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Adaptação dos computadores, com sistema operativo 
Windows, à escrita correcta de números 

É de extrema importância que as normas para a escrita de números, bem como todas as 

regras adoptadas internacionalmente, sejam respeitadas em Portugal. 

Dada a generalizada utilização dos computadores, é conveniente que os configuremos de 

forma a respeitarem essas normas. Essa configuração pode ser executada no sistema 

operativo do computador ou em cada um dos programas usados. 

A seguir, apresentam-se algumas indicações sobre como o fazer em computadores que 

utilizem o Windows 7 e/ou o programa Excel (versão 2007). Para outras versões, o 

procedimento, não sendo exactamente igual, é semelhante. 

Definições regionais (Windows 7) 

Em qualquer computador que use o Windows, a escrita dos números pode ser 

configurada de acordo com as normas usadas em Portugal. Para tal, basta ir ao menu 

“iniciar” / ”painel de controlo” / “definições regionais” / “personalizar” / e escolher 

as opções seguintes:  

 Separador decimal: ","  

 Símbolo de agrupamento de dígitos: " " 

Apresentam-se alguns ecrãs ilustrativos dos passos a seguir: 

1. Nas definições regionais (Windows 7), abrir o Painel de controlo: 
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2. No Painel de controlo, escolher as “Opções regionais e de idioma” e depois a opção 
“personalizar opções regionais” 

 

3. Substituir o “separador decimal”, que normalmente está definido como um ponto, por 

uma vírgula. Aproveitar para substituir o “separador de agrupamento de dígitos”, que 

normalmente está definido com um ponto, por um espaço (basta apagar o ponto e 

carregar uma vez na barra de espaços). 
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4. Este é o aspecto do separador depois de executadas as alterações. 

 

5. Não esquecer de fazer o mesmo no separador da “moeda”  
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EXCEL (Office 2007) 

1. No Excel, abrir a janela do Excel e escolher as “opções do Excel” 

 

2. Depois escolher a opção “avançadas”: 
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3. Normalmente, o quadrado respeitante à “utilizar separadores do sistema”, está com um 

visto – retirá-lo. Nesse mesmo quadrado, onde tem “separador dos milhares”, substituir o 

ponto que lá está por um espaço (basta apagar o ponto e carregar uma vez na barra de 

espaços). 

 

Este é o aspecto do separador depois de executadas as alterações. A partir daqui, em 

princípio, todos os documentos em Excel farão a separação dos grupos de três dígitos 

com um espaço e a separação entre a parte inteira e a parte decimal de um número será 

feita por uma vírgula. 

 

 


