
 

 

o A relação entre os objectivos organizacionais e a política de RH  

o Métrica dos custos através de rácios financeiros: ROI, IRR, cash flows 
efectivado 

o Custos-Padrão e Desvios 

o O planeamento de receitas e despesas 

o Técnicas de Controlo de Custos 

o A elaboração do orçamento de RH 

o Todas as componentes do orçamento de RH

Gestão de Custos e 
Orçamentos em Recursos 

Humanos

Luanda, 25,26 e 27 de Julho de 2018 - Hotel**** 

24 horas de Formação Intensiva para:

www.sapientzia.com contacto@sapientzia.com 921018466

Seminário Prático

1. Preços Especiais para Equipas da mesma Empresa 

2. Importantes descontos inscrevendo-se até 13 de 
Julho 

3. Disponível em formato à Medida

Inscreva-se Já em 

 www.sapientzia.com 

contacto@sapientzia.com 

Telf.: 921018466

Inscreva-se 
até 13 de Julho 

e obtenha 
descontos 
especiais

INCLUI 

• Resolução de casos práticos
• Simulações

Ferramentas e Técnicas para optimizar a 
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Estimado/a Profissional, 

É imprescindível que um Director, um gestor ou um técnico de Recursos Humanos tenha 
a formação e as competências específicas e técnicas necessárias para um 
desenvolvimento óptimo das suas funções dentro da área de Recursos Humanos. 

No entanto, é cada vez mais importante que os profissionais de RH adquiram também  
conhecimentos económico-financeiros que lhes permitam conhecer o impacto 
financeiro do seu departamento na organização, elaborar um orçamento e 
saber até onde se pode “apertar o cinto”. 

S-Training tem o prazer de lhe apresentar a 1ª edição de um Seminário que pretende 
dotar os profissionais de RH das ferramentas é técnicas que lhes permitam levar a 
cabo de forma estruturada e pragmática a: 

Gestão de Custos e Orçamento em Recursos 
Humanos 

Luanda, 25,26 e 27 de Julho de 2018 

Ao longo de 24 horas de Formação Intensiva e Prática com uma abordagem 
prática, analisam-se em profundidade os aspectos económico-financeiros que todos os 
profissionais de RH deviam dominar: rácios, custos padrão, desvios, técnicas de controlo 
de custos, componentes do orçamento de RH, elaboração de um orçamento de RH.  

Aproveite esta oportunidade única de colocar as suas dúvidas a um Especialista e de tirar 
o máximo proveito desta Formação indispensável a todos os profissionais de Recursos 
Humanos!  

Com a confiança que vai querer estar presente, despedimo-nos esperando poder 
cumprimentá-lo/a no dia 25 de Julho. 

Com as melhores saudações 

A Direcção 

    P.S. - Inscreva-se nesta formação e comece já a poupar! 

Luanda, 25,26 e 27 de Julho 
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OBJECTIVOS ORGANIZACIONAIS E POLÍTICA DE 
RH 

• A Relação entre Objectivos Organizacionais e a Política de RH 

• Planeamento estratégico 

o Plano de Negócios 

o A Visão do Negócio 

o O estabelecimento de Objectivos 

o A estrutura e a organização 

• Gestão estratégica de RH 

o Parceiro de Negócio 

o "Business Driven" 

MÉTRICA DOS CUSTOS DE RH 

• Rácio Económico Financeiros 

o  Return on Investment (ROI) 

o Avaliação de Projectos 

• Internal Rate of Return (IRR) 

• Cash Flow Efectivado 

MEDINDO A PERFORMANCE FINANCEIRA DA 
FUNÇÃO RH 

• Controlo e Monitorização 

• Análise de custos-padrão e desvios 

• Accountability e Responsability 

PROGRAMA PROGRAMA 

Luanda, 25,26 e 27 de Julho 
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O QUE É UM ORÇAMENTO  (Budget)? 

• Principal actividade da função "Organisational Finance” 

• Relação entre Orçamento e Objectivos da Organização do 

A FINALIDADE DO ORÇAMENTO 

• Planeamento das Receitas 

• Planeamento das Despesas 

• Controlo de Custos 

PREPARAÇÃO DO ORÇAMENTO 

• Etapas 

• Equipas intervenientes 

• Calendarização 

• Monitorização do Planeado versus o Actual 

COMPONENTES DO ORÇAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS 

• Planeamento de Recursos /Headcount 

• Custos salariais 

• Prémios de Desempenho e de Vendas 

• Subsídio de Refeição / Ajudas de Custo 

• Formação e Desenvolvimento 

• Seguros 

• Plano de Pensões 

PROGRAMA 

Luanda, 25,26 e 27 de Julho 
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As bases da Formação S-Training 
Os Seminários de S-Training brindam-lhe uma oportunidade única para o desenvolvimento das 
competências necessárias para a rentabilização máxima do seu trabalho diário. Por esse motivo 
baseamo-nos nos seguintes princípios: 

Temas Pertinentes e de Aplicação Prática e Imediata 

Todos os conteúdos desenvolvidos por S-Training têm como base uma completa 
investigação  das necessidades reais e quotidianas das organizações e pretendem 
fornecer-lhe as ferramentas necessárias para tornar mais produtivo e eficiente o seu 
trabalho diário. Todos os conhecimentos adquiridos podem ser de imediato postos em 
prática porque se passa do plano conceptual ao plano prático e operacional através dos 
exercícios, análises de caso, simulações. 

Participação e Interactividade 

É imprescindível que todos os assistentes participem de forma activa e positiva, criando a 
base da interactividade.  

Networking 

É importante conhecer profissionais com as mesmas necessidades e com experiências 
diferentes. Os Seminários S-Training são uma excelente oportunidade. 

Recursos Pedagógicos de alto Impacto 

As sessões de S-Training minimizam o método expositivo de conhecimento em detrimento 
do método vivencial, da aprendizagem através da experiência própria e partilhada. Por 
esse motivo muitas das sessões se baseiam em autoscopias, role-plays, simulações, 
análise de casos reais e trabalhos de grupo. 

Continuidade 

Acreditamos que a Formação não pode ser uma coisa isolada e por isso propomos e 
Elaboração de Planos de Acção Individuais, onde se traçam e definem atitudes e 
compromissos a assumir. 

 

Luanda, 25,26 e 27 de Julho
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Formadores de Referência 

Entendemos que a melhor formação só pode ser ministrada pelos melhores Formadores em 
cada área e por esse motivo seleccionamos os melhores Especialistas seguindo rigorosos 
critérios de Qualidade. Todos os Colaboradores de S-Training têm sólidos conhecimentos 
sobre os temas a tratar e uma experiência mínima de 15 anos que lhes permite abordar 
com exactidão qualquer tema relacionado com a gestão Econômica dos RH 

Especialmente desenvolvido para:
• Administradores

• Directores Gerais

• Directores e Responsáveis de Recursos Humanos 

• Gestores de Recursos Humanos  

• Técnicos de Recursos Humanos 

• Directores Financeiros 

• Directores de Contabilidade 

• Consultores de Recursos Humanos 

• Todos os profissionais que necessitem reciclar ou aumentar os seus conhecimentos 
nestas matérias 

Horário 
• Os Assistentes são recebidos no 1º dia às 8h00 

• Seminário tem início às 8h30, terminando às 17h00. 

• Almoço servido das 13h00 às 14h00. 

• Coffee breaks servidos às 10h30 e às 16h:00 

Luanda, 25,26 e 27 de Julho 
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Data e lugar de celebração 

Luanda, 25, 26 e 27 de Julho de 2018 

Hotel **** 

Facturação 
Belas- Benfica Rua 6 Travessa 4 - Edifício 
Palanca TV Luanda 

S-Training oferece descontos especiais a 
empresas que inscrevam 2 ou mais pessoas no 
mesmo evento. 

Para mais informação contactar  921018466

www.sapientzia.com 

contacto@sapientzia.com 

921018466 

Reserve a sua Participação Inscrição

O valor da inscrição inclui a documentação 
 almoços e os coffee breaks indicados no programa.

Certificado de Assistência 

Será entregue no último dia do Seminário um certificado de assistência a todos os Participantes que o solicitem. 

Cancelamento de Inscrições 

O cancelamento de uma inscrição deve ser comunicado por escrito até 5 dias úteis antes do início do evento e ser-lhe-á restituído o valor 
da inscrição excepto 20%, referente a gastos administrativos. Depois deste período não será possível a devolução do valor pago. No 
entanto, S- Training admite uma substituição à presença da pessoa inscrita. Qualquer substituição deve ser notificada por escrito até 48 
horas antes do início do Seminário. 

A entrada no Seminário só é garantida se o pagamento da inscrição for efectuado antes da data de início do evento.

Preço 
Até 13 de Julho  

359.900 AKZ  
Depois de 13 de Julho 

379.900 AKZ  
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