
 

 

 

 

 
Novo CorelCAD™ proporciona potência e precisão a um preço económico   

 
Desenvolvido para velocidade no Windows® e Mac OS®, o CorelCAD proporciona suporte nativo para o 

formato de ficheiro DWG™, um complemento total de ferramentas de design 2D e 3D e uma vasta 
compatibilidade com as ferramentas e processos de trabalho CAD padrão do mercado 

 

 

Maidenhead, Reino Unido – 10 de Maio, 2011 – A Corel® anunciou hoje a expansão do galardoado 

portefólio de ilustração técnica e gráficos com a apresentação do CorelCAD™, uma solução de design 

técnico potente e económica que proporciona suporte nativo para o formato DWG, um formato de 

ficheiro CAD padrão no mercado e a capacidade de navegar de forma integrada entre ambientes 2D e 

3D. Optimizado para as plataformas Mac e Windows, o CorelCAD permite que os engenheiros, designers 

e arquitectos personalizem de forma rápida e simples os seus ambientes de trabalho e trabalhem com 

uma velocidade e eficiência ainda maiores.  

 

Com um preço competitivo, o CorelCAD proporciona às pequenas e médias empresas, bem como às 

grandes empresas, uma opção económica para implementações em grande escala, tornando-o a 

solução ideal para projectos de design do dia-a-dia que requerem um alto nível de precisão e pormenor.  

 

Melhor processo de trabalho e compatibilidade, com base em tecnologia CAD líder de mercado 

A Corel juntou-se à Graebert GmbH, uma empresa de CAD com mais de 25 anos de experiência no 

mercado, para desenvolver e comercializar o CorelCAD junto de um vasto público de utilizadores. Como 

tal, os utilizadores CAD existentes vão tirar partido de um ambiente intuitivo com barras de comando, 

atalhos, menus e barras de ferramentas familiares.  Além disso, o CorelCAD proporciona uma excelente 

compatibilidade, trabalhando de forma nativa com o formato de ficheiro AutoCAD® DWG™ e eliminando 

a necessidade de um processo de importação/exportação para ler e gravar ficheiros no formato padrão 

do mercado.  

“O elevado custo de muitas soluções faz com que constituam uma despesa proibitiva para as pequenas 

e médias empresas. O CorelCAD representa uma excelente alternativa, especialmente para os 

designers técnicos que procuram potência e precisão a um preço económico,” afirmou Klaus Vossen, 

Gestor de Produto para Gráficos Técnicos da Corel. “Estamos confiantes que a combinação de preço e 

desempenho do CorelCAD vai proporcionar uma alternativa atraente para arquitectos, engenheiros, 



empresas de construção e qualquer empresa que procure ferramentas de precisão para design 2D e 

3D.”  

 

 

Conjunto avançado de funcionalidades proporciona novos níveis de produtividade 

Procurando ajudar os utilizadores a serem o mais produtivos possível, o CorelCAD destaca o suporte 

para formatos de ficheiro, personalização e facilidade de integração em processos de trabalho de design 

existentes. Eis algumas das capacidades principais: 

 Abra e feche ficheiros DWG de forma nativa: O CorelCAD™ utiliza o DWG™ como formato 

de ficheiro nativo e proporciona suporte DXF™ e DWF para versões do formato AutoCAD® 2010 

(utilizado pelo AutoCAD® 2010-AutoCAD® 2012). Abra, trabalhe e guarde ficheiros em formato 

DWG para colaboração sem problemas com colegas, fornecedores e parceiros. Além disso, 

guarde desenhos para o formato R12 DWG ou DXF, e recupere ficheiros DWG e DXF em todas 

as versões de formatos. 

 Design em 2D e 3D: Juntamente com um conjunto completo de funcionalidades de desenho 2D, 

o CorelCAD inclui ferramentas de modelação sólida 3D. Acrescente primitivas sólidas 3D ao seu 

design e utilize operações boleanas para unir, intersectar e subtrair corpos. Faça acções de 

extrusão ou rotação de entidades 2D, percorra entidades 2D ao longo de um percurso ou 

desenhe entre entidades 2D para criar objectos sólidos. Corte e intersecte sólidos e edite 

contornos, rostos e corpos 3D sólidos. 

 Personalize espaços de trabalho e automatize tarefas comuns para uma maior eficiência: 

Para todos os mercados que dependem de ferramentas CAD, existe um processo de trabalho 

diferente. Para esse fim, o CorelCAD é facilmente personalizável para corresponder às 

necessidades de uma variedade de sectores e projectos. Sem quaisquer conhecimentos de 

programação, pode personalizar a interface de utilizador para as suas necessidades de trabalho. 

As configurações personalizadas do espaço de trabalho podem ser guardadas em perfis de 

utilizador e implementadas em toda a empresa para personalizar a interface de utilizador para as 

necessidades específicas do projecto e maximizar a produtividade. 

 

Para obter mais informações sobre o que está incluído no CorelCAD, visite www.corel.com/corelcad 

 

Preços e disponibilidade 

O CorelCAD está agora disponível em português com um PVP de 699 €, IVA não incluído. Os 

utilizadores registados do CorelDRAW Graphics Suite X4 e Corel DESIGNER Technical Suite X4 ou 

posterior são elegíveis para um preço de 499 €. Estão também disponíveis licenças em volume para 

utilização comercial ou académica. 

http://www.corel.com/corelcad


Para descarregar uma versão de demonstração gratuita totalmente funcional, ou para obter mais 

informações sobre o CorelCAD, visite www.corel.com/corelcad 

 

Recursos para a comunicação social e bloggers 

Para obter recursos CorelCAD adicionais, incluindo materiais e imagens para análises ao software, visite. 

 

Acerca da Corel  

A Corel é uma das principais empresas de produção de software ao nível mundial, contando com mais 

de 100 milhões de utilizadores activos em mais de 75 países. Desenvolvemos software que ajuda as 

pessoas a expressar as suas ideias e a partilhar as suas histórias de uma forma mais aliciante, criativa e 

persuasiva. Ao longo dos anos, construímos uma reputação sólida por fornecermos produtos inovadores 

e fiáveis que são fáceis de aprender e utilizar, ajudando as pessoas a alcançar novos níveis de 

produtividade. A indústria respondeu com centenas de prémios relativos à inovação, design e valor de 

software. 

 

A nossa gama de produtos premiados inclui algumas das marcas de software mais populares e 

reconhecidas do mundo, incluindo CorelDRAW® Graphics Suite, Corel® Painter™, Corel DESIGNER® 

Technical Suite, Corel® PaintShop Photo™, Corel® VideoStudio®, Corel® WinDVD®, Corel® 

WordPerfect® Office, WinZip® e o recentemente lançado Corel® Digital Studio™. 
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