
ORÇAMENTO DE TESOURARIA 

A Componente T Orçamento tem como objetivo, a projeção da posição financeira futura de cada Empresa ou 
Grupo, com base em recebimentos e pagamentos previstos, podendo ser utilizada para medir as necessidades de 
liquidez futuras e a rentabilidade. 

Esta Componente possibilita, ainda, uma gestão financeira enquadrada em cada atividade, garantindo o conhecimento 
atempado dos fluxos financeiros, bem como a situação provável da posição de tesouraria e respetivos excedentes 
ou défices. 

Isto possibilita uma melhoria na negociação de instrumentos financeiros pela identificação atempada de 
oportunidades de investimento ou financiamento de modo a evitar desequilíbrios na tesouraria e consequentes 
problemas financeiros.
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• Atualização do Orçamento de 
Tesouraria com base nos fluxos 
previstos gerados de acordo 
com os contratos inseridos em 
T Operações Financeiras

• Análises de Desvios 
Orçamento vs Real obtidas em 
tempo real
• Atualização de previsões de 
tesouraria não confirmadas



© MetaCase 2020 All rights reserved. Visit www.metacase.pt for more information

• Possibilidade de Integração do Orçamento Económico em modo 
detalhado ou resumido

• Apuramento do Orçamento de Tesouraria com base nos dados do 
Orçamento económico

• Flexibilidade de configuração e gestão das regras de transformação do 
Orçamento Económico em Orçamento de Tesouraria

• Gestão de vários cenários e possibilidade de realizar N revisões aos 
Orçamentos definidos

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

• Possibilidade de gerir vários orçamentos (por exemplo um por empresa) com diferentes layouts entre eles e obter 
um consolidado (por exemplo o do grupo), também com layout distinto e que os agrupa todos os outros 

• Gerir orçamentos por unidade de negócio caso a mesma empresa tenha orçamentos distintos por área de atividade

• Flexibilidade e facilidade na definição e manutenção dos layouts orçamentais

• Definição de layouts orçamentais com vários níveis (organização em árvore)

• Registo de atividades, onde se pode visualizar em que menus e 
funcionalidades cada utilizador acedeu, como por exemplo a nível das 
tomadas de decisão de curto prazo que envolvam transferência de fundos.

• Gerir orçamentos em diversas divisas, podendo consolidar o orçamento 
numa moeda referência 

• Apurar as diferenças cambiais entre a taxa de câmbio real e a taxa de 
câmbio considerada para efeitos de Orçamento 

• Consultas e Reportes que permitem comparar orçamentos, revisões e 
também comparativos de valores reais versus valores orçamentado


