
 

 

 

 

 

  

Nome do Curso: PLANEAR E GERIR O SEU ORÇAMENTO 
 
Público-Alvo 

 
É dirigido a 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. 
  

Objetivos Gerais 

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 direção. Acompanhar a realização do seu 
orçamento, explicar os eventuais desvios para decidir ações corretivas.  

 
Objetivos Específicos 

 
Saber negociar o seu orçamento com o seu responsável, a sua hierarquia e a sua direção.  
Acompanhar a realização do seu orçamento, explicar os eventuais desvios para decidir ações corretivas. 

 
 
Conteúdo programático 

 
1.  Reunir e organizar a informação sobre o passado e análise de performance. 

– O pré-orçamento e a carta de orientações da direção. 
– A previsão dos serviços ou das funções. 
– A arbitragem final numa ou várias fases. 

2. Elaborar o seu orçamento 
– Definição dos objetivos 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 projetos 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 projeções. 
 
 

 
    
  

 

 
 
 



   

 

Recursos Pedagógicos 

 
Afirmativo – Transmissão do saber dos formadores para os formandos (exposição e demonstração); 
Interrogativo – Exploração dos saberes dos formandos levando-os a procurar respostas; 
Ativo – Focalizado nos formandos, fomentando a sua participação, mobilizando e integrando os seus 
conhecimentos, levando a que os mesmos construam o seu próprio percurso de aprendizagem, através 
da realização de trabalhos de grupo. 
  
Carga Horária e Área de Formação 

 
Nº de Horas – 15 Horas – Formação Presencial 
Área de Formação –  345 - Gestão 
 
 Calendarização 

Período para a realização do curso: 26, 27, 28 de fevereiro, 01 e 02 de março de 2018 
Horário: das 09H00 às 12H00  
Local: Sala de Formação da CCAH – A. Heroísmo 
 
 
Modalidade de Formação 

Formação Contínua 
  
Formador 

Paulo Gonçalves   
Licenciado em Economia pela Universidade do Porto 
Formador Certificado 
 
Inscrição 

 
€ 90,00 por participante inscrito através de empresa associada 
€ 150,00 para não associados 
 
Mínimo de formandos: 10 
Máximo de formandos: 18 
Data limite de inscrição: 21 de fevereiro de 2018 

 
Observação 

Obrigatória leitura do “Regulamento de Funcionamento da Atividade Formativa”, disponível no nosso 
site (www.ccah.eu/formacao). 
 
 
 
 


