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A versão 2022 do DCS-Horários ficou mais simples de 

utilizar e recebeu novas funcionalidades. Vejamos as 

principais. 

Atualizações automáticas 

A deteção/download/instalação de novas versões é 

feita em segundo plano sem intervenção do utilizador. 

Depois de detetada nova atualização ela é descarre-
gada e instalada automaticamente. Quando o DCS-Ho-
rários for novamente aberto já vai estar atualizado. 

Carga horária variável 

O novo tipo de carga horária permite ter atividades 

com um nº variável de tempos/aulas. As Atividades de 

Carga Variável (ACV): 

 São adequadas para a construção manual de ho-

rários, designadamente quando a carga semanal 

varia ao longo do ano; 

 São identificadas pelo carater # seguido do nº má-

ximo de tempos semanais. #10, por exemplo, in-

dica que a atividade pode ter até 10 tempos; 

 No editor de horários as ACV têm sempre circulo 

verde. 

Exportação de dados 

A nova versão suporta vários tipos de exportação de 

horários, designadamente: HTML, envio de Email, PDF 

individual e PDF global. O PDF individual é particular-

mente útil para assinar digitalmente os horários dos 

professores. 

A exportação para Email usa agora uma pasta rígida 

dispensando configurações adicionais (na exportação 

e no envio de Email). 

Suporte de ordenação de listas de dados (importadas) 

ao Exportar dados para outras aplicações (GIAE, Ino-

var, SIGE, etc.). 

Exportação geral de tabelas simplificada. 

Novos utilitários 

 Gestão de Tipos de Atividade: Permite converter, 

por exemplo, Cargos para Atividades Normais, 

operação praticamente impossível em versões 

anteriores; 

 Gestão de toques/grelhas horárias: Permite, en-

tre outros copiar, trocar ou eliminar grelhas; 

 Newsletter DCS-Horários: Possibilidade de subs-

crever (no menu ajuda) para receção de novida-

des, novas versões, etc. 

Email para turmas 

A versão 2022 permite indicar um Email para a turma, 
definido ao nível da Ficha da Turma. 

Esta funcionalidade permite comunicar com todos os 
alunos da turma utilizando um email de grupo (lista de 
distribuição). 

Cada email pode ter anexo o horário da turma, um fi-
cheiro ou a password da APP. 

Outras Novidades 

Destacamos algumas: 

 Cópias de Segurança com interface simplificada e 

menu de acesso para escolha de operação; 

 Gerador automático com interface renovada e in-

clusão de novo algoritmo de otimização PTR em 

tempo real; 

 Data de entrada em vigor/validade definidas glo-

balmente em Opções de Trabalho; 

 Suporte para Período Letivo de cada atividade ao 

nível do Plano Curricular, Horários, Calendários 

de Reuniões e Impressão; 

 Possibilidade de agrupar dados em várias lista-

gens (Ex: Turma por ano, Profs. por grupo); 

 Quadro-Resumo com multiplicador/divisor apli-

cável a todas as fórmulas/expressões; 

 Exportação para o E360 com ficheiros indepen-

dentes para pedido/envio de dados; 

 Introdução de utilizadores com pré-validação de 

disponibilidade; 

 Gestão de Agrupamentos Escolares simplificada 

sendo necessário apenas uma cópia de segurança 

para juntar ficheiros; 

 Limpeza rápida de dados pessoais dos professo-

res (RGPD). 


