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ARQUIMEDES 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COM 
EXCEL - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

O Arquimedes dispõe de várias funções de exportação e importação que podem ser utilizadas com o 
Excel®.  

Se pretender importar um mapa de trabalhos a partir do Excel o Arquimedes disponibiliza um 
assistente de importação. Consulte a FAQ ‘Importação de um mapa de trabalhos em Excel®’ para 
obter mais informações. 

Se pretender importar uma lista de recursos para utilizar, por exemplo, na criação de um banco de 
preços, poderá utilizar a função de importação do menu Lista, que funciona também com o apoio de 
um assistente. Consulte a FAQ ‘Importar e exportar uma lista de recursos com o formato CSV’ para 
obter mais informações. 

Através do menu ‘Arquivo>Exportar>Exportar para Excel’ poderá exportar para o Excel mantendo a 
formatação, com a vantagem de poder alterar valores posteriormente pois as células possuem 
fórmulas associadas. Consulte a FAQ ‘Exportação para Excel com fórmulas e formatação’ para obter 
mais informações. 

O Arquimedes dispõe de vários locais onde poderá realizar a exportação para CSV (um formato que 
pode ser lido com o Excel). Esta função, apesar de não exportar com fórmulas ou formatação, 
possibilita o acesso a um maior conjunto de dados. Consulte a FAQ ‘Exportar dados de um orçamento 
para o formato CSV’ para obter mais informações. 

Se pretender exportar uma lista de recursos para Excel poderá utilizar a função ‘Exportar para CSV’ do 
menu Lista. Consulte a FAQ ‘Importar e exportar uma lista de recursos com o formato CSV’ para obter 
mais informações. 

Um procedimento avançado é a configuração de listagens de modo a que sejam exportadas para 
Excel. A partir do Editor de planilhas de listagem é possível configurar uma listagem para que gere um 
ficheiro em formato CSV que possa ser depois importado em Excel. Este procedimento, apesar de ser 
o mais complexo, é aquele que dá mais possibilidades ao utilizador, uma vez que podem ser utilizados 
todos os campos do Arquimedes ou mesmo campos calculados. Consulte a FAQ ‘Exportação para o 
Excel de uma listagem’ para obter mais informações. 

No menu Arquivo>Importar e Arquivo>Exportar está disponível uma função de importação e de 
exportação com o formato CSV. Esta função permite que sejam criados dois ficheiros independentes, 
um com a estrutura do orçamento e outro com os recursos utilizados do orçamento. Uma das 
funcionalidades desta ferramenta é a de poder importar ou exportar uma base de dados que tenha 
sido realizada através de uma base de base de dados. Consulte a ajuda do programa para mais 
informações. 


