
“Na FCM cada obra funciona como uma empresa autónoma: temos 
de ter um controlo de custos diário e, sem a aplicação, era impossível 
a correta imputação de custos de forma a quantificar os resultados 
de cada projeto. Com o PHC, a FCM tem mais informação, melhor 
qualidade e utiliza menos recursos.”

Dr. João Paulo Martins, Diretor Financeiro FCM – Cofragens e Construções

SOLUÇÕES
• Gestão de sub-empreiteiros: introdução de folhas de ponto e de 

presença.
• Gestão de pessoal em obra, interno e temporário: controlo de 

ponto e presenças, imputação equilibrada de custos nas obras, de 
forma automática, após processamento de salários no Módulo 
Pessoal PHC.

• Geração de mapas de custos globais por obra: análise global pelo 
tempo de vida da obra e detalhada por rubricas de custos reais. 

• Mapas de custos por fornecedor.
• Gestão de custos de aluguer internos e externos (equipamento): 

introdução de contratos de aluguer de forma a gerir as condições 
de contrato, imputação de custos às obras de material alugado ou 
interno (imobilizado), controlo de fluxo de saídas e entradas do 
material nas obras (incluindo transferências entre obras), 
apuramento mensal dos custos dos alugueres, por obra.

• Gestão de custos financeiros: distribuição balanceada de custos 
administrativos impostos pelas obras.

• Distribuição de encargos administrativos e financeiros pelas obras.
• Mapa de custos por dossier e controlo de reclamações.

VANTAGENS
• Gerir cada obra como uma empresa independente.
• Acompanhar a evolução de custos e receitas de cada projeto em 

qualquer altura.
• Fornecer às direções de obra os números reais do seu 

desempenho.
• Ter resultados online e mensais de cada projeto de forma a facilitar 

a tomada de decisão.
• Gerir em tempo útil toda a informação dos sub-empreiteiros e 

funcionários associados.
• Permitir o lançamento via web de tempos e despesas por 

funcionário. 
• Controlar a caducidade da documentação.
• Gerir reclamações: ajuda o controlo de qualidade a determinar as 

causas e respetivas correções e a encaminhar as mesmas para os 
departamentos envolvidos.

• Aumentar a eficiência dos processos otimiza os recursos internos.
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Atualiza orçamentos.

Emite as consultas a fornecedores 
para subempreitadas.

Adjudicação a subempreiteiros.

Faturação dos autos.

A todo o momento é possível 
consultar o cronograma 
financeiro de custos e proveitos.

Orçamentos, revisões de 
orçamentos, trabalhos a mais, 
garantias bancárias.

Vários modos de faturação: por 
auto, por prazo, por percent-
agem da obra, etc.

Visão do que foi faturado e o que falta faturar.

Análise final para acertos com o cliente.

Emite as consultas a 
fornecedores para preços 
de materiais.

Faturação inicial.

Se as medições excedem 
o orçamento.

Previsão a qualquer momento dos recebimentos e 
respetivo timing.

Cálculo das necessidades e 
emissão dos documentos.

Planeamento do timing e 
duração das várias tarefas.

Cálculo das necessidades e emissão dos documentos.

Introdução
das medições.

Atualiza orçamentos.

O processo será o aglutinador 
de toda a informação.


