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Gerir Projetos Dinâmicos: Técnicas e Ferramentas Reais 

Objetivos Gerais 

Este curso visa transmitir conhecimentos que permitam aos formandos lidar com projetos que 

se desenrolam de forma dinâmica e não apenas por cumprimento de processos. O sucesso 

requer a combinação de ferramentas adequadas, aplicação de melhores práticas e capacidade 

de relacionamento interpessoal de forma a atingir os objetivos definidos ao longo do ciclo de 

vida do projeto. 

Objetivos Específicos 

Neste curso os formandos ficarão aptos a: 

 Identificar etapas e ligações das diferentes fases do projeto; 

 Identificar estratégias de comunicação através dos resultados. 

Destinatários 

Este curso pode ser interessante para Gestores de Projetos com experiência que necessitam 

de solidificar conhecimentos empíricos, bem como para profissionais que fazem gestão de 

projetos de forma regular e precisam de desenvolver as suas competências chave associadas 

ao sucesso dos projetos. 

Pré-requisitos 

Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são: 

 Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser 

(programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer. 

 Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no 

escritório), tablet ou smartphone. 

Carga Horária 

12 Horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I - Transformar um conjunto de indivíduos numa equipa produtiva e 

comprometida 

Módulo II - Utilizar ferramentas adequadas na planificação e execução de projetos 

Módulo III - Estabelecer ‘fundações’ sólidas para o projeto 
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Módulo IV - Criar projetos exequíveis, com objetivos alcançáveis 

Módulo V - Conseguir resolver problemas de forma criativa e gerir os riscos 

Módulo VI - Gerir expetativas e relacionamentos entre todas as partes intervenientes 

Módulo VII - Adquirir competências de topo na gestão de projetos 

Módulo VIII - Adotar estratégias que garantam resultados positivos 

Módulo IX - Aplicar técnicas para lidar com mudanças e pressão 

Módulo X - Aprender a lidar com a mudança de forma flexível e focada 

Metodologia 

Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através 

da plataforma. 

O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como 

faz na sala de aula. 

As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada 

sessão de formação. 

No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 

90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e 

tenha avaliação final positiva. 

Esta formação é certificada e reconhecida. 

  

  

http://www.highskills.pt/

