
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Novidades CAD / BIM e outras 
 

 
Escolhidos os 7 finalistas do EU Mies Award 2022 – São 5 
em arquitetura e 2 em arquitetura emergente. Nenhum dos 
2 projetos nacionais passou a esta faze. + info. 

 

 
Nvidia GTC conferência online gratuita – De 21 a 24 março 
pode assisitr a múltiplas apresentações e formações sobre os 
avanços em placas gráficas, GPUs, etc. + info. 

 

 
Cupra abre garagem inovadora em Lisboa - Bem perto da 
QualiCAD, esta marca topo de gama da família SEAT, tem 
agora uma garagem que vai ter múltiplas atividades. + info. 

 

 
Melhorias nas núvens de pontos no BricsCAD V22 – 
Apresenta-se um resumo das nelhorias do BricsCAD V22 em 
termos de núvens de pontos, nos BricsCAD Pro e BIM. + 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 - Nestes dois meses iniciais a QualiCAD está muito saudável, quer em termos de realização de ações de 
formação, quer na apresentação de propostas, quer em solicitações BricsCAD. As formações já adjudicadas para os próximos 
meses devem manter esta tendência. 

 

Novidades João Santos 
 

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

 Continuo com uma razoável taxa de ocupação com formação e reuniões online, para além de algumas 
demonstrações BricsCAD e a gestão da QualiCAD. Nas próximas semanas volta a atualização de manuais e 
formação presencial.  
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https://eumiesaward.com/agenda/2022/show/97
https://www.nvidia.com/gtc/
https://www.cupraofficial.pt/cupra-city-garage
https://blog.bricsys.com/whats-new-for-point-clouds-in-bricscad-v22/
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 18 abr-06mai 

AutoCAD  Fundamental 35 h 360 € T 28 mar-08 abr  |   N 14-25 mar 

AutoCAD  Avançado 28 h 295 € Consulte-nos 

AutoCAD  Modelação 3D 28 h 295 € M 14-23 mar 

Revit Architecture     49 h 490 € T 18 abr-06 mai  |  N 28 mar-14 abr  

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 28 mar-08 abr 

Revit Structure   28 h 320 € Consulte-nos 

Navisworks Manage  21 h 265 € Consulte-nos 

3ds MAX  Fundamental 35 h 360 € N 09-20 mai 

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 € N 21-25 mar 

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 - Blocos dinâmicos no AutoCAD e BricsCAD 
 

Os blocos dinâmicos são blocos que podem assumir diferentes 
aspetos em cada inserção. É uma tecnologia patenteada pela 
Autodesk.   
Exemplo de bloco dinâmico de porta no AutoCAD: 

 

 O BricsCAD não permite a criação nem a modificação  de blocos 
dinâmicos mas permite a sua utilização. Em alternativa aos 
blocos dinâmicos é possível criar blocos paramétricos. 
Exemplo do mesmo bloco dinâmico de porta no BricsCAD: 

 
 

 

BricsCAD V21 BricsCAD V22 

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



