
 
 
Preparar, Defender e Acompanhar o seu Orçamento 

 
Público-Alvo 
 

Responsáveis operacionais ou funcionais que têm a seu cargo a responsabilidade de um 
serviço, de uma unidade ou de um centro de custo. Quadros que participem no processo 
orçamental. 
 
Objectivos 
Compreender o processo orçamental da empresa. Estabelecer orçamentos realistas e 
ambiciosos. Saber negociar o seu orçamento com o seu responsável, a sua hierarquia e a sua 
direcção. Acompanhar a realização do seu orçamento, explicar os eventuais desvios para 
decidir acções correctivas. 
 

Conteúdo Programático 
 
1. Dominar o processo orçamental da empresa 

      Reunir e organizar a informação sobre o passado e análise de performance. 
O pré-orçamento e a carta de orientações da direcção. 
A previsão dos serviços ou das funções. 

      A arbitragem final numa ou várias fases. 
 
2. Elaborar o seu orçamento 
Definição dos objectivos quantitativos ou qualitativos e os meios a pôr em prática. 
Quantificar os orçamentos de exploração: 
Isolar custos fixos e variáveis; 
Prever a evolução dos custos de estrutura. 
 
3. Integrar os investimentos 
Isolar os projectos significativos. 
Valorizar o investimento e a sua rendibilidade potencial. 
Quantificar a incidência sobre os orçamentos de exploração. 
 
4. Defender o seu orçamento 
Apresentar um conjunto coerente no processo orçamental. 
Desenvolver um plano de argumentação para convencer. 
Discutir o seu orçamento. 
 
5. Acompanhar o seu orçamento 
Conhecer as técnicas do orçamento flexível. 
Analisar e reagir aos desvios. 
Fazer projecções. 
Organizar o seu "tableau de bord" para antecipar e reagir atempadamente. 
 
 

 

 

 



   
 

Carga Horária e Área de Formação 
 
Nº de horas: 20 – Formação Presencial 
Área de formação: 345 – Gestão e Administração 
 
Modalidade de Formação 
 
Formação Contínua  
 
Calendarização 
 
Período para a realização do curso: 20 a 24 de Setembro de 2010 
Horário: 16h30 às 20h30 
 
 
Métodos Pedagógicos que serão utilizados 
 
Afirmativo – centrados na transmissão de saberes do formador ao formando 
Interrogativo – estimula a progressão do formando questionando-o 
Audiovisuais – recurso a equipamentos audiovisuais 
 
Formador 
 
Dr. Paulo Gonçalves 
 
Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto. 
Formador e Consultor nas áreas de Gestão e Administração.  
 

 
Projecto Co-Financiado 

 

 


