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Imagem1- Elaboração de um orçamento

Conceito básico

Um orçamento é parte de um plano financeiro que faz a previsão de 
despesas  futuras  de  um  negócio.  Identifica  os  elementos  do 
planeamento  financeiro.  Pode  ser  mensal,  trimestral,  plurianual, 
etc.  Apesar  de  ser  algo  planeado  com  cuidado,  os  orçamentos 
podem ser cumpridos a risca, com sobras ou com falta de recursos 
planeados.
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Imagem2- Elaborar orçamentos

Aplicabilidade

O  orçamento  pode  ser  aplicado  tanto  ao  departamento 
governamental como ao privado.
Qualquer entidade pública ou privada, com ou sem fins lucrativos 
deve estabelecer objetivos e metas.
Do orçamento para a execução de uma obra, e, ou aquisição de 
máquinas  e  equipamentos,  depende o  sucesso  do  objectivo  que 
previamente se traçou.
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Imagem3- Elaboração de um relatório

Conselhos práticos
Obtenha  o  orçamento  adquado  ás   suas  necessidades  e 
disponibilidades  financeiras,  essa  deverá  ser  a  sua  principal 
preocupação.

1. Começe  por  elaborar  um  plano  do  que  pretende  ver 
orçamentado, identificando claramente as fases da obra assim 
como os materiais, ou equipamentos pretendidos;

2. Proceda  a  uma  pesquiza  detalhada  de  empresas  em 
www.oportaldaconstrucao.com,  que possam executar  a sua 
obra, e solicite orçamento  pelo menos a 6 empresas.

3. De  seguida,  Vá  à  rubrica  dos  orçamentos,  em 
www.oportaldaconstrucao.com,  e  solicite  também  aí  um 
orçamento.

4. Análise os orçamentos, recebidos ponto por ponto, e nunca no 
resultado global.

5. Compare pelo menos 3 orçamentos de empresas diferentes.
6. Não se decida nunca pelo  orçamento mais  económico,  mas 

sim pelo mais ajustado ás suas necessidades.

Volume XIII- Orçamentos                                                                                                        www.oportaldaconstrucao.com
O Portal da Construção                                                                                                   

http://www.oportaldaconstrucao.com/
http://www.oportaldaconstrucao.com/


6

O PORTAL DA CONSTRUÇÃO é um portal agregador de
conteúdos relacionados com as áreas

de construção civil, arquitectura e engenharia civil.

O PORTAL DA CONSTRUÇÃO disponibiliza, entre os seus
conteúdos, um Directório de Empresas do ramo, com o intuíto
de proporcionar aos seus utilizadores um fácil e rápido acesso

a contactos relevantes do sector.

O PORTAL DA CONSTRUÇÃO propõe-se a ser uma indispensável
ferramenta on-line de apoio ao utilizador.
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