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Introdução 
 
 
 
 
 
A ideia de escrever este livro surgiu do facto de nós, os seus autores, 
com responsabilidades e diversos projectos desenvolvidos com estes 
conceitos e tecnologias, quer a nível académico quer a nível profissio-
nal, sentirmos a falta de um livro que englobasse todo o processo de 
concepção e implementação de um sistema de base de dados.  
 
Ao pensar na sua elaboração, pretendemos atingir um vasto leque de 
leitores. Em primeiro lugar, pretendemos abranger leitores no contexto 
das PME’s portuguesas, dada a importância da utilização dos sistemas 
de bases de dados nesta área. Por outro lado, entendemos também que 
o nosso trabalho tem as características necessárias para que possa ser 
utilizado como ferramenta a nível académico, no apoio às disciplinas de 
Sistemas de Informação e de Bases de Dados.  
 
Salientamos os seguintes aspectos do livro: 

• É feito um enquadramento teórico do tema das bases de dados, 
pois consideramos esse enquadramento fundamental; 

• Nos aspectos teóricos serão referenciadas as últimas evoluções 
registadas nesta área, nomeadamente, novos modelos de bases 
de dados, Datawarehouses, Data Mining, etc. 

• É feita a utilização de um “exercício guiado” uniforme em todo o 
livro e que será a base para o desenvolvimento dos procedi-
mentos associados à elaboração de uma Base de Dados; 

• Será feita a exploração das últimas potencialidades da nova ver-
são do Microsoft Access XP (pois é o SGBD mais utilizado em 
Portugal quer nas PMEs quer nas aulas das disciplinas de Intro-
dução às Bases de Dados nas Universidades), nomeadamente 
as funcionalidades associadas à Internet; 
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Este livro encontra-se estruturado em três partes distintas e comple-
mentares. Esta estruturação proporciona aos leitores uma sequência 
lógica dos procedimentos a adoptar na elaboração de uma base de 
dados, desde a estruturação inicial dos dados, passando pelas funcio-
nalidades do Microsoft Access XP, até aos procedimentos mais avan-
çados suportados pela programação em Visual Basic (VBA). 
 
Na primeira parte é feito um enquadramento teórico do tema das bases 
de dados. Neste sentido, começamos por abordar os Sistemas de 
Informação organizacionais, dos quais fazem parte os Sistemas de 
Bases de Dados. Posteriormente veremos alguns conceitos importantes 
relacionados com estes assuntos. Exploramos também o modelo rela-
cional de Bases de Dados, apresentando os operadores da Álgebra 
Relacional e fazendo uma breve abordagem à linguagem SQL. Segui-
damente veremos o Modelo Entidade-Relacionamento para Modelação 
de Dados. Abordaremos por fim o conceito de Dependências Funcionais 
e a Normalização de relações. 

 
Na segunda parte serão abordados os procedimentos e funcionalidades 
associados à concepção, implementação e manutenção de uma Base 
de Dados, com base na utilização do Sistema de Gestão de Base de 
Dados Microsoft Access XP. Com efeito, serão explorados na prática os 
diferentes objectos do MS Access XP nomeadamente, Tabelas, Con-
sultas, Formulários, Relatórios, Páginas de acesso a dados e Macros. 
 
Na terceira parte serão abordados conceitos gerais sobre programação 
orientada a objectos, em particular, será abordada a linguagem de pro-
gramação VBA como linguagem de manipulação de bases de dados 
com MS Access XP.  



PARTE  III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O VBA permite de uma forma concreta manipular os diversos 
objectos existentes na Base de Dados. A sua utilização permite 
ao utilizador, mais experiente, a realização de acções, tais 
como, a tomada de uma decisão ou a repetição de várias 
acções, que seriam impossíve is sem o recurso a uma ferra-
menta de programação (VBA). Neste capítulo irão ser aborda-
dos os vários conceitos da estrutura VBA e sua metodologia, 
que permitirão ao utilizador, de uma forma clara, usar o recurso 
à informação, quer para pesquisa, alteração ou aperfeiçoamento 
com o objectivo de tornar mais eficiente e amigável o trata-
mento de dados.   
 





 

1 
VBA - Microsoft Visual Basic for Applications 

 
 
 
 
 
 
 

1.1 INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO EM VBA 

 

O objectivo deste capítulo é o de fornecer um conjunto de noções bási-
cas e exemplos de programação em VBA, que permitam ao utilizador, 
com uma razoável experiência na utilização do MSAccess, construir 
pequenos programas que aumentem a eficiência e optimização das 
suas bases de dados. 
 
Ao longo deste capítulo serão abordados, de uma forma detalhada, os 
vários aspectos de programação em Visual Basic for Applications, bem 
como situações de programação que, embora associadas ao contexto 
da base de dados – exemplo (“Consultório do Dr. Dentinho”), facilmente 
se adaptarão às próprias bases de dados do leitor. 
 

 

 

1.2 CARACTERÍSTICAS DA PROGRAMAÇÃO EM VBA 

 

1.2.1 Programação Orientada por Objectos 

 
Com a utilização do VBA, o utilizador estará a tomar conhecimento dos 
diversos objectos existentes no VBA - Object Basic (derivado do Visual 
Basic), o qual é também a base do Visual Basic for Applications (VBA), 
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que é, actualmente, o suporte de programação nas principais aplicações 
do Microsoft Office. Deste modo, aumenta-se a eficiência do programa-
dor, que encontrará métodos semelhantes no Word, Excel, Project, 
Access XP... 
 
O utilizador que já possui alguma experiência de programação, irá 
encontrar muitos conceitos e estruturas familiares, como variáveis, con-
dições, ciclos repetitivos, entre outras. O VBA é uma linguagem de pro-
gramação estruturada, que permite gerir as estruturas de dados e os 
objectos concebidos pelo próprio Access. 
 
Uma das necessidades mais importantes é a alteração da forma de 
pensar do programador. Torna-se fundamental ter sempre presente que 
o VBA no Access XP manipula objectos, que vão desde a própria base 
de dados, passando pelos nossos conhecidos formulários, relatórios, 
consultas,... até janelas, caixas de diálogo, folhas de cálculo do Excel, 
documentos do Word,... . Por outro lado, encontra-se uma filosofia de 
eventos (acções reconhecidas por um objecto), aos quais se associam 
determinados métodos, instruções e funções de VBA, que já se encon-
tram disponíveis na própria linguagem, como por exemplo:  

• efectuar um cálculo num formulário, após a escolha de uma 
determinada opção (OnClick) ou depois de passar com o rato 
sobre um botão (OnMouseMove); 

• verificar se um valor é ou não válido, após a sua alteração (Afte-
rUpdate); 

• activar um conjunto de configurações do ambiente de trabalho, 
quando é aberto um determinado formulário (OnOpen); 

 
No entanto, e porque este capítulo parte do princípio de que o utilizador 
não é um programador experiente, serão abordados todos os conceitos 
básicos necessários. 
 

 

1.2.2 O ambiente de desenvolvimento do VBA 

 

Como já referimos, o MSAccess XP suporta a linguagem de programa-
ção orientada por objectos – VBA, possuindo para tal estruturas pró-
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prias, tais como: colecção, objectos, propriedades, métodos e Eventos 
(Figura III.1.1), que passarei a descrever. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura III.1.1 Forma esquemática de alguns dos  
elementos fundamentais da programação em VBA 

 
 
Objectos e Classes 
 
O Visual Basic for Applications é uma linguagem de programação orien-
tada por objectos, como já foi referido. Os objectos são entidades das 
mais diversas origens, tais como carros, telemóveis, vídeos, etc. Os 
objectos no VBA possuem propriedades, executam métodos e respon-
dem a eventos. 
 
Os objectos, tal como acontece na vida real, são agrupados por mode-
los ou espécies (os Siemens si45, Siemens s45 e Siemens 45 perten-
cem à classe dos telemóveis), também em VBA os objectos, por exem-
plo, Texto1, Texto2, Texto3, num Formulário, pertencem todos à classe 
Caixa de Texto (TextBox). 
O objecto Aplicação (Application) é considerado o objecto de mais alto 
nível da aplicação de Base de Dados, e a ele são acopladas todas as 
colecções de objectos abertos no momento, Formulários (Forms), Rela-

OBJECTOS 
OBJECTS 

Têm 
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tórios (Reports) e Módulos (Models). Cada um dos Formulários e rela-
tórios contém, por sua vez, uma colecção de controlos. 
O objecto Aplicação (Application) possui ainda dois objectos especiais: 
o objecto Screen1 e o objecto DoCmd2. O objecto Screen possui algu-
mas propriedades particularmente importantes e úteis: ActiveControl, 
ActiveDataSheet, ActiveForm, ActiveReport, PreviousControl e 
MousePointer. O objecto DoCmd permite executar a maior parte das 
acções das macros no VBA (Figura III.1.2 e Figura III.1.3). 
 

 
 

Figura III.1.2: Código exemplificativo da utilização dos objectos Screen e DoCmd 

 
 
 

 
Figura III.1.3: Resultado do Formulário na utilização dos objectos Screen e DoCmd 

 

                                                                 
1 O objecto “Screen” pode ser utilizado para referenciar em particular um formulário, 
relatório ou controlo, que esteja activo naquele momento. 
2 O objecto “DoCmd” permite que ao serem utilizados os vários métodos deste objecto 
possamos correr diversas acções do Microsoft Access XP a partir do Visual Basic for 
Applications. Por exemplo, podemos utilizar o método “OpenForm” do objecto “DoCmd” 
para abrir um formulário. 
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Propriedades e Métodos 
 
Em programação, o conceito de objecto tem associado a si não apenas 
o conceito de propriedade como também o conceito de método. 
 
As propriedades e os métodos caracterizam a aparência e o comporta-
mento dos objectos. As propriedades assumem valores e os métodos 
fazem executar operações. 
 
A forma (sintaxe) de interligar um método ou uma propriedade a um 
objecto3 é a seguinte: objecto.propriedade  ou objecto.método. Por 
exemplo, TxtCodigo.BackColor especifica a propriedade da cor de 
fundo do objecto caixa de texto (TextBox) TxtCodigo num determinado 
formulário. Outro exemplo será Forms.Item (0), que se refere ao pri-
meiro Formulário da colecção.  
 
O MSAccess XP numera os objectos dentro de uma colecção, a partir 
de zero (0) até NomeColecção.Count - 1. Por exemplo, poderíamos 
determinar o número de formulários abertos por referência à proprie-
dade Count da Colecção Formulários: Forms.Count. 
 
Podemos ter acesso às propriedades de um objecto da base de dados, 
quando nos encontramos no modo de estrutura (Design View) e ace-
demos ao menu “Ver”, opção “Propriedades”, ou então, clicamos no 
botão propriedades da barra de ferramentas (Figura III.1.4 e Figura 
III.1.5). 
 

 
Figura III.1.4: acesso às propriedades dos objectos pela barra de ferramentas 

                                                                 
3 O termo objecto está aqui referido no sentido de objecto individual (controlo) ou como 
colecção de objectos. 








