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1. Introdução às bases de dados relacionais 
 
Um sistema de base de dados é constituído por duas componentes fundamentais: 

• A estrutura lógica através da qual a informação é organizada em base de dados; 
• O software que assegura a gestão da informação armazenada nas bases de dados. 

A finalidade de um sistema de gestão de base de dados pode ser definida como a disponibilização de 
um conjunto de ferramentas que permitem: registar, actualizar, manter e disponibilizar informação. 
 

 
 
 

 
 



SIEE/ISCTE 
2004 

©António Martins/1998 (V1)  ISCTE 
 

3

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existem vários modelo conceptuais de bases de dados, mas o modelo actualmente dominante é o 
modelo relacional, baseado na teoria dos  conjuntos. 
 
Numa síntese rápida, o modelo relacioanl pode ser descrito 

2. Tabelas 

Uma tabela é uma estrutura de dados que permite armazenar informação segundo as estruturas 
definidas. Cada linha da tabela é um registo, corresponde a uma ficha de um ficheiro manual. Por sua 
vez cada coluna representa um atributo do objecto que se pretende representar e tem a designação de 
campo. 
 
Exemplo 
 
Pretende-se desenvolver um no Access um sistema de facturação. O modelo relacional, que se 
apresenta a seguir, corresponde à análise efectuada (versão simplificada). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definir as 
estruturas 
das tabelas 
(atributos, 
chaves e 
índices) 

Operações de SQL. 
O output não é 
formatado; As 
querys podem ser 
gravadas para 
posterior utilização 

Definição de 
ecrãs para 
visualização e 
manutenção de 
registos  

Forme de 
sequenciar 
comandos. 
Dispensáveis se 
utilizarmos o VB 

Linguagem de 
programação 
procedimental que 
permite efectuar 
todas as operações

Clientes 
Cod_cliente 
Nome 
Morada 
Postal 
Telefone 
Fax 
E-Mail 
N_cont 
Contactos 
Crédito 

Facturas 
Num_fact 
Data 
Cod_cliente 
Situação 
Total 

Linhas 
Nºlinha 
Fact 
Descrição 
Quantidade 
Valor 
Tx_Iva 

1 1N N 
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2.1 Criação da estrutura das tabelas 
 

2.2 Inserção de campos 
 

Nome (64 caracteres – letras, números e espaços) 
Tipo de dados 

Texto (até 255 caracteres) 
Memo (64.000 caracteres) 
Número (valores numéricos inteiros ou fraccionários) 
Data/hora 
Moeda 
Numeração automática 
Sim/não 
... 

Descrição dos campos (até 255 caracteres) 

2.3. Definição da chave primária 
Consequências da definição de uma chave primária: 

1. O Access indexa a tabela com base na chave primária; 
2. Através da criação do índice, o Access obriga o utilizador a introduzir dados únicos (chaves 

não repetidas). 
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2.4. Características (propriedades) dos campos das tabelas 

Modificar comprimento do campo 

O comprimento do campo estabelecido por defeito depende do tipo de dados. Para um campo de 
texto este valor é 50.  

Exemplos: 
a)Na tabela Cliente, modifique o comprimento da morada para 65 caracteres. 
b) Na mesma tabela, no campo cod_cliente verifique através do help (F1) as diferentes 

possibilidades dos formatos dos campos numéricos. 

Modificar formato do campo 

O formato do campo tem a ver com a forma como os dados são visualizados tanto na tabela como 
nos formulários ou relatórios. 

No caso de um campo texto ou memo, pode utilizar a seguinte símbologia: 
@ - Exige um caracter 
& - Caracter não exigido 
< - Transforma em minúsculas 
> - Transforma em maiúsculas 

Definir número de casas decimais 

Definir máscara para introdução de dados 

Torna mais fácil a inserção de dados e evita erros de digitação, uma vez que são recusados as 
introduções que não correspondam à mascara. 
Podemos definir máscaras utilizando os seguintes caracteres: 
 

Character Description 
0 Digit (0 to 9, entry required, plus [+] and minus [–] signs not allowed). 
9 Digit or space (entry not required, plus and minus signs not allowed). 
# Digit or space (entry not required; spaces are displayed as blanks while in Edit mode, but blanks are removed 

when data is saved; plus and minus signs allowed). 
L Letter (A to Z, entry required). 
? Letter (A to Z, entry optional). 
A Letter or digit (entry required). 
a Letter or digit (entry optional). 
& Any character or a space (entry required). 
C Any character or a space (entry optional). 
.  ,  :  ;  -  / Decimal placeholder and thousand, date, and time separators. (The actual character used depends on the 

settings in the Regional Settings Properties dialog box in Windows Control Panel). 
< Causes all characters to be converted to lowercase. 
> Causes all characters to be converted to uppercase. 
! Causes the input mask to display from right to left, rather than from left to right. Characters typed into the 

mask always fill it from left to right. You can include the exclamation point anywhere in the input mask. 
\ Causes the character that follows to be displayed as the literal character (for example, \A is displayed as ju 

Exemplo: 
Pretende-se que os números de telefone sejam inseridos com a seguinte máscara: (01) 245 
67 89 
Em Clientes!telefone inserir: “(“00”) “000 00 00 

Definir um nome de campo diferente 

Nos formulários e relatórios, o nome do campo utilizado pode ser diferente, nomeadamente para 
se tornar mais claro para o utilizador. A título de exemplo o campo cod_autor, poderia surgir 
como Código do autor. 

Definir um valor por defeito 

O Access permite definir um valor por defeito para um campo, aparecendo automaticamente no 
écran sempre que introduzir um novo registo. 

Exemplo: 
Clientes!Postal = 2800 Lisboa 
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Validação de dados 
ValidationRule property ValidationText property 
<> 0 Entry must be a nonzero value. 
> 1000 Or Is Null  Entry must be blank or greater than 1000. 
Like "A????" Entry must be 5 characters and begin with the letter "A". 
>= #1/1/96# And <#1/1/97# Entry must be a date in 1996. 
DLookup("CustomerID", "Customers",  
"CustomerID = Forms!Customers! 
CustomerID") Is Null Entry must be a unique CustomerID (domain aggregate functions are 

allowed only for form-level validation). 
 
Exemplo:  
Livro!valor = > 0 
Inserir a seguinte mensagem de validação: Valor deve ser superior a zero. 

Preenchimento obrigatório dos campos 

Permitir comprimento zero(AllowZeroLength) 

Criação de índices 

 

2.5. Criação de listas de pesquisas 
Se pretender desde já para a automatização da base de dados, podemos criar listas de pesquisa (lookup 
lists) que permitem a selecção de informação existente, em vez da sua digitação constante. 

 
Exemplo: 
Em Facturas!cod_cliente, efectue as seguintes definições: 

 

 

2.6. Relacionamento entre tabelas 

Após ter configurado tabelas diferentes para cada assunto na base de dados do Microsoft Access, irá 
necessitar de uma forma de indicar ao Microsoft Access como reunir novamente essas informações. O 
primeiro passo neste processo é definir as relações entre as tabelas. Depois de o ter feito, poderá criar 
consultas, formulários e relatórios para apresentar simultaneamente informações provenientes de várias 
tabelas. Por exemplo, este formulário inclui informações provenientes de cinco tabelas: 



SIEE/ISCTE 
2004 

©António Martins/1998 (V1)  ISCTE 
 

7

 

Como é que as relações funcionam? 
No exemplo anterior, os campos existentes nas cinco tabelas têm de ser coordenados para que 
apresentem as informações sobre a mesma encomenda. Esta coordenação é efectuada através de 
relações entre tabelas. Uma relação compara os dados correspondentes existentes nos campos de chave  
(normalmente, um campo com o mesmo nome em ambas as tabelas). Na maioria dos casos, estes 
campos correspondentes são a chave primária de uma tabela, que fornece um identificador exclusivo 
para cada registo, e uma chave externa na outra tabela. Por exemplo, os empregados podem ser 
associados às encomendas pelas quais são responsáveis criando uma relação entre a tabela Empregados 
e a tabela Encomendas utilizando os campos CódigoDoEmpregado. 
 



SIEE/ISCTE 
2004 

©António Martins/1998 (V1)  ISCTE 
 

8

Uma relação um-para-muitos 
Uma relação um-para-muitos é o tipo de relação mais comum. Numa relação um-para-muitos, um 
registo da Tabela A pode ter muitos registos correspondentes na Tabela B, mas um registo na Tabela B 
tem apenas um registo correspondente na Tabela A. 

 

Uma relação muitos-para-muitos 
Numa relação muitos-para-muitos, um registo da Tabela A pode ter muitos registos correspondentes na 
Tabela B e um registo da Tabela B pode ter muitos registos correspondentes na Tabela A. Este tipo de 
relação só é permitida definindo uma terceira tabela (denominada tabela de junção) cuja chave primária 
consiste em dois campos  as chaves externas provenientes das Tabelas A e B. Uma relação muitos-
para-muitos corresponde, na realidade, a duas relações um-para-muitos com uma terceira tabela. Por 
exemplo, a tabela Encomendas e a tabela Produtos tem uma relação muitos-para-muitos que é definida 
criando duas relações um-para-muitos para a tabela Detalhes da encomenda. 

 

Uma relação um-para-um 

Numa relação um-para-um, cada registo da Tabela A só pode ter um registo 
correspondente na Tabela B e cada registo da Tabela B só pode ter um registo 
correspondente na Tabela A. Este tipo de relação não é comum, porque a maioria das 
informações relacionadas deste modo estariam numa tabela. Poderá utilizar uma 
relação um-para-um para dividir uma tabela com muitos campos, de modo a isolar 
uma parte da tabela por razões de segurança ou para guardar informações que só se 
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aplicam a um subconjunto da tabela principal. Por exemplo, poderá pretender criar 
uma tabela para registar os empregados que participam num jogo de futebol para 
angariação de fundos. 

 

Definir relações 

As relações são definidas adicionando as tabelas que pretende relacionar à janela 
Relações e, em seguida, arrastando o campo de chave de uma tabela e largando-o no 
campo de chave da outra tabela. É também possível definir relações com o teclado 

 

O tipo de relação que o Microsoft Access cria depende do modo como os campos 
relacionados estão definidos:  

• Uma relação um-para-muitos é criada se apenas uma das tabelas relacionadas for uma chave 
primária ou se tiver um índice exclusivo. 

• Uma relação um-para-um é criada se ambos os campos relacionados forem chaves primárias 
ou tiverem índices exclusivos. 

• Uma relação muitos-para-muitos corresponde, na realidade, a duas relações um-para-muitos 
com uma terceira tabela cuja chave primária é composta por dois campos: as chaves externas 
das duas outras tabelas.  
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A integridade referencial (enforce referential integrity) refere um conjunto de regras que visam 
presevar as relações entre as tabelas relacionadas, tais como: 

Propagar actualização dos campos relacionados (cascade update related fields), por exemplo se 
alterar o código de cliente em cliente, ele é automaticamente alterado nas facturas; 

Propagar eliminação dos registos relacionados (cascade delete related records), se apagar um cliente, 
as suas facturas são anuladas. 

 

2.7. Inserção, actualização e eliminação de registos 
 
Insira a seguinte informação: 
 
Facturas: 
 
Num_fact Data Cod_cliente SItuação Valor 

1 22-04-1998 7 Não 300,00 Esc.
2 01-01-1998 6 Não 100,00 Esc.
3 01-01-1998 7 Sim 50,00 Esc.
4 01-01-1998 8 Sim 200,00 Esc.

 
Clientes 
 
Cod_cliente Nome Morada Postal Telefone Fax E_mail N_Cont 

6 João Alberto Rua A 1200 Lisboa 012545555 (00) 125 55 55 na@telecom.pt 1231121212
7 Francisco José Rua B 1300  Lisboa 029898998 (00) 287 87 87 Dsd@iscte.pt 123 121 2 77
8 Empresa Lda. Rua C 3000 Lisboa     

 
Linhas 
 
nº_linha Fact Descrição Quantidade Valor Tx_iva 

23 1 Pagamento serviços prestados  0 100,00 Esc. 17,00%
24 1 Deslocações 0 200,00 Esc. 17,00%
27 2 Venda de produtos 0 100,00 Esc. 17,00%
28 3 Venda da factura 3 0 50,00 Esc. 17,00%
32 4 Vendas da factura 4 0 200,00 Esc. 17,00%
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Como implementar num formulário uma relação muitos-para-muitos 
1. A relação entre as tabelas livros e autores é uma relação de muitos-para-muitos, já que um autor 

pode ter muitos livros e que um livros pode ter muitos autores. 
A figura seguinte representa o modelo associação, em que a relação foi simplificada com a tabela auxiliar livro_autor2. 

 

 
2. Considere que vai desenvolver o formulário de introdução/consulta de livros, sendo necessário gerir 
a situação de ter que relacionar mais do que um autor com um livro. 
 
Passos: 
 

a) Crie um formulário sobre a tabela livros 
b) Dentro do formulário livros insira um sub-formulário sobre a tabela livro_autor2: 
c) Escolha sucessivamente as opções:  Utilizar tabelas existentes 
 Escolher tabela livro_autor2 
 Campo cod_autor 
d) Guardar o formulário sobre livros 
e) Abrir o sub-formulário: Apagar cabeçalho 

 Inserir caixa de combinação (com o nome de autores) 
 Sobre autores para ver nome 
 Guardar em cod_autor 
 

  
f) Execute o formulário sobre livros, esconda o cod_autor e amplie o campo nome. 
g) Guarde o formulário. 
 

Para definir relações entre tabelas deveremos executar os seguintes comandos: 

Ferramentas(tools) - (Relações(relationships) 
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3. Consultas (querys) 
 
Uma consulta é o processo de seleccionar informação (campos) existentes nas diferentes tabelas. As 
consultas ficam registadas e podem ser utilizadas posteriormente 
 
Existem vários processos de consulta no Access. Os mais utilizados (para além da programação em 
SQL) são: 
Vista da estrutura, cria uma nova consulta sem a ajuda de um assistente; 
Assistente de consultas de referência cruzada, que mostra os dados num formato semelhante a uma 
folha de cálculo. 
 
A figura seguinte mostra a janela que suporta a vista de estrutura, e responde à seguinte questão: 
 
Q1. Liste os nomes dos clientes e número de facturas cujo valor seja superior a 150 e que residam 

em Lisboa. 
 

 
 
Nota: A ajuda do ACCESS é bastante útil. A título de exemplo e acerca da utilização de caracteres universais para procurar 
valores parciais ou correspondentes, podemos encontrar o seguinte: 
 
Pode utilizar os seguintes caracteres nas caixas de diálogo Localizar e Substituir ou em consultas, comandos e expressões, para 
localizar itens, tais como, valores de campos, registos ou nomes de ficheiros. 
 

Carácter Utilização Exemplo 
* Corresponde a qualquer número de caracteres. Pode ser utilizado como 

primeiro ou último carácter da cadeia de caracteres. 
qu* localiza qual, quando e 
qualquer 

? Corresponde a qualquer carácter alfabético individual. S?m localiza sem, sim e som 
[ ] Corresponde a qualquer carácter individual entre os parênteses rectos. S[eo]m localiza sem e som, mas 

não sim 
! Corresponde a qualquer carácter não contido nos parênteses rectos. s[!e]m localiza sim e som, mas 

não sem 
- Corresponde a qualquer carácter dentro de um intervalo de caracteres. Tem 

de especificar o intervalo por ordem ascendente (de A a Z e não de Z a A). 
s[a-c]m localiza sam, sbm e scm 

# Corresponde a qualquer carácter numérico individual. 1#3 localiza 103, 113, 123 
 
Outros exemplos: 
 
Data da factura maior que 10-10-98 >10-10-98 
O valor da factura entre 100 e 200 >=100 e <= 200 
Nomes começados por José José* 
Todos os clientes menos os do Porto negado *Porto 
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3.2 Campos calculados: 
Por vezes é necessário obter dados que resultem do cálculo de campos existentes, ou ainda, 
estabelecer critérios com esses campos. 
 
Exemplo: Pretende-se obter uma listagem com o numero da factura, valor bruto, iva e valor 

liquido. 
 

 

3.3 Operações estatísticas de consulta 
Muitas vezes torna-se necessário executar operações estatísticas sobre os dados das tabelas.  
Nomeadamente agrupar dados, obter o menor, maior, etc. 
 
Para se executar este tipo de operações temos que activar a linha de total :ver (view) e totais(totals). 
 
O exemplo seguinte mostra a consulta que permite obter a soma do valor facturado por cliente 
 
 

 
 
 
Todas as consulta são escritas internamente na linguagem SQL. Para visualizar o código resultante 
executamos o comandos:  Ver – Vista SQL. 
 
O resultado seria: 
 

SELECT clientes.Nome, Sum(facturas.Total) AS SomaDeTotal 
FROM (clientes LEFT JOIN facturas ON clientes.Cod_cliente = facturas.Cod_cliente) LEFT 
JOIN linhas ON facturas.Num_fact = linhas.Fact 
GROUP BY clientes.Nome; 
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Exercícios 

Exercício 1 
Faça uma tabela para registar as facturas emitidas por uma Empresa. 
Considere, para cada factura, número, data de emissão, cod_cliente, valor, taxa de iva e um campo para 
indicar se a factura já foi ou não recebida. 
 
1. Na tabela Facturas, modifique o comprimento de descrição para 65 caracteres. 
2. Indique que o campo numero como chave. 
3. Faça um form para registar as facturas na tabela. 
4. Insira os seguintes registos 

Numero data_emissão cod_client Valor Taxa_IVA pago Descrição 
1 01-02-1998 1 200,000.00 Esc. 17.00% Sim Venda de 
2 02-02-1998 1 150,000.00 Esc. 17.00% Não Cd-rom 
3 05-05-1998 2 50,000.00 Esc. 5.00% Não 20 teclados 
4 02-06-1998 2 500,000.00 Esc. 17.00% Sim 3 

 
5. Faça as seguintes consultas (querys): 
• Listar a data, valor da factura do cliente nº 2 
• Que lhe permite indicar o total facturado com e sem iva. 
• Que lhe permita indicar o número de facturas e o total facturado por clientes. 
• Listar o numero e cod_cliente das facturas com valores superiores a 200000$00 e não pagas; 
• Quantas facturas foram emitidas ao cliente 2; 
• Considerando que as facturas são emitidas a 30 dias (a partir da data de emissão), faça uma querie 

que lhe permita obter a lista de facturas não recebidas e respectiva data de recebimento. 
 
• Listar a data, valor da factura do cliente nº 2 
 
SELECT Count(facturas.cod_cliente) AS ContarDecod_cliente1 
FROM facturas 
WHERE (((facturas.cod_cliente)=2)); 
 
 
SELECT facturas.data_emissão, facturas.Valor 
FROM facturas 
WHERE (((facturas.cod_cliente)=2)); 
 
• Que lhe permite indicar o total facturado com e sem iva. 
 
SELECT Sum(facturas.Valor) AS SomaDeValor, Sum([valor]*[Taxa_iva]+[valor]) AS Líquido 
FROM facturas; 
 
• Que lhe permita indicar o número de facturas e o total facturado por clientes. 
 
SELECT Sum(facturas.Valor) AS SomaDeValor, Sum([valor]*[Taxa_iva]+[valor]) AS Líquido, 
facturas.cod_cliente 
FROM facturas 
GROUP BY facturas.cod_cliente; 
 
• Listar o numero e cod_cliente das facturas com valores superiores a 200000$00 e não pagas; 
 
SELECT facturas.Numero, facturas.cod_cliente, facturas.Valor, facturas.pago 
FROM facturas 
WHERE (((facturas.Valor)>200000) AND ((facturas.pago)=No)); 
 
• Quantas facturas foram emitidas ao cliente 2; 
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Autores 
Cod_autor 
Nome 
Nacionalidade 
Data_nasc 
 

 
SELECT Count(facturas.cod_cliente) AS ContarDecod_cliente1 
FROM facturas 
WHERE (((facturas.cod_cliente)=2)); 
 
• Considerando que as facturas são emitidas a 30 dias (a partir da data de emissão), faça uma 

querie que lhe permita obter a lista de facturas não recebidas e respectiva data de 
recebimento. 

 
SELECT facturas.Numero, facturas.cod_cliente, facturas.Valor, facturas.data_emissão, facturas.pago, 
[data_emissão]+30 AS pgt 
FROM facturas 
WHERE (((facturas.pago)=No)); 
 

Exercício 2 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Insira as tabelas, definindo o tipo de dados e descrição dos campos 
3. Relacione as tabelas 
Insira a seguinte informação: 
Autores: 
Cod_autor Nome Nacionalidade Data_nasc 
1 João Portuguesa 1-1-50 
2 Luis Portuguesa 2-2-60 
3 Ana Francesa 3-3-70 
4 Rui Portuguesa 4-4-55 
 
Editora 
 
Cod_editora Nome Morada Postal Telefone Fax 
1 ABC Rua A 1200 Lisboa 01 793 55 55 01 255 55 55 
2 BCD Rua B 4600 Porto 02 555 5552 02 444 44 44 
3 DEF Rua C 2800 Almada 01 2733333 01 268 44 44 
 
Livros 
 
Cod_livro Titulo Cod_autor Cod_editora Preço Tema 
1 A chuva 2 1 2500 Geografia 
2 Computadores 2 1 3500 Informática 
3 O sol 1 2 2000 Geografia 
4 A água 3 1 6000 Geografia 
 
 

Livros 
Cod_livro 
Título 
Cod_autor 
Cod_editora 
Preço 
Tema 

Editora 
Cod_editora 
Nome 
Morada 
Postal 
Telefone 
Fax 


