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Gestão de Projetos 

Objetivos Gerais 

Neste curso os formandos ficarão a conhecer e identificar objetivos e timings específicos dos 

projetos que são iniciativas comuns a todas as organizações. Todos os projetos carecem de 

uma gestão proactiva, assente em procedimentos e técnicas específicas, por parte dos 

gestores de projetos. 

Objetivos Específicos 

No final deste curso os formandos ficarão aptos a: 

 Definir um projeto, definindo objetivos realistas e mensuráveis, através da aplicação 

eficaz de metodologias e técnicas de planeamento e estruturação de projetos; 

 Estruturar e planear um projeto com o Microsoft Project. 

Destinatários 

Este Curso destina-se a todos que pretendam conhecer as técnicas e metodologias aplicadas 

à gestão profissional de projetos inicial, assim como a ferramenta Microsoft Project. 

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 

24 Horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I - Introdução 

 O que são Projetos e qual a razão da Gestão de Projetos;  

 Gestão de projetos – abordagem estruturada;  

 Condições para o sucesso e causas do fracasso dos projetos; 

 O gestor de projetos – funções e perfil;  

 Ciclo de vida do Projeto e Ciclo de vida da gestão do Projeto;  

 O Patrocinador, o Cliente, a Equipa e o Gestor do Projeto;  
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DISGP036 

 Projetos, multi-projetos, programas e portfólios;  

 Projects Support Office. 

 

    Módulo II - Planeamento do âmbito e do tempo   

 A descrição do âmbito;  

 As listas estruturadas das atividades (WBS / CWBS / OWBS); 

 Gestão da configuração e das alterações;  

 Sequência das atividades; 

 Métodos de estimativa de tempos; 

 Definição dos pontos de controlo (milestones); 

 Elaboração do cronograma.   

 

    Módulo III - Organização do projeto, recursos e custos  

 Decomposição do Projeto;  

 Work Breakdown Structures;  

 Estimativas;  

 Planeamento do Calendário;  

 Modelização do Projeto;  

 Organização do projeto (OBS);  

 Gráficos de Gantt;  

 Tipos de investimento e fases de um projeto;  

 Gestão dos riscos; 

 Gestão da qualidade;  

 Definição de papéis e responsabilidades (matrizes de responsabilidades);  

 Plano de comunicação;   

 Planeamento dos recursos;   

 Planeamento dos custos. 

    Módulo IV - Controlo  

 Objetivos do controlo; 

 Ciclo do controlo;  

 Registo e controlo de execução; 

 Distribuição de trabalho;  

 Recolha de informação e avaliação do progresso; 

 Controlo do desempenho do projeto; 

 Produção de relatórios de acompanhamento e controlo. 
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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. 
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