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PROGRAMA 
 

Este seminário pretende chamar a atenção para a importância da elaboração de Planos e Orçamentos na empresa. 

Estes são guias que ajudam a programar a atividade da organização no futuro e são o suporte à correção de desvios 

quando nos começamos a afatsr do objetivos. Conhecer e utilizar as técnicas de elaboração de Planos e Orçamentos 

anuais e plurianiais é o objetivo deste seminário. 

 
1. DURAÇÃO 

4 horas   
 

2. HORÁRIO 
09h00 às 13h00 
 

3. DATA 
08 de março 2018 (5ª feira) 
 

4. LOCAL 
Olivetree Consult, Lda 
Rua Dr. António José de Almeida 292 – 1º  
Coordenadas: 40.838030; -8.477096 ou N40o 50´ 16,9”; W 8o 28´ 37,5”  
3720-239 Oliveira e Azeméis 
 

5. PREÇO 
60,00 € +IVA (Total: 73,80€) 

 
6. DESTINATÁRIOS (“Quem deve participar?”) 

Empresários, gerantes de empresas, responsáveis financeiros, contabilistas e todos os profissionaisque 
pretendam adquirir conhecimentos nesta área 
 

7. OBJETIVOS -  no final da formação o participante deve ser capaz de: 
a. Compreender a importância do Plano e Orçamento na empresa 
b. Conhecer e utilizar ferramentas simples para simulação de cenários 
c. Elaborar mapas previsionais de suporte à gestão e direção das empresas 
d. Conhecer os pricípios e as limitações do controlo orçamental 

 
 

8. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 
a. Planificação e Gestão – Plano e Orçamento – como instrumentos de validação da estratégia da 

Empresa 
b. Diferentes situações que justificam a construção de orçamentos na Empresa 
c. Enquadramento da função orçamental nas Organizações  
d. Técnica de construção de orçamentos – a Sequência Orçamental 
e. Limitações do Controlo Orçamental – a construção de indicadores complementares para a avaliação 

do desempenho 
f. Controlo Orçamental – caracterização 
g. Casos práticos 
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9. METODOLOGIA 
a. Método expositivo/interrogativo (exposição dialogada de conteúdos) 
b. Análise e resolução casos práticoss 
c. É encorajada a participação e a interação entre os formandos e o formador 
 

10. RECURSOS DIDÁTICOS 
a. Cada formando receberá um dossier de formação constituído por: Manual de Formação, Casos e 

exercícos para resolação, folhas e caneta para apontamentos  
b. Os formandos devem trazer computador portátil e terem conhecimentos de Excel 
c. A ação decorrerá em sala devidamente equipada com sistema de vídeo, computador e flip-chart 

 
11. AVALIAÇÃO E CERTIFICADOS 

a. Ação não sujeita a avaliação individual 
b. Emissão de certificado de participação 
c. Questionário de avaliação da satisfação dos formandos 

 
12. FORMADOR 

EDUARDO CARVALHO 
Licenciado em Economia e MBA. Tem vasta experiência profissional, em Portugal e no estrangeiro, tendo 

exercido funções de controler, responsável financeiro e administrador de empresas. Foi professor 

universitário. É, atualmente, formador e consultor de empresas 

 
 


