
Suites de projeto e criação Autodesk 
 

Perguntas frequentes  
Este documento responde às perguntas frequentes sobre o fim da 

venda de Suites de projeto e criação programado para breve. 
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Descrição geral 
 

1.1 O que vai mudar? 

A Autodesk irá cessar a venda de Suites de projeto e criação após 31 de julho de 2016 (no 

que se refere a subscrições novas, além do anteriormente anunciado fim da venda de 

licenças perpétuas de Suites). 

 

Esta alteração afeta os seguintes suites: 

Autodesk® 3ds Max® Entertainment Creation Suite 

Autodesk® Building Design Suite  

Autodesk® Entertainment Creation Suite 

Autodesk® Factory Design Suite  

Autodesk® Infrastructure Design Suite  

Autodesk® Maya Entertainment Creation Suite  

Autodesk® Plant Design Suite  

Autodesk® Product Design Suite  

Revit® Collaboration Suite 

 

Exceções: a venda dos Suites que se seguem para subscrições novas com acesso de utilizador 

único cessará após 31 de janeiro de 2017. 

 

AutoCAD® Inventor® LT Suite 

AutoCAD® Revit® LT Suite 

Structural Fabrication Suite 

MEP Fabrication Suite  

 

1.2 Por que razão decidiu a Autodesk cessar a venda dos Suites de projeto e criação? 

A Autodesk prestou atenção às reações dos seus clientes: a sua forma de trabalhar está a 

mudar rapidamente, o que também implica alterações nas ferramentas que utilizam e na 

maneira como compram e acedem ao software. A Autodesk decidiu cessar a venda dos 

Suites de projeto e criação a fim de possibilitar uma oferta de soluções de software mais 

flexível e simplificada capaz de responder à evolução das suas necessidades de uma 

forma mais adequada. 

 

O dia 1 de agosto de 2016 marca o lançamento das coleções de indústrias da Autodesk, 

que lhe proporcionarão uma nova forma de aceder ao software Autodesk que mais deseja 

e necessita, oferecendo simultaneamente mais valor, maior flexibilidade e uma 

experiência de utilizador simplificada. Saiba mais sobre o que distingue as coleções de 

indústrias dos Suites de projeto e criação. 

 

http://www.autodesk.pt/products/perpetual-licenses
http://www.autodesk.pt/products/perpetual-licenses
http://www.autodesk.pt/collections


1.3 Qual é o último dia disponível para comprar Suites de projeto e criação? 

31 de julho de 2016 é o último dia em que poderá comprar ou subscrever um Suite de 

projeto e criação. 

 

Exceções: a venda dos Suites que se seguem para subscrições novas com acesso de utilizador 

único cessará após 31 de janeiro de 2017. 

 

AutoCAD® Inventor® LT Suite 

AutoCAD® Revit® LT Suite 

Structural Fabrication Suite 

MEP Fabrication Suite  

 

1.4 Trata-se de uma alteração global? 

Sim, o fim da venda dos Suites de projeto e criação é global, tendo já ocorrido em 

algumas regiões. 

 

1.5 Como irá a Autodesk simplificar esta transição para mim? 

A fim de simplificar ao máximo esta transição, iremos ajudá-lo nos seguintes aspetos: 

 

Planeamento 

Vamos proporcionar o tempo necessário à avaliação das opções disponíveis e elaboração dos 

planos necessários, alertando para as alterações em vista com o máximo de antecedência possível. 

 

Acesso 

Os subscritores de Suites podem manter o acesso às respetivas vantagens da subscrição enquanto 

continuarem a renová-la.  

 

Os clientes com licenças perpétuas de Suites associadas a um plano de manutenção terão acesso 

às vantagens enquanto continuarem a renovar os respetivos planos de manutenção. 

 

Mudança 

Se assim o desejar, a Autodesk disponibilizará uma maneira prática de mudar a sua subscrição 

existente para uma subscrição de coleção de indústria em outubro de 2016. 

 

Em que é que isto me afeta? 
 

Para subscritores 

2.1 Irá esta alteração afetar a minha subscrição de Suite atual? 

Não, após 31 de julho de 2016, poderá continuar a utilizar o seu software e a receber o 

suporte e as vantagens inerentes enquanto renovar a subscrição do seu Suite. 

 



Para clientes com um plano de manutenção  

2.2 Irá esta alteração afetar as minhas licenças perpétuas de Suites associadas a um 

plano de manutenção? 

Não, continuará a receber o suporte e as vantagens inerentes enquanto renovar o seu 

plano de manutenção. 

Quais são as opções disponíveis? 

3.1 Quais são as minhas opções de compra entre agora e a data em que as coleções de 

indústrias serão disponibilizadas?  

Até as coleções de indústrias serem disponibilizadas, sugerimos que considere:  

 

Subscrever um Suite de projeto e criação ou um produto individual 

 

Subscrição anual ou plurianual 

Subscreva com confiança, escolhendo uma subscrição anual ou plurianual de um 

Suite de projeto e criação, e usufrua da flexibilidade de mudar para uma subscrição 

de coleções de indústrias mais tarde. Consulte a secção sobre como Mudar a sua 

subscrição para obter mais detalhes.  

 

Subscrição mensal ou trimestral 

Obtenha uma subscrição de curta duração para suportar as suas necessidades 

entre agora e a data em que as coleções serão disponibilizadas. Depois, basta que 

subscreva uma coleção de indústria em qualquer altura a partir de 1 de agosto de 

2016.  

 

Comprar uma licença perpétua de um Suite de projeto e criação com um plano de 

manutenção  

As licenças perpétuas dos Suites de projeto e criação com um plano de 

manutenção estarão disponíveis para compra (na maioria dos locais) até 31 de 

julho de 2016. Os clientes continuarão a receber o suporte e as vantagens 

inerentes enquanto prosseguirem com a renovação do respetivo plano de 

manutenção.  

 

 

  

http://www.autodesk.pt/suites


Apresentação das coleções de indústrias Autodesk  
 

4.1 O que é uma coleção de indústria? 

Uma coleção de indústria Autodesk é a forma mais prática e flexível de aceder a uma 

vasta seleção do software Autodesk mais essencial utilizado na sua indústria. Serão 

disponibilizadas subscrições destas coleções para: 

 

 Arquitetura, engenharia e construção 

 Design de produtos 

 Media & entertainment  

 

4.2 Quais são algumas das diferenças que distinguem as coleções de indústrias dos 

Suites de projeto e criação? 

 

A experiência proporcionada pelas coleções de indústrias é superior quando comparada 

com a dos Suites de projeto e criação nos seguintes pontos: 

 

Valor superior - As coleções de indústrias fornecem um valor muito superior ao 

proporcionado pelos Suites premium por um preço extremamente competitivo. 

 

Melhoramento contínuo - As coleções de indústrias foram criadas para evoluírem 

continuamente e proporcionarem acesso a aplicações e serviços na nuvem novos de 

modo a adaptarem-se à mudança nas suas necessidades de negócio com fluxos de 

trabalho melhorados. Ao comportar as novas exigências do seu negócio à medida que 

estas surgem, obtém acesso à nova tecnologia assim que esta é disponibilizada, em vez 

de aguardar por uma versão nova do produto uma vez por ano.  

 

Mais flexibilidade e maior leque de opções - As subscrições de coleções de indústrias 

serão disponibilizadas com acesso de utilizador único e acesso multiutilizador, a par de 

um leque de opções de períodos de vigência diferentes, dando-lhe mais flexibilidade para 

escolher a opção mais adequada às necessidades do seu negócio. Atualmente, as 

subscrições dos Suites de projeto e criação só contemplam o acesso de utilizador único. 

 

Mais serviços na nuvem - Terá acesso a uma gama de serviços na nuvem mais alargada 

do que a atualmente disponível nos Suites de projeto e criação, o que se traduz em mais 

oportunidades para tirar partido do poder de computação da nuvem.  

 

Além disso, a subscrição de uma coleção com acesso multiutilizador permite-lhe conceder 

acesso partilhado aos serviços na nuvem, ao passo que com os suites os clientes estão 

limitados a um único utilizador com nome por serviço na nuvem. 



Criação de pacotes simplificados - Simplificámos a tarefa de decidir a oferta certa para si. 

Já não necessita de avaliar um sem-número de suites e, em seguida, selecionar o nível 

standard, premium ou ultimate. Agora, encontra todas as ferramentas de software mais 

essenciais para o seu negócio numa das três coleções de indústrias: 

 

 Coleção para arquitetura, engenharia e construção 

 Coleção para design de produtos 

 Coleção para media & entertainment 

 

4.3 Quais são as principais vantagens de subscrever uma coleção de indústria Autodesk? 

As coleções de indústrias Autodesk proporcionam as seguintes vantagens: 

  

 Acesso a uma vasta seleção do software Autodesk mais essencial para a sua 

indústria numa única coleção que evoluirá e será alvo de melhoramentos ao longo 

do tempo 

 Acesso contínuo às versões de software e aos melhoramentos mais recentes 

 Períodos de vigência flexíveis (mensais, trimestrais, anuais ou plurianuais) 

 Oferta de acesso de utilizador único (individual) e acesso multiutilizador 

(partilhado) 

 Direitos de utilização de versões anteriores  

 Direitos de mobilidade global  

 Acesso a uma gama de serviços na nuvem mais alargada 

 Suporte técnico  

 Ferramentas administrativas 

 

4.4 Quais são os produtos de software de ambiente de trabalho e os serviços na nuvem 

abrangidos pelas coleções de indústrias*? 

As coleções de indústrias disponibilizam o software de ambiente de trabalho e os serviços 

na nuvem que se seguem: 

 



 
 

* Os elementos que compõem as coleções de indústrias podem estar pontualmente 

sujeitos a alterações segundo o entender da Autodesk. 

 

4.5 Quanto custará uma coleção de indústria? 

Os exemplos de preços das coleções de indústrias podem ser consultados no site 

Autodesk.pt. Se pretender obter os preços finais, contacte o seu Revendedor autorizado 

da Autodesk ou o seu Representante de vendas Autodesk.  
 

4.6 Quando serão disponibilizadas as coleções de indústrias?  

As coleções de indústrias Autodesk serão disponibilizadas através de uma subscrição no 

dia 1 de agosto de 2016, em todo mundo.  

 

4.7 Onde posso obter mais informações sobre coleções de indústrias?  

Visite o site autodesk.pt/collections para obter informações mais detalhadas sobre 

coleções de indústrias. 

Mudar a sua subscrição 
 

5.1 Poderei mudar a minha subscrição de Suite de projeto e criação para uma subscrição 

de coleção de indústria? 

Sim, a Autodesk irá disponibilizar uma maneira prática de mudar as suas subscrições de 

Suite de projeto e criação existentes para uma coleção de indústria.  

 

 

 

http://www.autodesk.pt/collections
http://www.autodesk.pt/resellers/locate-a-reseller
http://www.autodesk.pt/resellers/locate-a-reseller
http://www.autodesk.pt/collections


5.2 Que opções terei à minha disposição se quiser mudar para uma coleção de indústria? 

A Autodesk tenciona disponibilizar uma maneira prática de mudar a sua subscrição de 

Suite de projeto e criação ou de produto individual anual, de 2 ou de 3 anos para uma 

subscrição de coleção de indústria durante o período de vigência da subscrição atual.  

 

5.3 Quando poderei mudar a minha subscrição de Suite de projeto e criação atual para 

uma coleção de indústria?  

Terá a oportunidade de efetuar a mudança em outubro de 2016. 

 

5.4 Poderei mudar de uma licença perpétua associada a um plano de manutenção para 

uma coleção de indústria? 

Não, a mudança de uma licença perpétua associada a um plano de manutenção é uma 

opção que só será disponibilizada mais tarde.  

 

5.5 Quanto terei de pagar para efetuar a mudança? 

Pode mudar de um Suite de projeto e criação premium ou ultimate para uma coleção de 

indústria gratuitamente* pelo tempo que faltar do período de vigência da subscrição 

atual. Caso contrário, pagará apenas a diferença de preço aproximada entre as duas 

subscrições, calculada proporcionalmente em função do tempo restante do período de 

vigência da subscrição.  

* Exceção: AutoCAD Design Suite premium/ultimate 

 

Logo que essas informações estejam disponíveis, disponibilizaremos detalhes adicionais 

sobre como mudar as subscrições.  

  


