Curso FEXGO - Gestão Orçamental
21,00 Horas
Introdução
Os “Cursos de Formação para Executivos”, promovidos pela Actual Training, têm por finalidade responder a
necessidades específicas de formação a área da gestão.
Este curso de GESTÃO ORÇAMENTAL, tem por objectivo contribuir para a adopção deste importante instrumento de
gestão empresarial, determinante para o aumento da produtividade.
É imperativo enfatizar a GESTÃO ORÇAMENTAL, em particular nas PME, não só pelos benefícios da sua aplicação nas
empresas, mas porque vai ajudar a melhorar a informação contabilística e o controlo de gestão. A Contabilidade como
Ciência tem evoluído, com o contributo dos resultados da investigação desenvolvida pelos estados membros da União
Europeia.
Cada vez mais a actualização e aprofundamento dos conhecimentos de uma forma contínua, são uma exigência para
quem queira actualizar-se.
Na construção deste curso de GESTÃO ORÇAMENTAL a Actual Training, teve a preocupação de estruturar os temas de
modo consistente e com um número de horas que permitem uma formação teórica e prática consistente (apoiada em
exercícios), para que os formandos possam utilizar os novos conhecimentos nas suas empresas.
Público-alvo
São destinatários deste curso, actuais e futuros quadros de empresas, gabinetes de contabilidade e de gestão, assim
como técnicos ligados à contabilidade de empresas dos diversos sectores de actividade económica.
Quando completar o curso
O participante deverá:
- Conhecer objectivos da gestão orçamental;
- Identificar as características de um orçamento;
- Organizar o ciclo da gestão orçamental;
- Ter a capacidade de analisar a importância do controlo orçamental;
- Elaborar o orçamento de uma empresa;
- Saber analisar e acompanhar o orçamento;
- Analisar os desvios;
- Articular as contabilidades financeira e de gestão, através de vários sistemas;
Pré-requisitos
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Alguns conhecimentos em Gestão.
Exames
(não existem exames)
Conteúdo em detalhe
1. Gestão Orçamental
- Introdução: Aspectos importantes da Gestão Orçamental
2. O sistema orçamental
- O orçamento mestre e o processo de construção orçamental
- Orçamentos flexíveis
- O contexto organizacional do processo orçamental
3. O Controlo Orçamental
- Controlo e responsabilidade
- Apuramento e análise dos desvios
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