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DEST IN AT ÁRIO S  Munícipes de Cascais 

OBJET IVOS 

GERA IS  

No final deste curso, esperamos que o formando consiga iniciar, planear, executar, 
acompanhar e encerrar projetos de forma a maximizar o desempenho operacional e 
a competitividade da sua empresa com a Gestão de Projetos. Adicionalmente, o 
formando deverá entender as principais competências de um gestor de projetos. 

OBJET IVOS 

ESP ECÍ FIC OS  

O formando deve ser capaz de identificar e definir os principais elementos do Termo 
de Abertura do Projeto e adicionalmente, identificar as partes interessadas do seu 
projeto, classificando-os conforme o poder e interesse de cada um. Adicionalmente 
deve ser capaz de entender e utilizar as ferramentas apresentadas para planear o 
âmbito, as atividades do projeto e o cronograma, orçar os custos envolvidos, definir 
os indicadores de qualidade do projeto, planear os recursos humanos e materiais 
necessários ao projeto, elaborar o plano de comunicação, mapear e classificar os 
riscos. Ainda será capaz de entender os principais relatórios de controlo do projeto e 
a importância da definição de um processo para o controle das mudanças nos 
projetos.  

CONT EÚDOS  

 Conceito de Gerenciamento de Projetos 

 Fases e Processos de Gerenciamento de Projetos 

 Termo de Abertura do Projeto 

 Gestão dos Stakeholders 

 Gestão do Âmbito 

 Gestão do Tempo 

 Gestão do Custo 

 Gestão da Qualidade 

 Gestão de Recursos Humanos 

 Gestão da Comunicação 
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 Gestão de Riscos 

 Gestão de Aquisições 

 Execução do Projeto e principais atividades a serem realizadas nesta fase 

 Relatórios de Desempenho 

 Controle  de Mudança do Projeto 

 Encerramento de Projetos 

MET ODOLOG IAS  

 Expositivos para introdução a teoria deste módulo 

 Ativo através de trabalho de grupo para aplicação da teoria na prática pelos 
formandos 

 Interrogativo para verificar através de questões, se a teoria foi entendida 
pelos formandos. 

 Os recursos necessários são: computador com camera e plataforma para 
formação on-line 

 


