
CONHECE TODAS AS VANTAGENS DO SMS?
Confirme abaixo os mais importantes benefícios do Serviço 
de Manutenção de Software efetuado com a Sqédio.

ESCOLHA O PARCEIRO CERTO
Porque a experiência importa.

A Sqédio representa a Dassault Systèmes 
SOLIDWORKS em Portugal desde 1996, 
e conta com todas as certificações oficiais 
por si estipuladas – quer ao nível 
institucional quer ao nível pessoal 
dos seus colaboradores. 

Em reconhecimento do elevado nível de 
satisfação com os serviços prestados pela 
Sqédio por parte dos seus clientes, a Sqédio 
recebeu da SOLIDWORKS o prémio 
“Melhor Satisfação Cliente EuroWest” 
pela terceira vez consecutiva, entre os mais 
de 25 revendedores a operar na região. 

Na Sqédio acreditamos que prestar 
o melhor serviço aos nossos clientes,
aportando-lhes valor efetivo nas soluções
fornecidas, é a melhor maneira de
nos diferenciarmos verdadeiramente
no mercado.

QUER SABER MAIS?
Para mais informações ou cotações sobre os nossos produtos e serviços entre por favor em contacto com a Sqédio.

Sqédio – Oeiras (sede)
Taguspark Edifício Ciência II, Nº 11 – 3º
2740-120 Porto Salvo
Tel: 214227070

Sqédio – Vila Nova de Gaia 
Rua de Jardim, Nº 529 
4405-828 Vilar do Paraíso
Vila Nova de Gaia
Tel: 227162027

Hotline Suporte:
214214405
info@sqedio.pt

www.sqedio.com

A SQÉDIO REPRESENTA A DASSAULT SYSTÈMES SOLIDWORKS EM PORTUGAL DESDE 1996.

Os serviços especializados da Sqédio e o portfolio de produtos SOLIDWORKS respondem diretamente às necessidades 
das empresas industriais, de design e de engenharia que querem otimizar o desenvolvimento dos seus projetos e 
aumentar a qualidade dos seus produtos, reduzindo tempo e custos. Contando com todas as certificações oficiais da 
SOLIDWORKS que atestam a prestação de serviços de elevada qualidade de pré-venda, formação e suporte técnico em 
toda a linha de produtos, a Sqédio é ainda o Preferred Educational Reseller para o território nacional, tendo fornecido 
soluções educacionais SOLIDWORKS a mais de 120 escolas e universidades de todo o país.

WWW.SQEDIO.COM

SOLIDWORKS 2020
SOLUÇÃO COMPROVADA DO PROJETO AO FABRICO



AS NOSSAS SOLUÇÕES GARANTEM MELHORES RESULTADOS
Torne o seu trabalho mais eficiente, elimine protótipos, poupe tempo e custos.

As soluções SOLIDWORKS representam hoje um verdadeiro ecossistema integrado, desenvolvido a pensar nas 
necessidades das empresas que efetuam design e desenvolvimento de produto, engenharia e produção.
Para além da modelação 3D, a oferta SOLIDWORKS estende-se a outras áreas de atuação, como a simulação, a 
documentação técnica, o projeto elétrico/eletrónico, o CAM e a gestão de informação de projeto.
Descubra abaixo os diversos produtos que constituem a nossa solução completa.

Outros produtos parceiros representados pela Sqédio podem também ser configurados numa solução à medida, incluindo 
módulos especializados para CAM, projeto de moldes, corte e punçonagem de chapa, plant design, ferramentas 
progressivas e automatização de produtos, entre outras valências. A Sqédio representa ainda em Portugal as soluções 
completas Ibermática RPS para gestão de projeto, manutenção, planeamento de produção e ERP, incluindo a sua 
integração com o SOLIDWORKS, bem como avançadas soluções de controlo de chão de fábrica.

DESENVOLVIMENTOS À MEDIDA
PARA UM DESEMPENHO EXCECIONAL
Criamos soluções específicas para a sua organização.

Precisa de um interface com um sistema 
pré-existente, um configurador de produtos
ou um módulo específico para automatizar 
a produção? Dispomos de uma equipa de 
programação experiente e especializada para 
o ajudar a ultrapassar as barreiras colocadas por
ferramentas ou processos pouco eficientes.
Revolucione a sua produtividade e inovação!

CAM Ferramentas Progressivas Modelação Orgânica Estampagem Chapa

Configurador Produtos Plant Design Chapa ERP Ibermática

1
CONSTRUÇÃO ACELERADA DE CONJUNTOS

• Editor de envelopes: inclua componentes de um conjunto de nível superior como envelopes num
subconjunto;

• Modo Large Design Review (LDR): novas possibilidades de criação de mates e de criação e edição
de padrões de componentes em modo LDR.

OTIMIZAÇÃO DE GRANDES CONJUNTOS PARA TRABALHAR MAIS RÁPIDO
• Novo modo de detalhe: abra desenhos em segundos sem perder a capacidade de adicionar e

editar cotas e anotações;
• Aceleração gráfica para desenhos: melhor performance ao fazer pan e zoom em desenhos

complexos com visualização acelerada por hardware.

2

• Torne a peça flexível: exiba a mesma peça em diferentes condições no mesmo conjunto. Mostre
por exemplo no mesmo conjunto uma mola comprimida e no seu comprimento total.3

COMPONENTES FLEXÍVEIS

4
CÁLCULOS MAIS RÁPIDOS E PRECISÃO MELHORADA NA SIMULAÇÃO

• Velocidade e precisão: acelere a análise e melhore a precisão combinando elementos lineares e
quadráticos no mesmo estudo de simulação;

• Conectores de pino e parafuso: faces ligadas aos conectores de pino e parafuso são agora deformáveis;
• Modelos de viga: Incorpore efeitos térmicos em análises estáticas de modelos com vigas.

5

6
INTEROPERABILIDADE EXPANDIDA COM 3D INTERCONNECT

EXPERIÊNCIA DE PROJETO MELHORADA

7

• Offset de superfícies: identifique as faces de uma superfície que falham a operação de offset, e
crie a superfície sem elas;

• Thicken de superfícies: especifique mais tipos de vectores de direção (diferentes do
perpendicular) na operação de dar espessura a superfícies (Thicken).

8

MELHORIAS NO SOLIDWORKS VISUALIZE
• Exportador XR: converta facilmente os seus ficheiros Visualize em experiências de AR/VR;
• Perfis IES: crie luzes com base nos perfis de iluminação IES disponibilizados pelos fabricantes;
• Integração com PDM: faça a gestão dos seus ficheiros facilmente com a integração do

SOLIDWORKS PDM.

9

• Conexão direta: Conecte facilmente o SOLIDWORKS 2020 com importantes ferramentas na cloud,
através da plataforma 3DEXPERIENCE®. Colabore em tempo real, em qualquer lugar e dispositivo;

• Fluxos de trabalho estendidos: amplie facilmente o seu ecossistema de projeto com novos
recursos, como modelação subdivisional, projeto conceptual, ciclo de vida do produto e gestão de
projetos na cloud.

10

NOVIDADES SOLIDWORKS 2020
CAPACITANDO A INOVAÇÃO EM PROJETO
Verifique abaixo algumas das mais importantes novidades da nova versão:

SKETCHING MAIS RÁPIDO E PODEROSO

• Entidades de silhueta: crie múltiplas entidades de sketch projetando o contorno dos bodies num
plano de sketch paralelo;

• Relações de continuidade de torção: alcance continuidade de curvatura G3 entre as curvas de um
sketch, permitindo assim uma transição perfeita.

• Impressão 3D: aceda a uma ampla lista de impressoras 3D e crie slices para impressão 3D
diretamente a partir da geometria SOLIDWORKS;

• Markup: coloque anotações em desenhos, sem precisar de um dispositivo tátil.

• Drag-and-Drop para dentro do SOLIDWORKS: arraste um ficheiro não nativo para dentro de uma
peça ou conjunto ativo;

• Novos formatos suportados: trabalhe com dados BREP de ficheiros DXF™/DWG, bem como
ficheiros IFC (BIM).

MAIOR FLEXIBILIDADE EM SUPERFÍCIES

ECOSSISTEMA CONECTADO
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