
Resumo 

 

O presente trabalho foi realizado tendo em vista a obtenção da equivalência ao grau de 

Mestrado Integrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores a uma 

Licenciatura em Engenharia Electrotécnica e de Computadores concluída em 2004 e 

surge no âmbito da Dissertação/Projecto do MIEEC-FEUP do 2º Semestre do ano 

lectivo 2007/2008. 

O trabalho consistiu no desenvolvimento de uma aplicação informática para o acesso 

eficiente à informação electrotécnica no âmbito do projecto, referente às instalações 

eléctricas. Este projecto tem como objectivo tornar-se uma ferramenta essencial em 

gabinetes de projecto. 

A tecnologia escolhida para desenvolver este projecto foi o recente Visual Studio 2008 

Express Editions, editado pela Microsoft. Este software é utilizado para a criação de 

aplicações baseadas na versão 9.0 da linguagem de programação Visual Basic. 

Adicionalmente foi também utilizado o recurso SQL Server 2005 Express para a 

manipulação da base de dados. 

Com a realização deste projecto espera-se criar uma aplicação de extrema importância 

para o projecto electrotécnico na medida em que visa a rapidez e a qualidade no 

acesso à informação que se quer actualizada. Outras vantagens são também a 

obtenção de preços correctos para os orçamentos e mapas de medição bem 

dimensionados. 

A primeira parte do trabalho consistiu na compreensão dos objectivos e regras para a 

elaboração do projecto. Em seguida foi reunida informação sobre as mais actuais 

linguagens de programação bem como foi também compilada uma bibliografia de 

catálogos de fabricantes de material utilizado no projecto electrotécnico. Finalmente foi 

construída uma aplicação denominada “APE – Aplicação para o Projecto 

Electrotécnico” desenvolvida com base nas premissas anteriormente estudadas. 

É de salientar que esta ferramenta é extremamente mutável, sendo possível a partir do 

código fonte atribuir funções que podem ser úteis no futuro. 
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Abstract 

 

Hereby, it is described the work carried out to obtain the equivalent to the degree of 

Master in Integrated Electrical and Computer Engineering with a degree in Electrical 

Engineering and Computer completed in 2004 and comes under the Dissertation / 

Project MIEEC-FEUP of the second Semester of the academic year 2007/2008. 

The work was the development of a computer application for access to information 

efficient electronics from the project, referring to electrical installations. This project aims 

to become an essential tool in design offices. 

The technology chosen to develop this project was the recent Visual Studio 2008 

Express Editions, edited by Microsoft. This software is used to create applications based 

on version 9.0 of the programming language Visual Basic. Besides the appeal was also 

used SQL Server 2005 Express to the manipulation of the database. 

The completion of this project is expected to create an application of extreme 

importance for the electrical project in aiming at the speed and quality of access to 

information that is either updated. Other advantages are also to obtain prices for the 

budgets and well-designed maps of measurement. 

The first part consisted of work on understanding the goals and rules for the preparation 

of the project. Then information was gathered on the most current programming 

languages and was also compiled a bibliography of catalogues of manufacturers of 

electrical equipment used in the project. Finally it was built an application called "EPA - 

Application for Electrotechnical Project" developed based on assumptions previously 

studied. 

It should be noted that this tool is extremely changeable, and it is possible from the 

source assign functions that can be useful in the future. 

 

Keywords: Project, Electrotechnical, EPA, Visual Basic. 


