
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Novidades CAD / BIM e outras 
 

 
Prémios de excelência da Autodesk – Estão abertas as 
inscrições, até 21 julho, para os prémios de excelência com a 
utilização de tecnologia e software Autodesk. + info. 

 

 
ZWCAD 2023 - Já está disponível uma nova versão do 
ZWCAD. As novidades anunciadas já estavam disponíveis há 
vários anos no AutoCAD ou no BricsCAD. + info. 

 

 
Introduzindo o Python para CAD – Bom artigo sobre a 
aplicação de uma linguagem de programação cada vez mais 
popular em software CAD. + info. 

 

 
Problema das subscrições Autodesk - Mesmo com o acesso 
remoto do suporte técnico, a entrada nas licenças continua a 
mostrar esta caixa, mas o software funciona. + 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. 

 Progresso em relação às licenças de ATCs - Efetivamente houve uma resposta do suporte técnico Autodesk, que até envolveu 
um acesso remoto, apenas para confirmar o que tinha relatado, mas a caixa de expiração continua a aparecer. No entanto, 
fechamos a caixa e o software funciona, pelo menos isso. E pagam os ATCs uma anuidade que não é nada baixa... 

 Formação e propostas - A adjudicação de propostas, por parte das empresas, continua em bom ritmo. Até agosto já há várias 
ações contratadas, quer presenciais quer online. 

 

Novidades João Santos 
 

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

 Terminei uma formação de BricsCAD Fundamental, adaptada ao tipo de trabalhos do Cliente e com uma 
turma mista, presencial e online. Outras formações se preparam. 
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https://adsknews.autodesk.com/news/autodesk-excellence-awards
https://www.zwsoft.com/product/zwcad/whats-new
https://www.cadalyst.com/management/introducing-python-cad-79468
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Your-subscription-has-expired-when-activating-AutoCAD.html
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 22 ago-08 set |  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 - comandos para controlo da interface gráfica no AutoCAD e no BricsCAD 
 

ACAD OPTIONS (OP) - opções. 
BCAD SETTINGS (SE, OP) - todas as opções e parâmetros. 
ACAD, BCAD RIBBON - coloca o ribbon. 
ACAD, BCAD RIBBONCLOSE - esconde o ribbon. 
ACAD, BCAD COMMANDLINE (Ctrl+9 ou CLI) - repõe a linha de 

comandos, se esta estiver invisível. 
 ACAD, BCAD COMMANDLINEHIDE (Ctrl+9) - coloca a linha de 

comandos invisível, se esta estiver visível. 
ACAD FILETAB - mostra uma barra com separadores para 

os desenhos abertos. 
ACAD FILETABCLOSE - os separadores ficam escondidos. 
BCAD SHOWDOCTABS (variável) -  1 coloca a barra com 

separadores para os desenhos abertos; 0 retira. 

 ACAD, BCAD STATUSBAR (variável) -  1 coloca a linha de estados; 0 
retira. 

ACAD, BCAD CLEANSCREENON (Ctrl+0) - maximiza a área de 
desenho, escondendo ribbon, barra título, linha de 
estados, barras de ferramentas. 

ACAD, BCAD CLEANSCREENOFF (Ctrl+0) - repõe a visibilidade de 
todos os elementos da interface gráfica. 

ACAD, BCAD MENUBAR (variável) - 1 coloca o menu de topo 
(pull-down menu); 0 retira. 

ACAD, BCAD -TOOLBAR - permite digitar um nome de barra de 
ferramentas (por exemplo: Layers) e mostra essa 
barra. 

 
 
 

 

BricsCAD V21 BricsCAD V22 

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



