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ARQUIMEDES 

EXPORTAR DADOS DE UM 
ORÇAMENTO PARA O FORMATO CSV 

 

O Arquimedes dispõe de vários locais e formas de exportar dados de um orçamento para o formato 
CSV. 

Se pretender exportar os dados visíveis da janela Árvore de composição selecione a função “Exportar 
composição para CSV” do menu Árvore.  

 

Fig.  1 

Selecione através do ícone  o local para onde se guardará o ficheiro. Na zona inferior selecione as 

colunas que pretende exportar e que poderão ser ordenadas através das setas azuis disponíveis.  

Note que este formato apenas permite exportar as linhas e as colunas que se encontram visíveis na 
janela árvore no momento da exportação. Se deseja exportar capítulos e artigos, por exemplo, pode 
reconstruir a árvore de composição visualizado só os artigos (opção 'Árvore > Reconstruir árvore > 
Desdobrar só capítulos'). Se deseja exportar também a composição dos artigos deve reconstruir a 
árvore mostrando além disso a composição. Isto significa que quando um capítulo está fechado só 
se exportará este e não as linhas de composição incluídas nele. 
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Fig.  2 

Se pretende exportar toda a estrutura de um orçamento, incluindo os recursos presentes na 
composição dos artigos e sem necessidade de configurar previamente os dados apresentados na 
janela árvore de composição pode utilizar a função “Exportar árvore completa com o formato CSV” do 
menu Árvore. 

 

Fig.  3 

A função de exportação para CSV está também presente nos menus de configuração de colunas. Por 
exemplo, pode exportar para CSV a informação seguinte que se obtém quando se seleciona a coluna 
Importância. 

 

Fig.  4 
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Premindo duas vezes sobre a zona laranja dos títulos da coluna ativa-se a janela de configuração de 
colunas onde se pode selecionar a opção Exportar. 

 

Fig.  5 

Surgirá a janela de configuração da exportação, já apresentada anteriormente, na qual poderá exportar 
os dados pretendidos. 

 

Fig.  6 


