
Totalmente integrado no ERP PRIMAVERA, o módulo de Controlo Financeiro de Projetos permite orientar os projetos ou 
tarefas das organizações na sua vertente financeira, de forma a permitir um controlo de gestão rigoroso.

O módulo permite efetuar o registo de todos os movimentos de projetos na Contabilidade e desta forma possibilita, não só 
um controlo dos projetos na ótica de custos e proveitos, mas também noutras perspetivas, tais como a de Tesouraria (fluxo 
de caixa), auxiliando as empresas na avaliação e atribuição de prioridades aos seus projetos.

A aplicação permite também associar a cada projeto um conjunto de itens que podem ser vistos como rubricas ou fases do 
projeto. Ao nível de orçamentos, para além de possibilitar a definição de várias versões do orçamento, o ERP mantém a 
rastreabilidade de todas as alterações efetuadas garantido, desta forma, um elevado nível de controlo orçamental de cada 
projeto.

A estrutura deste módulo permite criar acumulados de projetos, balancetes e outras análises na Contabilidade, fazendo do 
mesmo um autêntico repositório de informação, passível de ser explorada de várias formas e sob diversas perspetivas.

A utilização desta nova infraestrutura na Logística e Tesouraria e no módulo de Equipamentos e Ativos é realizada de uma 
forma completamente transparente, sem qualquer configuração adicional. Desta forma é garantida a uniformização de 
processos, a consistência de informação, a otimização de recursos, bem como a rastreabilidade de todos os documentos 
associados, praticamente sem custos adicionais para a organização.

Finalmente, para além dos mapas de exploração que se encontram no próprio ERP e que permitem consultar toda a 
informação relativa à gestão de projetos, o PRIMAVERA Office Extensions foi também reforçado num conjunto novo de 
fórmulas que permitem tirar todo o proveito deste novo elemento analítico.

O módulo de Controlo Financeiro de Projetos permite assim às empresas atingirem um novo patamar de qualidade na sua 
gestão, garantido as seguintes funcionalidades:
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?Criação/Edição/Consulta de projetos; ?Cópia de orçamentos de projetos/passagem de ano de 
?Criação/Edição/Consulta da WBS de projetos com a orçamentos;

possibilidade de criação de templates; ?Reporte de acumulados financeiros\ de projetos;
?Criação/Edição/Consulta de classes de WBS; ?Extrato contabilístico de projetos;
?Criação/Edição/Consulta de estados por projeto; ?Análise de projetos (totais por conta origem, 
?Gestão de estados de projetos manual ou por comparativos real/orçamento);

documentos internos; ?Transferências de custos projetos/projetos e 
?Painel de projeto; projetos/centros de custo (versão Executive);
?Faturação de projetos; ?Criação/Edição/Consulta de grupos de projetos e WBS 
?Contabilização de projetos; com vista a tirar relatórios agrupados (versão Executive).
?Gestão de projetos plurianuais; ?Fórmulas orientadas por projeto no PRIMAVERA Office 
?Gestão de orçamentos plurianuais de projetos por WBS e 

Extensions.
conta origem;


