
Atualizações importantes sobre planos de manutenção 

Perguntas frequentes - Clientes 

Este documento responde às perguntas frequentes sobre as 
alterações aos planos de manutenção à medida que transitamos para 
um único modelo de negócio.  
 
Atualizado em: 15 de junho de 2017 (veja as novidades) 
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O que há de novo nestas Perguntas frequentes? Seguem-se as 
atualizações mais recentes desde 15 de junho de 2017. 
 
As perguntas e respostas que se seguem neste documento são novas ou foram 
atualizadas de forma substancial. Se já reviu estas Perguntas frequentes antes, 
concentre-se nas seguintes questões: 
 
2.11 Depois de efetuar a mudança, posso alterar o período de vigência da minha 
subscrição mais tarde? 
 
5.9 Como posso ter a certeza de que o meu plano de manutenção foi mudado para uma 
subscrição?  
 
5.12 Onde posso procurar ajuda ou informações adicionais após a mudança para uma 
subscrição?  
 
 
 



Descrição geral  
 
1.1 O que vai mudar para os clientes com planos de manutenção? 
Estamos certos de que a subscrição é a melhor opção que os nossos clientes têm para 
obterem o máximo valor das nossas ferramentas e tecnologias, e estamos cientes de que 
esta irá introduzir alterações substanciais na forma como fornecemos capacidades 
alargadas e funcionalidades novas através de serviços conectados.  
 
A partir de 15 de junho de 2017, os clientes com produtos elegíveis associados a um plano 
de manutenção poderão mudar facilmente para uma subscrição no momento da 
renovação por um preço com desconto. Os clientes podem tirar partido desta oferta uma 
vez por cada posto de um produto associado a um plano de manutenção. O preço 
subjacente à mudança terá um aumento de 5% em 2018 e de mais 5% em 2019, pelo que 
quanto mais cedo os clientes optarem pela mudança para a subscrição, menor será o 
custo da mudança. Além disso, os clientes que optarem por mudar continuarão a renovar 
por um preço com desconto especial, que será mais baixo do que o preço de renovação do 
plano de manutenção e significativamente inferior ao custo inerente à compra de uma 
subscrição nova. Para obter mais informações sobre esta oferta, consulte Mudar de um 
plano de manutenção para uma subscrição. 
 
Os nossos clientes continuarão a dispor da opção de renovarem o seu plano de 
manutenção anualmente; no entanto, a partir de 20 de fevereiro de 2017, cessámos a 
oferta de renovação dos planos de manutenção plurianuais. Além disso, a partir de 7 de 
maio de 2017, os preços de renovação dos planos de manutenção terão um aumento de 5% 
em 2017, de 10% em 2018 e de 20% em 2019.  
 
1.2 Quais são as opções à minha disposição quando chegar a hora de renovar o meu plano 
de manutenção atual? 
Quando for chegada a hora de renovar o seu plano de manutenção, terá três opções: 
 

• Mudar um produto individual elegível associado a um plano de manutenção para 
uma subscrição do mesmo produto  

• Mudar um produto individual ou Suite elegível associado a um plano de 
manutenção para uma subscrição de coleção de indústria 

• Renovar o seu plano de manutenção pelo período de um ano  
 

1.3 Irão estas alterações afetar todos os clientes da Autodesk? 
Estas alterações irão afetar os clientes com produtos Autodesk associados a planos de 
manutenção, mas não irão afetar as subscrições de produtos Autodesk. 
 
 



1.4 Poderei continuar a renovar o meu plano de manutenção? 
Sim, se optar por manter a opção do plano de manutenção, poderá continuar a renovar os 
seus planos de manutenção anualmente.  
 
1.5 O que acontece se permitir que o meu plano de manutenção expire em vez de o 
renovar ou mudar para uma subscrição? 
Se permitir que o seu plano de manutenção expire, deixará de receber as vantagens que 
este lhe concede. Estas vantagens incluem o acesso a atualizações de software, direitos 
de utilização de versões anteriores, direitos de utilização doméstica, direitos de 
mobilidade global, suporte, créditos na nuvem e serviços na nuvem. Além disso, não 
poderá mudar para uma subscrição pelo preço com desconto depois de o plano de 
manutenção expirar.  
 
1.6 As alterações aos planos de manutenção são de caráter global? 
Sim, as alterações são de caráter global. 

Mudar de um plano de manutenção para uma subscrição 

2.1 Em que medida irão os clientes com um plano de manutenção beneficiar da mudança 
para uma subscrição?  
A Autodesk continuará a investir fortemente nas ofertas de subscrição com o objetivo de 
fornecer maior valor aos nossos clientes através das seguintes vantagens: 
 

• Melhores e mais recentes capacidades dos produtos – Tenha acesso ao fluxo de 
inovação constante da Autodesk, bem como às atualizações dos produtos 
principais, aos serviços na nuvem para produtos de desktop e a outras capacidades 
suplementares, assim que estes forem disponibilizados, sem custos adicionais. 
 

• Acesso às novas coleções de indústrias – Disponíveis apenas através de uma 
subscrição, constatará poupanças significativas quando necessitar de dois ou mais 
produtos de software Autodesk. 

 
• Suporte novo e melhorado – Irão desfrutar de tempos de resposta mais rápidos e 

beneficiar da opção que lhes permite agendar um telefonema com especialistas de 
suporte técnico da Autodesk para receberem ajuda. 
 

• Administração simplificada – Tenha acesso a ferramentas que simplificam os 
processos de implementação e gestão do software quando uniformizar todos os 
seus produtos Autodesk associados a uma subscrição. 



2.2 Quais são as opções à minha disposição se quiser mudar os produtos associados a um 
plano de manutenção para uma subscrição? 
Muitos dos produtos associados a planos de manutenção serão elegíveis para a mudança 
para uma subscrição no momento da renovação. Quando optar pela mudança, terá 
obrigatoriamente de abdicar da licença perpétua referente a quaisquer postos que forem 
alvo dessa mudança. Consulte as diretrizes abaixo e entre em contacto com o seu Parceiro 
Autodesk ou Representante de vendas Autodesk para saber mais sobre os produtos 
elegíveis para a mudança. 
 
DE UM PLANO DE MANUTENÇÃO DE: PARA UMA SUBSCRIÇÃO: 
Um produto individual Do mesmo produto individual ou 

de uma coleção de indústria 
Um produto LT individual  Do mesmo produto LT individual 

ou de um suite LT 
Um suite de projeto e criação De uma coleção de indústria 
Um Suite LT Um Suite LT 
 
Terá a possibilidade de mudar para uma subscrição anual ou plurianual, 
independentemente do período de vigência do seu plano de manutenção atual.  
 
2.3 Quais são os aspetos que não podem ser alterados quando se muda de um plano de 
manutenção para uma subscrição? 
Nesta fase, quando mudar os produtos associados a um plano de manutenção para uma 
subscrição, não poderá: 
 

• Alterar o tipo de faturação (por exemplo, de renovável para renovação automática) 
• Alterar o tipo de acesso (por exemplo, de utilizador único para multiutilizador)  
• Mudar para períodos de vigência mensais ou trimestrais 

 
2.4 Quando poderei mudar os produtos associados a um plano de manutenção para uma 
subscrição? 
A partir de 15 de junho de 2017, poderá mudar os produtos elegíveis associados a um 
plano de manutenção para uma subscrição no momento da renovação (até 90 dias 
consecutivos antes da data de expiração do plano de manutenção). O plano de 
manutenção permanecerá ativo até à data de expiração original e a subscrição nova terá 
início no dia a seguir ao da expiração do plano de manutenção. Para ser elegível para esta 
oferta especial, o seu pedido deverá estar totalmente processado antes da data de 
expiração do plano de manutenção. 
 
 



2.5 Como posso mudar os meus produtos de um plano de manutenção para uma 
subscrição?  
Para mudar os produtos Autodesk atualmente associados a um plano de manutenção para 
uma subscrição, entre em contacto com o seu Revendedor da Autodesk ou Representante 
de vendas Autodesk.  
 
2.6 Posso continuar a utilizar o meu software de licença perpétua instalado após a 
mudança do plano de manutenção para uma subscrição, caso se trate de um produto e 
versão elegíveis na subscrição nova? 
A opção de mudança para uma subscrição com este desconto significativo tem como 
condição subjacente a aceitação da cessação da sua licença perpétua associada a um 
plano de manutenção e respetiva substituição pela subscrição nova. Normalmente, isto 
significa que terá obrigatoriamente de desinstalar o software de licença perpétua antigo 
e instalar o software associado à subscrição nova. Estamos cientes de que este requisito 
poderia interromper o seu fluxo de trabalho no caso de já ter um produto e uma versão 
elegíveis instalados. 
 
Por esta razão e em conformidade com determinadas condições e limitações, incluindo a 
configuração da subscrição nova através da atribuição de utilizadores com nome 
(utilizador único) ou da atualização de ficheiros de licença (multiutilizador), poderá 
manter o software de licença perpétua antigo instalado até estar devidamente preparado 
para instalar ou implementar a subscrição nova*. Contudo, a utilização e o acesso a esse 
software deixarão de ser perpétuos ou regulados pelo seu acordo de licença perpétua. Em 
contrapartida, o software passará a basear-se num período de vigência e a estar sujeito 
aos termos e condições aplicáveis da subscrição. Por outras palavras, mesmo que opte 
por continuar a utilizar o software de licença perpétua antigo em vez do software da 
subscrição nova, terá sempre de respeitar os termos e condições do contrato da 
subscrição nova.  
 
Recomendamos vivamente que instale o software da subscrição nova assim que possível 
a fim de usufruir das vantagens permanentes da subscrição como, por exemplo, as 
atualizações de produtos. Em alguns casos, incluindo a mudança de Suites para coleções, 
isso implica a desinstalação do software de licença perpétua original e a instalação do 
software da subscrição nova. 
 
* A exceção ao requisito de desinstalação está sujeita a limitações e condições que serão 
descritas nos termos e condições novos da mudança de um plano de manutenção para 
uma subscrição, e não estará à disposição dos clientes em todos os países.  
 



2.7 O que acontece aos ficheiros e dados criados com o meu produto associado a um 
plano de manutenção depois de eu mudar para uma subscrição?  
Todos os ficheiros e dados criados com produtos associados a um plano de manutenção 
permanecerão disponíveis depois de mudar para uma subscrição.  
 
2.8 Se eu transitar para uma subscrição, isso significa que as minhas aplicações e os 
meus dados serão armazenados na nuvem? 
As aplicações de software de desktop com subscrição, bem como os dados de utilizador 
associados, continuam a ser armazenados na sua máquina local. As aplicações de serviço 
na nuvem são executadas na nuvem; cabe-lhe a si escolher onde quer armazenar os seus 
dados: na nuvem ou na sua máquina local. 
 
2.9 O que acontece se mudar o meu plano de manutenção para uma subscrição e, em 
seguida, permitir que a subscrição expire? 
Como em qualquer outra subscrição, a partir do momento em que permite a sua expiração 
deixará de ter acesso ao software. Os dados são seus e mantém a retenção dos ficheiros 
de dados (consulte a pergunta 5.10). Se, posteriormente, quiser dar início a uma 
subscrição nova da Autodesk, terá de o fazer pagando o preço total.  
 
2.10 Se mudar o plano de manutenção para uma subscrição, posso mudar essa mesma 
subscrição para um produto de subscrição diferente mais tarde? 
Depois de mudar de um plano de manutenção para uma subscrição, não lhe será 
permitido mudar essa nova subscrição com desconto para um produto de subscrição 
diferente. Por isso, é extremamente importante que escolha o produto certo no momento 
de efetuar a mudança. 
 
2.11 Depois de efetuar a mudança, posso alterar o período de vigência da minha 
subscrição mais tarde? 
Não, o período de vigência da sua subscrição não pode ser alterado posteriormente. Da 
próxima vez que renovar, será por um período de tempo igual ao da subscrição original. 
Por exemplo, se optar por mudar para uma subscrição anual, da próxima vez que renovar, 
o período de vigência da subscrição será renovado por mais um ano. Se optar por alterar 
o período de vigência mais tarde (ou seja, para um modelo plurianual), terá de iniciar uma 
subscrição nova pelo preço da subscrição total. Tenha este facto em linha de conta 
quando decidir o período de vigência da subscrição nova.  
 



Preços inerentes à mudança  

3.1 Quanto custará a mudança dos produtos associados a um plano de mudança para uma 
subscrição? 
Em muitos casos, se optar por transitar para uma subscrição em 2017, o preço da sua 
subscrição será idêntico ao da renovação do preço do plano de manutenção.  
 
Se optar por aguardar e transitar para uma subscrição após 2017, tenha em atenção que o 
preço subjacente à mudança terá um aumento de 5% em 2018 e de mais 5% em 2019. Só 
poderá tirar partido desta oferta uma vez por posto de um produto associado a um plano 
de manutenção que seja alvo da mudança para uma subscrição. Ao contrário dos preços 
de subscrição padrão, o preço subjacente à mudança será igual quer mude para 
subscrições com acesso de utilizador único ou com acesso multiutilizador.  
Para obter mais informações sobre o custo da mudança dos produtos associados a um 
plano de manutenção para uma subscrição, contacte o seu Revendedor da Autodesk ou 
Representante de vendas Autodesk.  
 
3.2 Há alguma vantagem em mudar os meus produtos associados a um plano de 
manutenção para uma subscrição o quanto antes? 
O desconto oferecido para efetuar a mudança sofrerá um decréscimo de 5% em maio de 
2018 e de mais 5% em maio de 2019, pelo que quanto mais cedo optar pela mudança para 
uma subscrição, menor será o custo em que incorre e maior será a poupança por 
comparação com os que não efetuarem logo a mudança ou optarem por permanecer no 
plano de manutenção. A opção pela mudança é também uma forma de assegurar o preço 
por um período até três anos. 
 
3.3 Quais são as opções de pagamento que me permitem obter o preço com desconto 
durante os primeiros três anos? 
A decisão é sua, só tem de selecionar uma das seguintes opções: 
 
Subscrição anual - Se efetuar a mudança entre 15 de junho de 2017 e maio de 
2019, poderá pagar um ano de cada vez com um contrato anual que pode ser renovado 
pelo mesmo preço por um período até três anos* ou 
 
Subscrição plurianual - Pode optar por pagar o montante total adiantadamente com um 
contrato plurianual 
 
* Sujeito às flutuações cambiais do preço.  
 



3.4 Se eu mudar de um plano de manutenção para uma subscrição, qual será o preço de 
renovação no quarto ano e nos anos seguintes? 
Passado o período de três anos com preço assegurado, pode renovar a subscrição por um 
preço com desconto (cerca de 15% mais elevado do que o preço do plano de manutenção 
em 2016). Desde que continue a renovar, poderá usufruir deste preço especial mais baixo 
do que o preço de renovação do plano de manutenção e significativamente inferior ao 
custo inerente à compra de uma subscrição nova. 

Gestão do contrato  
 
4.1 A mudança de um plano de manutenção para uma subscrição implica 
obrigatoriamente um novo contrato? 
Sim, será criado um novo contrato de subscrição quando mudar os postos do plano de 
manutenção para uma subscrição. Não poderá adicionar a subscrição nova a uma 
subscrição existente nesta fase. 
 
4.2 Posso mudar apenas alguns dos meus postos associados a um plano de manutenção 
para uma subscrição? 
Sim, terá a possibilidade de mudar uma parte ou a totalidade dos postos associados a um 
plano de manutenção para uma subscrição.  
 
4.3 É possível reagrupar um novo contrato de subscrição criado através desta oferta num 
contrato existente? 
Não, nesta fase não poderá reagrupar este novo contrato de subscrição num plano de 
manutenção ou contrato de subscrição existente. O seu novo contrato de subscrição 
manterá a mesma data de renovação que o seu plano de manutenção original. 
 
4.4 O que acontece aos meus créditos na nuvem depois de eu mudar para uma subscrição?  
Não é possível transferir os créditos na nuvem para o seu novo contrato de subscrição. Os 
créditos na nuvem comprados irão expirar com o seu contrato de manutenção, pelo que 
recomendamos que os utilize antes de o contrato de manutenção expirar, caso tencione 
mudar todos os postos associados a um contrato de manutenção para uma subscrição. 
 
 
 



Gestão e utilização do software 

5.1 Que versões anteriores poderei utilizar quando mudar de um plano de manutenção 
para uma subscrição?  
Quando muda de um plano de manutenção para uma subscrição e o plano de manutenção 
chega ao fim, a subscrição nova tem início no dia seguinte. Nessa altura e ao abrigo da 
sua subscrição nova, terá acesso às versões anteriores nos termos da Lista de 
elegibilidade para utilização de versões anteriores da subscrição.  
 
Além disso, poderá continuar a utilizar* os produtos e as versões transferidas e ativadas 
durante o plano de manutenção apenas se esses produtos estiverem incluídos na 
subscrição nova. Poderá continuar a utilizá-los pelo tempo que for necessário enquanto 
estiver em curso a transição para a subscrição ou até a subscrição expirar. Quando tiver 
instalado e ativado o software da subscrição nova, ser-lhe-á pedido que desinstale as 
licenças perpétuas mais antigas que já não sejam necessárias.  
 
Exemplo n.º 1: se estiver a utilizar o AutoCAD 2012 ao abrigo dos direitos de utilização de 
versões anteriores do seu plano de manutenção e tiver mudado do AutoCAD associado a 
um plano de manutenção para uma subscrição da Coleção para AEC, pode continuar a 
utilizar o AutoCAD 2012 nos termos da subscrição desde que o AutoCAD esteja incluído na 
Coleção para AEC, enquanto continuar a renovar a subscrição. Apesar de o AutoCAD 2012 
não fazer parte da Lista de elegibilidade para utilização de versões anteriores da 
subscrição, é uma vantagem que está incluída na sua mudança de um plano de 
manutenção para uma subscrição.  
 
Exemplo n.º 2: se estiver a utilizar o AutoCAD 2012 como parte do plano de manutenção do 
Building Design Suite Premium e mudar para uma subscrição da Coleção para AEC, 
também pode continuar a utilizar o AutoCAD 2012, tal como no exemplo acima, uma vez 
que o AutoCAD está incluído na Coleção para AEC. 
 
Porém, se estiver a utilizar o Inventor como parte do Building Design Suite Ultimate ao 
abrigo do seu plano de manutenção e tiver mudado para uma subscrição da Coleção para 
AEC, terá de parar de utilizar todas as versões atuais e anteriores do Inventor quando o 
plano de manutenção expirar, visto que o Inventor não está incluído na Coleção para AEC.  
 
* Sujeito ao cumprimento de determinadas condições e limitações, e indisponível em determinados países. 
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5.2 Depois de mudar para a subscrição, posso continuar a utilizar a mesma versão de 
software que utilizava no meu plano de manutenção? 
Sim, na maior parte dos casos, poderá continuar a utilizar* as versões do software 
transferido e ativado ao abrigo do seu plano de manutenção. Estas versões passam a 
fazer parte dos direitos subjacentes à sua subscrição. Além disso, terá acesso às versões 
anteriores da subscrição nos termos da Lista de elegibilidade para utilização de versões 
anteriores da subscrição.  
 
* Sujeito ao cumprimento de determinadas condições e limitações, e indisponível em determinados 
países. 
 
5.3 Qual é a opção de subscrição que posso utilizar caso não tenha uma ligação à 
Internet?  
Se não tiver uma ligação à Internet, recomendamos que pondere mudar as suas licenças 
perpétuas com acesso multiutilizador associadas a um plano de manutenção para uma 
subscrição com acesso multiutilizador, o que lhe permite utilizar o software sem estar 
ligado à Internet. Se tiver atualmente uma licença perpétua com acesso de utilizador 
único associada a um plano de manutenção, terá de comprar uma subscrição nova com 
acesso multiutilizador. 
 
5.4 Depois de mudar para uma subscrição, sou obrigado a proceder à atualização sempre 
que for disponibilizada uma nova versão?  
Não, tem a liberdade de escolher se e quando pretende atualizar a sua versão de 
software.  
 
5.5 O que terei de fazer para configurar o novo software associado a uma subscrição? 
Consulte a página sobre transferência e instalação para obter informações sobre como 
transferir, instalar e ativar software novo. 
 
5.6 Qual é a configuração necessária se eu já tiver o produto instalado? Terei de 
desinstalar e reinstalar o produto com a minha subscrição nova? 
Na maioria dos casos, o seu administrador poderá nem sequer necessitar de desinstalar * 
e reinstalar, desde que reconfigure o produto para umasubscrição. 
 
* Sujeito ao cumprimento de determinadas condições e limitações por parte do cliente, e não 
disponível para os clientes em todos os países. 
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Para uma subscrição com acesso de utilizador único, o administrador terá de atribuir o 
acesso à subscrição nova aos seus utilizadores; consulte a pergunta 5.7. Depois disso, os 
utilizadores finais terão de atualizar o número de série no produto para o número de série 
da subscrição nova. (Nota: a mudança de Suites para coleções de indústrias ou de um 
produto LT para um Suite LT não obriga a este passo relacionado com o número de série. 
Qualquer tentativa neste sentido resultará num erro.) 
 
Para uma subscrição com acesso multiutilizador, o administrador terá de substituir o 
fragmento ou ficheiro de licença do plano de manutenção existente por um ficheiro de 
licença novo que inclua as licenças da subscrição nova. Depois disso, poderá ser 
necessário atribuir o acesso aos serviços na nuvem aos utilizadores; consulte a pergunta 
5.7. 
 
5.7 O que é necessário fazer para que os utilizadores tenham acesso aos produtos e/ou 
serviços novos com a respetiva subscrição nova?  
Para uma subscrição com acesso de utilizador único, o administrador tem de adicionar e 
atribuir utilizadores com nome para terem acesso aos produtos. Depois disso, será 
solicitado aos utilizadores finais que iniciem sessão enquanto o produto é iniciado e que 
utilizem o mesmo ID de utilizador a fim de verificar a permissão de utilização do software. 
 
Para uma subscrição com acesso multiutilizador, o administrador tem de substituir o 
fragmento ou ficheiro de licença do plano de manutenção existente por um ficheiro de 
licença novo que inclua as licenças da subscrição nova. Depois disso, os utilizadores já 
deverão conseguir iniciar o software com a licença nova. 
 
Além disso, seja qual for o caso, o administrador tem de adicionar e atribuir utilizadores 
com nome na Autodesk Account para que estes possam aceder aos serviços na nuvem e a 
outras vantagens da subscrição como, por exemplo, o suporte. Consulte a página que 
explica como gerir utilizadores e permissões para obter mais informações. 
 
5.8 Os utilizadores com nome serão atribuídos automaticamente à subscrição nova após 
uma mudança?  
Não, os utilizadores dos postos do plano de manutenção não serão atribuídos 
automaticamente à subscrição nova. O administrador terá de criar e/ou atribuir 
utilizadores ao software de desktop, aos serviços na nuvem e ao suporte para a sua 
subscrição nova. Consulte a página que explica como gerir utilizadores e permissões para 
obter mais informações. 
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5.9 Como posso ter a certeza de que o meu plano de manutenção foi mudado para uma 
subscrição?  
Quando o seu plano de manutenção expirar e a subscrição nova for iniciada, os 
administradores receberão uma mensagem de e-mail com informações para que possam 
concluir a mudança. Durante um breve período de tempo, os postos que foram mudados 
serão enunciados com o estado 'Mudado' ('Switched') na Autodesk Account antes de 
serem removidos. A sua subscrição nova tem início no dia a seguir ao da expiração do 
plano de manutenção. 
 
5.10 Posso ver ou editar os meus ficheiros Autodesk se já não tiver uma licença perpétua 
ou se optar por cancelar a minha subscrição? 
Sim, além de disponibilizarem visualizadores gratuitos que lhe permitem ver os ficheiros, 
a maior parte dos produtos Autodesk possibilitam a gravação dos ficheiros de dados em 
formatos de ficheiro neutros do ponto de vista do fornecedor. Quando disponíveis, estes 
formatos de ficheiro permitem o intercâmbio digital de informações entre os 
fornecedores de software ou pode optar por utilizar um conversor de dados de terceiros 
para converter formatos de ficheiro padrão da Autodesk de modo a poderem ser editados 
pelo seu sistema preferido.  
 
5.11 Se eu mudar de um plano de manutenção para uma subscrição, as minhas vantagens 
de suporte serão alteradas? 
A Autodesk está a melhorar a experiência ao nível do suporte para todos os subscritores 
através da oferta de meios mais rápidos, fáceis e simples de obter ajuda quando estes 
mais necessitam. Quando mudar de um plano de manutenção para uma subscrição, ser-
lhe-á dada a opção de agendar um telefonema diretamente com um especialista de 
suporte técnico da Autodesk para o ajudar a configurar a sua subscrição nova e resolver 
eventuais problemas que possam surgir, sem taxas adicionais. 
 
5.12 Onde posso procurar ajuda ou informações adicionais após a mudança para uma 
subscrição?  
Para obter informações adicionais, incluindo como configurar e gerir a subscrição nova, 
contacte o seu revendedor ou visite o centro de ajuda dedicado à mudança para uma 
subscrição (denominado "Move to Subscription" no site em inglês) do Autodesk 
Knowledge Network.  
 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_file_formats
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