
 

 

 

0620 – Controlo de Gestão 
 
Modalidade de Formação: Formação Modular Certificada 

Forma de Organização: Formação presencial e a distância 

Carga Horária: 50 horas 

 

Destinatários 

Adultos ativos (empregados ou desempregados) com idade igual ou superior a 18 anos 

que necessitam desta formação para o exercício das respetivas funções.  

 

Enquadramento 

As formações modulares, integradas no âmbito da formação contínua de ativos, dão a 

possibilidade aos adultos de adquirir mais competências escolares e profissionais, com 

vista a uma (re) inserção ou progressão no mercado de trabalho e/ou requalificação 

profissional e/ou adaptação aos processos de melhoria organizacional. 

 

Objetivos 

Identificar os conceitos básicos do controlo de gestão. 

Executar o orçamento e realizar o controlo orçamental. 

Implementar sistemas de controlo de gestão 

 

Conteúdos 

Icebreak de apresentação 

O controlo de gestão: conceitos básicos 

Os sistemas de informação de apoio à gestão 

O controlo de gestão e as teorias organizacionais 

A estratégia e o controlo 

- O planeamento estratégico 

- O planeamento operacional 

- O controlo interno e o controlo operacional 



 

O orçamento e o controlo orçamental 

O orçamento 

- Os princípios de elaboração e mecanismos de funcionamento do orçamento 

- As fases de elaboração orçamental 

- A importância do orçamento na gestão 

O controlo orçamental 

- Os objetivos das estratégias de controlo orçamental 

- As características do controlo orçamental 

- Os desvios orçamentos: sua identificação e impacto na gestão  

A definição e implementação de sistemas de controlo de gestão 

A definição das necessidades ao nível da organização 

- A identificação do setor em que a organização se insere 

- As características específicas da organização 

A implementação do sistema de controlo de gestão 

- Os problemas a enfrentar 

- O diagnóstico das dificuldades pós-implementação 

Avaliação e encerramento 

Avaliação: Qualitativa - Formativa e Sumativa 

Metodologias: Método expositivo, participativo, trabalho prático 

Regime de Assiduidade: As faltas não podem exceder 10% do total das horas de 

formação 

 


