
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Novidades CAD / BIM e outras 
 

 
Parceria DST e Norman Foster para habitação modular – A 
DST, em parceria com Norman Foster, apresentou este 
projeto que pode criar 800 postos trabalho em Braga. + info. 

 

 
Pequenos cursos da Autodesk para a Construção - Foram 
disponibilizados vários pequenos cursos, gratuitos, para 
melhorar os conhecimentos do sector da contstrução. + info. 

 

 
Redefinição do Help do BricsCAD – A Bricsys reorganizou e 
melhorou consideravelmente o Help Online do BricsCAD. 
A Autodesk podia aprender umas coisas. + info. 

 

 
Modelador de cidades para o Blender, gratuito - Tirando 
partido da nova geometria de nós, é possível modelar 
facilmente cidades imaginárias ou reais. + 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. 

 QualiCAD não pára para férias - Contacte-nos se pretender frequentar cursos intensivos à medida. Também é provável 
termos alguma formação calenadrizada. 

 Formação e propostas - Continuam a sair propostas quase diariamente e as adjudicações para empresas também a 
acontecerem, em múltiplos softwares. Foi adjudicada a primeira formação BricsCAD BIM Avançado. 

 

Novidades João Santos 
 

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

 Estou a dedicar o meu tempo à gestão da empresa e a preparar material para a formação BricsCAD, bem 
como esclarecer dúvidas de clientes. Parte do curso de BricsCAD BIM Avançado já está pronta. O meu mês de 
setembro caminha para ficar quase completo com formação.  
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https://www.dstsgps.com/press-room-pt-pt/noticias/dst-e-norman-foster-criam-cluster-em-braga/
https://construction.autodesk.com/master-class/
https://help.bricsys.com
https://paveloliva.gumroad.com/l/buildify
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 08-19 ago  |   N 23 set-07 out 

AutoCAD  Avançado 28 h 295 € N 10-19 out 

AutoCAD  Modelação 3D 28 h 295 € M 17-26 ago 

Revit Architecture     49 h 490 € T 22 ago-08 set |  N 19 set-07 out  

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 23 set-07 out 

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 / BricsCAD - comandos/variáveis da propriedade Anotativa, parte 11  
 

Os objetos anotativos são entidades texto simples (TEXT) e 
parágrafo (MTEXT), linhas de referência (QLEADER e MLEADER), 
tolerâncias geométricas (TOLERANCE), blocos, atributos e 
tramas. Quando a sua propriedade Annotative tem o valor Yes,  
podemos atribuir múltiplas escalas consoante as escalas dos 
viewports onde queremos ver estes objetos. Esta propriedade 
pode ser ativada, no caso de estilos, para os objetos inseridos 
nesses estilos, nas respetivas definições de estilos. 
Em termos práticos, se quisermos ver determinados objetos em 
viewports, temos de adicionar as escalas desses viewports aos 
objetos, com a paleta Properties ou o comando OBJECTSCALE. 
Os objetos ficam invisíveis em viewports cuja escala não está 
definida para esses objetos. 

 OBJECTSCALE (ACAD, BCAD)  Adiciona ou apaga escalas a objetos 
anotativos. Só funciona no espaço do modelo. Pede a seleção dos 
objetos e mostra uma caixa para a adição (Add) ou remoção 
(Delete) de escalas. As escalas representadas são as dos objetos 
selecionados (List all scales for selected objects) ou apenas as que 
são comuns (List scales common to all selected objects only). 
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http://www.qualicad.com/servicos/
http://www.qualicad.com/#cursos
http://www.qualicad.com/bricscad/



