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Diversas formas de criarmos um relatório: 

 

 Através do assistente 

 Definindo manualmente a estrutura 

pela vista  estrutura  

Relatórios 



Relatórios 

      Criação de um Relatório 

Criar um Relatório usando o Relatório automático 

A criação do Relatório é feita automaticamente, bastando para tal indicar a respectiva tabela ou consulta. 

Existem dois tipos de relatórios automáticos (Colunas e Tabela).  

As diferenças entre eles prendem-se com o esquema de apresentação. 



Relatórios 

      Criação de um Relatório 

A utilização do Assistente de criação de relatórios é um processo automático, tal como o processo 

estudado anteriormente, com a possibilidade de definirmos os campos a incluir no relatório, de uma tabela ou 

consulta, bem como efectuar outros tipos de personalizações. 

Criar um Relatório utilizando o Assistente 



Relatórios 

      Criação de um Relatório 

O Assistente de criação de relatórios é um processo automático, tal como o processo estudado 

anteriormente, com a possibilidade de definirmos os campos a incluir no relatório, de uma tabela ou consulta, 

bem como efectuar outros tipos de personalizações. 

Criar um Relatório utilizando o Assistente 



Relatórios 

      Criação de um Relatório 

O Assistente de etiquetas é um processo automático que permite, de uma forma fácil e recorrendo aos 

dados armazenados numa base de dados, criar um relatório para imprimir etiquetas. Posteriormente, as 

etiquetas podem ser utilizadas para os mais variados fins (normalmente para serem colocadas em 

envelopes de cartas). 

Criar um relatório utilizando o Assistente de etiquetas 



Assistente de relatórios 

Selecionar a tabela (ou as tabelas) ou 
consulta a usar 

u 

Selecionar um campo disponível v 

Clicar no botão w 

Os campos selecionados passarão a 
fazer parte do relatório 

x 

Para incluir campos de outra tabela é 
necessário selecioná-la e repetir todo o 
processo 

 

Clicar em Seguinte  

u v 

w 

x 

 

 

Escolha de Tabelas/Consultas e Campos 



Assistente de relatórios 

Escolher a forma como os dados 
vão ser dispostos/relacionados 

u 

u Tendo em conta as relações 
entre tabelas é apresentada uma 
proposta de agrupamento dos 
dados 

v v 

w Clicar em Seguinte 

w 

Forma como os dados vão ser dispostos/relacionados 



Assistente de relatórios 

Escolher os campos para 
agrupamento de informação 

u 

u 

Agrupar os dados por um 
determinado campo 

v v 

w Clicar em Seguinte w 

Forma como os dados vão ser agrupados 



Assistente de relatórios 

Selecionar um primeiro  campo 
para ordenação dos registos 

u 

u 

Selecionar a forma de 
ordenação 

v 

Pode-se escolher até quatro 
campos para ordenação 

w 

v 

w 

x Clicar em Seguinte 

w 

Ordenação da informação 



Assistente de relatórios 

Seleccionar o tipo de esquema u 

u 

O esboço do esquema pode ser 
observado na respetiva janela 

v 

v 

Definir a orientação do papel w 

w 

Ajustar os campos de forma a que 
todos caibam numa página 

x 
x 

Clicar em Seguinte  

 

Esquema de apresentação dos dados 



Assistente de relatórios 

Escolher um estilo para o  
relatório 

u 

u 

O esboço do estilo pode ser 
observado na respetiva janela 

v 

v Clicar em Seguinte w 
w 

Estilo (formatações) de apresentação dos dados 



Assistente de relatórios 

Atribuir um título ao relatório u 

u 

Seleccionar Pré-visualizar o 
relatório para ver o resultado ou 
Modificar a estrutura do 
relatório 

v 

v 

Concluir o processo w 
w 

Definição do nome do formulário 



Resultado de um relatório 

Área do título do relatório u 

u 

Zona de dados da entidade v 

v 

Área dos detalhes dessa 
entidade 

w w 



As vistas de um relatório 

 Tal como numa tabela ou num formulário podemos aceder a um 

relatório usando diversas vistas: 

 Vista de estrutura, permite personalizar o relatório, alterando 

ou configurando o design do mesmo. 

 

 

 Vista de pré-visualização, permite abrir um relatório pronto a 

imprimir. 

 


