
Autodesk Navisworks

DESCRIÇÃO

O software Autodesk Navisworks é um programa destinado à Indústria AEC - Arquitetura, 
Engenharia e Construção - para gestão de Projetos com base em modelos BIM, permitindo a 
compatibilização das várias disciplinas envolvidas, antecipando quaisquer erros que possam 
ocorrer em fase de projeto.
Permite o programa a coordenação de Modelos das várias disciplinas, a detecção de interferências 
entre eles, bem como a extração de quantidades e planeamento da sua construção.
É a ferramenta ideal, para quem desenvolve modelos BIM e pretende ter um maior controlo sobre 
todo o projeto em todas as suas vertentes, garantindo uma maior otimização de recursos

OBJETIVOS

Nesta formação, os formandos ficarão aptos a fazer revisão de projeto, coordenar, detetar colisões 
entre modelos e quantificar, tendo por base um modelo já existente. 

PRÉ-REQUISITOS

Conhecimentos do sistema operativo Windows na ótica do utilizador.

DESTINATÁRIOS

Arquitetos, engenheiros, desenhadores, projetistas, designers e todos os profissionais da área da
construção.

DURAÇÃO

16 HORAS

VALOR

180,00 €

LOCAL

Rua Poeta Bocage 11 A, Telheiras, Lisboa.



FORMADOR

Eng.º Paulo Monteiro

Licenciado em Engenharia Civil, possui cerca de 19 anos de experiência na indústria AEC (16 anos

em Portugal e 3 anos no Reino Unido), em Projeto de Arquitetura, Estruturas e Redes e

Fiscalização de Obra (publica e privada), tendo-se dedicado a Projeto e Coordenação BIM nos

últimos 6 anos.

PROGRAMA

- Conceitos e configurações iniciais; 

- Dimensões BIM (3D, 4D, 5D);

- Versões e ficheiros ativos do Navisworks;

- Importação de Modelos para Navisworks e criação de Modelo Federado (ou coordenado); 

- Interoperabilidade e fluxo de trabalho com Revit; 

- Visualização, navegação e seleção de objetos; 

- Revisão do Modelo Federado; 

- Deteção de Colisões (testes, analise e resolução) por criação de relatórios automáticos; 

- Planeamento e simulação da Construção (Timeliner);

- Quantificação de elementos do Modelo Federado (Quantification).


