
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Novidades CAD / BIM e outras 
 

 
Casais lança curso técnico superior – Possibilidade de for-
mação superior gratuita, com emprego qualificado e garan-
tido. A empresa obtém mão de obra especializada. + info. 

 

 
Relatório 2022 sobre tendências CAD em mecânica - 
Relatório gratuito da Business Advantage, com 97 páginas, 
sobre as tendências na área do CAD mecânico. + info. 

 

 
FreeCAD, release 0.20 – Lançada uma nova versão deste 
modelador 3D paramétrico gratuito, virado para engenharia 
mecânica mas aplicavél em outras áreas. + info. 

 

 
Autodesk Construction Cloud Learning Center - Ligado aos 
cursos gratuitos para construção, estão também disponíveis 
pequenos cursos gratuitos para o Construction Cloud. + 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 - Atendendo à época, a atividade formativa decresceu um pouco, mas continuamos com algumas ações 
personalizadas. Continuam, também, a sair propostas e a acontecerem algumas adjudicações para setembro em diferentes 
softwares. 

 

Novidades João Santos 
 

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

 Só vou voltar a lecionar em setembro. Até lá, continuo a preparação de formação Lumion e BricsCAD, bem 
como a atualização de manuais e a preparação de novos exercícios. 

 Como beta tester de BricsCAD, vou experimentar as prometedoras novidades da próxima V23. Também ainda 
sou beta tester de AutoCAD mas as exíguas novidades das últimas versões não me entusiasmam a dispender 
tempo.  
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https://maisfuturo.casais.pt
https://business-advantage.com/landing_page_CAD_Trends_2022_MFG.php
https://wiki.freecadweb.org/About_FreeCAD
https://learnacc.autodesk.com
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 19-30 set  |   N 23 set-07 out 

AutoCAD  Avançado 28 h 295 € N 10-19 out 

AutoCAD  Modelação 3D 28 h 295 € M 24 out-03 nov 

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 07-11 nov 

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 22  
 

Comando SCALELISTEDIT (ACAD, BCAD)  Controla as escalas 

mostradas nas listas dos comandos  PAGESETUP, PLOT, nas 
propriedades de viewports e anotativas. Permite adicionar, 
editar, ordenar e apagar escalas. Reset coloca todas as escalas 
predefinidas, eliminando as escalas do desenho não usadas. 

 

 Comando ANNORESET (ACAD, BCAD)  Repõe a localização por 

omissão de todas as representações de escalas de objetos 
anotativos. Apenas pede a seleção de objetos anotativos. Está no 
Ribbon>Annotate. 
Nota: Uma entidade anotativa, apesar de ser um objeto, cada 
escala pode ser reposicionada através do grip de posição 
correspondente à escala ativa na linha de estados. 
 

Comando ANNOUPDATE (ACAD, BCAD)  Atualiza objetos 

anotativos para os respetivos estilos ativos. Se estes estilos são 
não anotativos, os objetos passam também a ser não anotativos. 
Apenas pede a seleção de objetos anotativos. 

 

 
 

 

BricsCAD V21 BricsCAD V22 

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



