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A EMPRESA

A QualiCAD é uma empresa para a prestação de serviços de Formação e Consultoria em 
Informá�ca, com realce para a área do CAD (conceção e projeto assis�dos por computador) 
e do BIM (Building Informa�on Modeling). 

Empresa cer�ficada como en�dade formadora pela DGERT e pela Autodesk como ATC (Autodesk 
Authorized Training Center) e ACC (Autodesk Cer�fica�on Center), a QualiCAD é atualmente con-
siderada pela Autodesk o melhor ATC nacional. 
É também reconhecida como Microso� Partner Network, ministrando ações de formação em 
Excel Avançado, Excel Macros & VBA, Project, entre outros. 

Sempre numa ó�ca de Qualidade, Flexibilidade e Inovação, a QualiCAD apresenta os seguintes serviços:

Formação para Empresas, Ins�tuições e Grupos  [Presencial / Online] (ver pág. 2)

Ações de Formação em so�ware da Autodesk, Microso�, Python, BricsCAD, etc, adequadas à 
a�vidade e necessidades do Cliente.

Formação Calendarizada (ver pág. 3)

BIM, Revit, AutoCAD, Navisworks, 3ds MAX, Civil 3D, programação Python, BricsCAD, Photoshop 
ou outros so�wares na baixa de Lisboa.

Formação 1-2 pessoas  [Presencial / Online]
Programas de formação à medida, de acordo com as disponibilidades, com elevada produ�vida-
de e de curta duração. 

Comercialização BricsCAD  (ver pág. 4)

Ambiente e comandos familiares CAD .dwg, inclui ferramentas únicas para Mecânica e BIM,  
licenças perpétuas e network, e tudo isto por um custo muito inferior. BricsCAD, um fluxo de 
trabalho para projetar o amanhã.

QualiCAD BIM (ver pág. 5)

Consultoria, Serviços e Formação Especializada em Building Informa�on Modeling.

Formação Open Source
Como uma alterna�va perfeitamente viável para empresas e u�lizadores profissionais ou 
par�culares, a QualiCAD promove ações de formação em várias áreas de atuação (CAD, office, 
edição de imagem, redes, etc.) e workshops ligados ao SIG (Sistemas de Informação Geográfica).

Cer�ficação Profissional Autodesk
Cer�ficação de u�lizadores em AutoCAD, 3ds MAX, Revit (Architecture, Structure, MEP), Civil 3D, 
Inventor e Maya.
 
Comercialização ArredoCAD Designer 
So�ware para fácil modelação de interiores/exteriores e a obtenção de imagens 3D 
fotorealis�cas. Inclui mais de 25 mil objetos paramétricos e mais de 15 mil materais.

Responsável pela criação e por 
toda a organização da QualiCAD. 
Formador cer�ficado pela 
Autodesk e pelo IEFP, com vários 
milhares de horas lecionadas.
Profissional cer�ficado pela Au-
todesk (AutoCAD e 3ds Max).
Autor de 24 livros de AutoCAD e 
co-autor de 16 livros de MAX, VIZ e 
AutoCAD, lançados pela FCA 
(www.fca.pt).

João Santos | Gerente QualiCAD

Saiba mais em:

h�p://www.linkedin.com/in/jsantoscad

www.qualicad.com/joaosantos

                                 M Rua de S. Julião, 140, 3º esq  |  1100-527 Lisboa            T  (+351) 213 427 612            TM  (+351) 919 466 996  

ArredoCAD 
Designer



qualidade       �exibilidade       inovação       satisfação+ + + +

FORMAÇÃO PARA EMPRESAS, INSTITUIÇÕES E GRUPOS

A formação pode ser presencial ou online (sessões síncronas) através de plataforma 
Zoom, Webex ou outra.

Formação em produtos CAD da Autodesk
A QualiCAD realiza ações de Formação para a grande maioria dos produtos da Autodesk, 
incluíndo qualquer versão do so�ware. A formação pode decorrer na QualiCAD ou em 
qualquer parte do país. A formação é totalmente adequada ao �po de a�vidade e cobre 
apenas o que o Cliente necessita. Para estas ações, entrega de Cer�ficado de Conclusão 
Autodesk, reconhecido em todo o mundo.

Cursos:
AutoCAD, AutoCAD LT, Design Review, Revit Architecture, Revit MEP, Revit Structure,  
Robot Structural Analysis Professional, AutoCAD MAP 3D, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD 
P&ID, AutoCAD Plant 3D, Autodesk Navisworks Manage / Simulate, Autodesk Inventor, 
3ds Max, Autodesk MAYA.

Outros programas CAD
A QualiCAD pode diagnos�car e realizar ações de Formação em produtos CAD alterna-
�vos, compa�veis com o formato .dwg, e outros.

Cursos:
BricsCAD, Microsta�on, ZWCAD, GstarCAD, ProgeCAD, Dra�Sight, BitCAD, ArcGIS.

A nossa oferta inclui cursos de migração de so�ware dwg para BricsCAD ou ZWCAD.

Formação BIM
Cursos/workshops de explicação do que é o BIM quais os seus aspetos importantes. Reali-
zação de cursos prá�cos englobando todas os conceitos e fases BIM, em Revit e Navisworks.

Formação em Programação Python
Cursos Fundamental, Avançado e Data Science nesta cada vez mais popular linguagem de 
programação.

Formação em produtos Microso�
Mantendo os mesmos padrões de qualidade, a QualiCAD pode diagnos�car e realizar 
ações de Formação em produtos Microso�.

Cursos:
Word, Excel, PowerPoint, Project, Access, Windows, Windows Server, SQL, Visual Web 
Developer.

Formação em produtos Adobe e Corel
Na edição de imagens e desenho vetorial bidimensional para design gráfico ou web, a 
QualiCAD pode realizar ações de Formação em produtos Adobe e Corel.

Cursos:
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Fireworks, Adobe InDesign, Adobe Flash, 
Adobe Dreamweaver, Corel Draw.

Podemos realizar ações de formação para qualquer versão dos so�wares.

A QualiCAD é um ATC (Autodesk 
Authorized Training Center), e 
um ACC (Autodesk Cer�fica�on 
Center). De acordo com os ques-
�onários de avaliação dos nossos 
formandos, preenchidos online, 
condição obrigatória, a QualiCAD 
é atualmente considerado o 
melhor ATC Nacional, em termos 
de qualidade e um dos que mais 
forma. 
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Desconto 15% 

> Membros OASRS
> Desempregados
> Estudantes 

Apenas a par�culares, exceto 
campanhas e mediante apre-
sentação de comprova�vo.

CURSOS CALENDARIZADOS

Aos preços indicados acresce IVA à taxa legal em vigor. 

Informações Gerais

- Duas salas de Formação em prédio histórico na baixa de Lisboa (metro Baixa-Chiado).
- Cursos de caráter prá�co, através da realização de múl�plos exercícios e casos prá�cos,
  em ambiente Windows.
- Um computador por formando.
- Turmas de 4 a 10 par�cipantes, maior rentabilização do tempo.
- Flexibilidade na marcação de datas, com horários adequados aos par�cipantes.
- Diagnos�camos consigo as necessidades de formação.
- Consulte-nos e faça uma pré-inscrição! Facilmente marcamos novas datas, tendo um mínimo 
  de 4 par�cipantes, e também podemos alterar a hora de início dos cursos de acordo com as
  suas disponibilidades. É frequente iniciarmos os cursos em pós-laboral às 18h30 ou depois.

Cursos Autodesk
BIM      49 h 490 €
Revit Architecture     49 h 490 €
Revit Structure     28 h 320 €
Revit MEP     35 h 375 €
Revit - Programação Dynamo   21 h 265 €
Revit - Famílias     21 h 265 €
Revit - Trabalho colabora�vo   14 h 180 €
Navisworks Manage    21 h 265 €

AutoCAD Fundamental    35 h 360 €
AutoCAD Avançado    28 h 295 €
AutoCAD 3 Dimensões     28 h 295 €
Atualização para AutoCAD    10 h 120 €
3ds MAX Fundamental    35 h 360 €
3ds MAX Especialização Arquitetura   28 h 320 €
3ds MAX para U�lizadores Revit   18 h 225 €
Civil 3D Fundamental    21 h 245 €
Civil 3D Drenagem    16 h 200 €
Autodesk Inventor Fundamental   35 h 375 €
Autodesk Inventor Avançado   16 h 190 €

Cursos BricsCAD

BricsCAD Fundamental    28 h 290 €

BricsCAD 3D Arquitetura / BIM   21 h 220 €
BricsCAD 3D Mecânica    21 h 220 €
BricsCAD para U�lizadores AutoCAD   07 h  80 €

Programação Python

Python Fundamental    20 h 290 €
Python Avançado     20 h 290 €
Python Data Science    20 h 290 €

Cursos Microso�

MS Excel Avançado    21 h 245 €
MS Excel Macros e VBA    21 h 245 €ArredoCAD 

Designer
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BricsCAD® Um fluxo de trabalho para projetar o amanhã

Atendendo à estagnação do so�ware CAD mais usado e acompanhando o mercado na 
pesquisa por soluções CAD com maior potencial de desenvolvimento (e mais económi-
cas), a QualiCAD tornou-se num BricsCAD Sales Point e BricsCAD Cer�fied Training Center.

O BricsCAD é um poderoso so�ware CAD/BIM, desenvolvido pela empresa belga BRICSYS. 
O formato padrão dos ficheiros é o .dwg, o que permite que desenhos do AutoCAD sejam 
visualizados e editados sem necessidade de conversão. O BricsCAD dispõe de versões para 
Windows, Mac OS e Linux, e as licenças são permanentes. Para além de disponibilizar 
todos os recursos familiares de CAD .dwg, inclui ferramentas únicas para mecânica e BIM, 
e tudo isto por cerca de 1/4 do custo. 

EDIÇÕES

O BricsCAD está disponível nas seguintes edições:

Link para Trial
A versão experimental de 30 dias 
é sempre feita sobre a edição 
Ul�mate. 

Todas as funções .dwg familiares, suporte LISP, ligação Bricsys 24/7, licenciamento 
flexível.

Licença permanente: 600,00 € (+ IVA)
Manutenção 1 ano (All-In): 180,00 € (+ IVA)
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Todas as funções Classic, acesso a aplicações de terceiros, modelação direta 3D, ren-
dering, materiais e iluminação.

Licença permanente: 800,00 € (+ IVA)
Manutenção 1 ano (All-In): 240,00 € (+ IVA)

Todas as funções Pro, restrições 2D e 3D, modelação livre 3D, modelação de monta-
gens.

Licença permanente: 1150,00 € (+ IVA)
Manutenção 1 ano (All-In): 345,00 € (+ IVA)

Todas as funções Pla�num, anexação de informação BIM a elementos de construção, 
geração de desenhos de construção 2D ligados ao modelo 3D, ferramentas estrutur-
ais, AVAC, importação e exportação IFC.

Licença permanente: 1750,00 € (+ IVA)
Manutenção 1 ano (All-In): 525,00 € (+ IVA)

Todas as funções Pla�num, chapa metálica, gestor de parâmetros, representação 
automá�ca em vistas explodidas, listas de peças, animação de mecanismos, biblioteca 
de 30000+ componentes mecânicos.

Licença permanente: 1650,00 € (+ IVA)
Manutenção 1 ano (All-In): 495,00 € (+ IVA)

Todas as funções BricsCAD BIM, todas as funções BricsCAD Mechanical.

Licença permanente: 1950,00 € (+ IVA)
Subscrição 1 ano (All-In): 585,00 € (+ IVA)

BricsCAD®. Um �uxo de trabalho para 
          projetar o amanhã

BricsCAD é a plataforma familiar de projeto para todas as suas necessidades: 
 Desenho 2D, Modelação 3D, Projeto de Mecânica, Arquitetura e BIM

ArredoCAD 
Designer

Ambiente DWG familiar

Mesmo formato para desenho 

2D, 3D, BIM e Mecânica

Licenças permanentes

Para Windows, Mac e Linux

http://www.bricsys.com/downloadentry.do?site=351&p=bcad&l=en_US&ref=625
https://www.youtube.com/embed/N1Utit40bsU
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O que é o BIM? 

O BIM (Building Informa�on Modeling) é uma nova forma de abordar projetos e pressupõe toda a 
integração de informação, não só na geometria, mas também em dados geográficos, quan�dades, 
propriedades dos elementos, etc com o obje�vo de planear e verificar todo o ciclo de vida da 
construção.

Modelação - Definição e simulação do edi�cio, entrega e operação usando ferramentas integradas.

Construção - Consideração sobre todo o ciclo de vida do edi�cio 
(concepção/construção/operação).

Informação - Inclui todas as informações atualizadas do edi�cio.

QualiCAD BIM 

Para responder às necessidades crescentes nesta área, foi criada a QualiCAD BIM, para as 
empresas e individuais que querem perceber e implementar a metodologia BIM. 

A QualiCAD BIM atua nas seguintes áreas:

Formação Especializada em Building Informa�on Modeling
Curso BIM: Realização de um caso prá�co englobando todas os conceitos e fases BIM, em Revit 
e Navisworks. 

Consultoria
A Consultoria BIM é baseada na experiência de especialistas no setor, na gestão eficiente da 
qualidade e responsabilidade social, sustentabilidade, e permite definir soluções eficientes para 
os projetos colabora�vos.

Serviços 
Os Serviços BIM concentram-se em oportunidades para os nossos clientes aumentarem a 
produ�vidade através da tecnologia BIM:

- Projeto de Arquitetura

- Estrutura e Especialidades

- Coordenação e Integração (BIM 3D)

- Planeamento e Simulação da Construção (BIM 4D)

- Orçamentação (BIM 5D)

Mais Informações 

 

Video de apresentação da Autodesk.
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https://www.youtube.com/watch?v=U2-rw3M3hgk
http://www.qualicad.com/BIM.HTML



