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ARQUIMEDES 

IMPORTAR E EXPORTAR UMA LISTA 
DE RECURSOS COM O FORMATO CSV 

 

Durante o processo de criação de uma base de dados pode haver necessidade de importar uma lista 
de recursos já existentes (mão de obra, maquinaria ou materiais). Por outro lado, também poderá ser 
útil exportar os recursos utilizados por uma base de dados do Arquimedes para outro programa.  

Para importar uma lista de recursos a partir de outro programa poderá guardá-la no formato CSV ou 
copiar a tabela para a área de transferência. Uma opção será a seleção de uma tabela existente em 
Excel. Selecione os dados que pretende importar e prima copiar. 

 

Fig.  1 

Na base de dados do Arquimedes para onde pretende importar os recursos aceda à janela Lista 
através do menu Mostrar. Selecione depois a opção ‘Colar da área de transferência’. Se pretender 
importar um ficheiro no formato CSV selecione a opção ‘Importar do formato CSV’. Após premir sobre 
o comando deverá configurar o processo de importação indicando as colunas a importar e a sua 
ordem. 
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Fig.  2  

 

Fig.  3  

Após o processo de importação finalizar disporá dos dados na base de dados do Arquimedes. 

 

Fig.  4  
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Para exportar os recursos de uma base de dados com o formato CSV aceda em primeiro à janela Lista, 
através do menu Mostrar. Liste os recursos que pretende exportar através das funções do menu Lista. 
Para exportar a lista criada para o formato CSV basta selecionar a opção ‘Exportar para CSV. Também 
poderá ser utilizada a função ‘Copiar para a área de transferência’. 

 

Fig.  5  

 

Fig.  6  

Prima sobre a pasta   para escolher o nome e o local onde pretende guardar o ficheiro. Poderá 

selecionar as colunas que pretende exportar e através das setas ordenar a sua apresentação no 
ficheiro criado. No caso de ter optado pela função ‘Copiar para a área de transferência’ apenas 
necessita de colar a informação no programa pretendido. 

 


