
 
 

Departamento de Formação e Qualidade - CCAH 

 

 

Gestão de Projectos 

 

 

Público-Alvo 

 

Chefes de projectos. Dirigentes e Quadros chamados a participarem em grupos de trabalho de 
projectos. 
 

PRÉ-REQUISITOS: 

 

Os participantes deverão trazer computador portátil com o software Microsoft Project 

OBJECTIVOS 

 

Facilitar uma metodologia de gestão para homogeneizar o tratamento de informação, no 
âmbito dos projectos; 
Conhecer e aplicar instrumentos de apoio à planificação e gestão de projectos (Gráficos de 
Gantt, Rede de Pert); 
 Conhecer ferramentas informáticas para melhorar a planificação, organização e controlo de 
projectos 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
 - Projectos e Gestão de Projectos 
 
- Standards em Gestão de Projectos 
 
- O "Gestor de Projecto" 
- O perfil do Gestor de Projecto 
- Gestor de Projectos ou Coordenação técnica de equipas de projecto 
- Gestão de Projectos como profissão 
 
- Definição de Objectivos 
- Primeira etapa da abordagem de um projecto 
- Alvos, Objectivos, Requisitos e Especificações 
- Brainstorming 
 
- Metodologia de Gestão de Projectos 
 
- Definição de Projecto 
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- Constituição da Equipa 
 
- Stackeholder Analisys 
- Gestão do risco 
- Gestão da comunicação 
 
- Planeamento do Projecto 
- Organograma de tarefas 
- Definição das tarefas 
- Duração das tarefas 
- Estrutura do projecto 
- Redes de projecto 
- Pert / CPM 
- Gráficos de Gantt 
 
- Execução do Projecto 
- Criação de um plano base 
- Acompanhamento da execução do projecto 
- Relatórios de desempenho 
- Controlo 
- Alterações ao plano 
 
- Conclusão do Projecto 
- Relatório de conclusão 
- Capitalização de resultados 
 
Carga Horária e Área de Formação 

 

Nº de horas: 30– Formação Presencial 

Área de formação: 345 - Gestão 

 

Modalidade de Formação 

 

Formação Contínua  

 

Calendarização 

 

Período para a realização do curso:  

02 a 07 de Julho de 2012 

Horário:  

16h30 às 21h30 e dia 07 de Julho das 10h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00 

 

Métodos Pedagógicos que serão utilizados 
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Afirmativo – centrados na transmissão de saberes do formador ao formando 

Interrogativo – estimula a progressão do formando questionando-o 

Audiovisuais – recurso a equipamentos audiovisuais 

 

Formador 

 

Dr. Jorge Manuel Dias 
 Formador Certificado 
 
 
Observações 

Serão disponibilizadas quatro vagas para formandos que se queiram deslocar das Ilhas de São 
Jorge e Graciosa, a fim de realizar esta acção de formação profissional, com custos de 
deslocação financiados pelo programa Pro-Emprego. 
 
A realização dos cursos candidatos ao co-financiamento do programa Pro-Emprego, é 
condicionada pelas respectivas autorizações por parte do mesmo programa. 
 
 
 

 


