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Excel Programação —
VBA 

 

OBJECTIVOS 

 Reconhecer os princípios de programação; 
 Desenvolver rotinas e macros com Visual Basic for Applications; 
 Programar diretamente em ambiente Visual Basic Editor; 
 Automatizar tabelas e cálculos. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Fundamentos de Programação  

Estruturação e Resolução do Problema  
Princípios de algoritmia 
Conceito de Macro e fundamentos de programação  
Fundamentos do Visual Basic for Applications  
Procedimentos/funções 
Módulos e Procedimentos  

Formulários 
Criação de formulários 
Uso de folhas de cálculo como formulários 
Caixa de texto, rótulos, botões de comando, List Box, Combo Box  
Menus Personalizados 

Macros 
Automatização de processos através de Macros  
Criação de botões e a sua associação a Macros 
Escrever fórmulas na folha de cálculo através de Macros  
Instalar Macros interativas 
Transferência inter-células e inter-folhas por Macros  
Listas com Macros, filtros e extrações em séries 
Abrir automaticamente Macros: na abertura de um livro, no fecho, a hora determinada,  
segundo a utilização de uma tecla 

Programação em Visual Basic for Applications  
Desenho de um programa 
Fundamentos e linguagem VBA  
Constantes, funções e instruções  
Criação de funções personalizadas  
Gravação de procedimentos  rotineiros 
Correção de erros e depuração de código  

Objetos 
Conceito e aplicação  
Propriedades e métodos  
Hierarquia de objetos  
Modelo de Objetos 
Objects Application, workbook, worksheet, range  
Propriedades e métodos 

Programar em VBA for Excel 
Uso de variáveis: Nível de procedimento, módulo e projeto  
Ponteiros: posição, deslocação, seleção de um campo  
Arrays e Variáveis multidimensionais 
Estruturas de controlo e loops  
Estruturas condicionais e de decisão 
Deslocamento entre células: Cells, offset e range  
Zonas de seleção dinâmicas 
Aplicar condições e testes  
Uso de sub-procedimentos  
Tratamento de erros 
Repetição automática de funções  

BENEFÍCIOS 

 Adapte o Excel às suas funções de forma a melhorar o 
seu trabalho; 

 Não perca tempo com tarefas rotineiras; 
 Programe de forma eficaz as aplicações. 
 

DESTINATÁRIOS 
 Especialistas em Excel que pretendam automatizar tare-

fas, personalizar a aplicação ou programar funções; 
 Programadores; 
 Administradores de aplicações. 
 

CONDIÇÕES DE FORMAÇÃO 
 Turmas com um máximo de 8 formandos;  
 1 Computador por formando. 

30 

HORAS 

PARA INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

Consultora de Formação:___________________________________  E-Mail:_________________________ 

Horário:______________________________________________ 

Data Prevista de Início: _____ de _____________________ de 20____ 


