esta variável 
bem como aceder a opções adicionais. 
Felizmente, o BricsCAD não considerou esta possibilidade. 

 

 
 
 

 

BricsCAD V21 BricsCAD V22 

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



