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Gestão de projetos

ß  A Gestão de projetos é a aplicação de métodos, ferramentas, técnicas e 
competências num projeto.  

ß  A Gestão de Projetos inclui a integração das várias fases do ciclo de vida 
do projeto. A Gestão de Projetos é realizada através de processos. 

ß  Os processos selecionados para utilização num projeto devem estar 
alinhados numa abordagem sistémica.  

ß  Cada fase do ciclo de vida do projeto deve ter entregáveis  específicos. 
Estes entregáveis são revistos regularmente durante o projeto para 
responder aos requisitos do dono do projeto , cliente e outras partes 
interessadas. 

Fonte ISO 21500 



A Abordagem do IPMA – O ICB 3  

ß  A gestão de projectos é realizada através de processos  
ß  Mas, são necessárias competências para atingir o sucesso na 

concretização do resultado final de um projecto 



1.01  
Ps 
Project  
management  
success 

1.02  
Ip 
Interested  
parties 

1.03  
Rq 
Project re-quirements 
& objectives  

1.04  
Ri 
Risk & 
opportunities 

1.05  
Q 
Quality 

1.06  
Po 
Project organization 
 

1.07  
T 
Teamwork 

1.08  
Pb 
Problem  
resolution 

1.09  
Ps 
Project  
structures 

1.10  
Sd 
Scope & 
deliverables 

1.11  
Tp 
Time & project  
phases 
 

1.12  
Re 
Resources  
  

1.13  
C 
Cost &  
finance 

1.14  
Cn 
Procurement & 
contract 

1.15  
Ch 
Changes 

1.16  
Cr 
Control &  
reports 
 

1.17  
In 
Information & 
documentation 

1.18  
Ca 
Communica-tion 

1.19  
Su 
Project  
startup 

1.20  
Cs 
Project  
closeout 

3.01 
P 
Project  
orientation 
 

  

3.02 
Pg 
Programme 
orientation 
 

3.03  
Pf 
Portfolio orientation 

3.04  
Pp 
Project, prog-ram & 
port-folio implemen. 

3.05  
Po 
Permanent  
organization  
 

3.06  
Bu 
Business 

3.07  
Sa 
Systems, products & 
technology 

3.08  
Pe 
Personnel  
management 

3.09  
Hs 
Health, secu-rity, 
safety, & environment 

3.10  
Fi 
Finance 

3.11  
Le 
Legal 
 
 

  
  

  
  

2.01  
L 
Leadership 
 
 

  
  

2.02  
M 
Engagement & 
motivation 
 

2.03  
Sc 
Self-control 

2.04  
As 
Assertiveness 
 
 

2.05  
R 
Relaxation 

2.06  
O 
Openness 

2.07  
Cy 
Creativity 
 
 

2.08  
Ro 
Results  
orientation 

2.09  
E 
Efficiency 

2.10  
Co 
Consultation 
 
 

2.11  
Ne 
Negotiation 

2.12  
Cc 
Conflict & 
crisis 

2.13  
Rl 
Reliability 
 
 

2.14  
Va 
Values  
appreciation 

  

2.15  
Et 
Ethics 
 
 

  
  

ICB: IPMA Competence Baseline 

ICB Tabela Periodica de Elementos de Competência em Gestão de 
Projectos 

 



Competências comportamentais no ICB
§  Liderança 
§  Empenho e motivação 

§  Autocontrolo
§  Assertividade 

§  Descompressão
§  Abertura 

§  Criatividade
§  Orientação para os resultados 

§  Eficiência
§  Aconselhamento

§  Negociação 
§  Conflito e crise 

§  Fiabilidade
§  Apreciação de valores
§  Ética

Todos os soft skills em gestão de 
projectos envolvem comunicação… 



As soft skills de um gestor de projecto 

PODEM 
SER 

DESENVOLVIDAS 

DECISIVAS 



Soft Skills? 

ß  São desenvolvidas desde que nascemos, sem nos darmos conta 
ß  Aplicamo-las muitas vezes de forma espontânea e inconsciente 



É fácil alcançar o sucesso em projetos? 

In Chaos reports” 



Quem contribui para estes fatores?

ß  Todos os fatores de insucesso envolvem pessoas e as 
suas decisões…

ß  Nos motivos apontados, os problemas técnicos ou 
tecnológicos não estão entre as principais causas

ß  Entre as pessoas, os problemas de comunicação e do 
relacionamento interpessoal são os mais transversais



Desenvolver a equipa de projecto



Construir e desenvolver a equipa

ß  A construção da equipa de projecto deve ser feita em permanência

ß  Todo o tempo investido neste dimensão é tempo ganho e não tempo 
perdido



CONSTRUIR E DESENVOLVER A 
EQUIPA – Metas desejáveis

ß  Aperfeiçoar a comunicação formal e informal
ß  Como Identificar e resolver problemas
ß  Gerir stakeholders (partes interessadas) internos e externos
ß  Melhorar o controlo do projecto
ß  Estimular aprendizagem organizacional através do projecto
ß  Melhorar do “tempo de entrega” dos resultados do projecto



A partida influencia sempre o percurso

ß  Antes do projecto arrancar, 
deve o gestor negociar 
assertivamente uma equipa 
que assegure boas ou 
razoáveis possibilidades de 
sucesso



Condicionantes a não esquecer pelo gestor 
de projectos

•  O GP tem de procurar assegurar, ao longo de todo o projecto que a 
Equipa: 

•  Sabe com clareza o que tem de fazer

•  Quando e em que prazos

•  Como e Com que nível de qualidade (requisitos)

•  Assume as suas responsabilidades

•   



A comunicação em gestão de projectos



Estratégias para melhorar a comunicação

ß  Lembrar que toda a Comunicação leva tempo
ß  as possibilidades de erro são múltiplas e aumentam em situações de 

pressão

ß  Devemos Adequar as Comunicações aos destinatários, aos contextos, 
aos objectivos e ao momento 

ß  Planear e avaliar, para poder aperfeiçoar 



Um pequeno exemplo de erro  
de comunicação



E comunicar o projecto?



Comunicar bem um projecto faz parte da 
sua gestão…

O… 



Defender a ideia do Projecto

ß  Quando?
ß  Com Quem?
ß  A Quem nos dirigimos?

O que pretendemos? 



O suporte a um projecto

ß  Para além dos recursos, meios e condições
ß  Para além de todos os requisitos, exigências e 

constrangimentos
ß  o Suporte e apoio do topo hierárquico da organização 

é decisivo para o sucesso 
Þ  o papel do Sponsor e restantes decisores é, assim, 

fundamental     



Comunicar os Projectos às pessoas envolvidas

ß  A equipa deve ser sempre considerada nas situações 
de “venda” do projecto

ß  O seu apoio, adesão e envolvimento são cruciais… 



Gerir Stakeholders: protagonistas do 
projecto

ß  Stakeholders  são pessoas ou organizações que tenham qualquer tipo de 
envolvimento no projecto ou cujos interesses possam ser afectados pelo 
projecto

ß  Gerir o relacionamento com os stakeholders não se aprende totalmente 
nos livros

ß  Apela a todas as competências necessárias a um bom gestor de projectos



Não esquecer…. Uma imagem…..

Também vende um projecto… 



Gráficos em crescimento podem persuadir
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Liderar – Como? Quem? Para onde?



A Liderança em Gestão de Projectos



Sem liderança, será que é possível conseguir?  

ß  Boas equipas sem uma boa liderança? 
ß  Como se comportarão em situações críticas? 
ß  Como mudarão o rumo, se necessário? 
ß  Como se motivarão para exceder as expectativas? 
ß  Como se verão ganhos de maturidade na equipa? 
ß  Terão orientação para melhorar o seu desempenho? 



Empowerment e Liderança 

ß  Numa equipa só há um líder? 
ß  Não devemos também desenvolver as competências de liderança de outros 

elementos da equipa? 
ß  E quando o líder não está presente? Quem lidera? 
ß  E se o líder não for “chefe”? 
 



De quem falamos quando pensamos em 
líderes?



Liderança Transformacional – Exemplos – 
unidos pelo carisma… 

ß  Jesus Cristo
ß  Hitler
ß  Gandhi
ß  Steve Jobs
ß  D. João II
ß  D. Afonso Henriques
ß  Dalai Lama
ß  Margaret Tatcher
ß  Nelson Mandela 

ß  Napoleão 
ß  Alexandre o Grande 
ß  Átila o Huno 
ß  Richard Branson 
ß  Maradona 
ß  Michael Jordan 
ß  JFK 
ß  Joana d’Arc 
ß  Mourinho 
 

Quem escolheria para liderar um projecto?... 



A Liderança situacional – Abordagem ajustada a 
um ambiente de projecto 

ß  Face a cada diferente situação, podemos e devemos adoptar uma 
diferente estratégia e estilo de liderança

ß  Um líder deve preocupar-se em analisar com cuidado: 
Þ  as situações (tarefas, contexto, responsabilidades, riscos, resultados desejados, 

etc.) 
Þ  as pessoas e/ou equipas envolvidas
Þ  O Timing e o momento 

ß  De modo a escolher e adaptar a melhor abordagem
ß  A flexibilidade é, assim, uma competência decisiva 



Motivar a equipa de projeto



A Motivação da Equipa de projetos

ß O que é a Motivação?
ß Como motivar não sendo chefe?
ß O gestor de projecto é responsável pela 

motivação de toda a sua equipa?



Tempos Modernos – A Motivação na 
Organização do Séc XXI 



Gerir conflitos em ambiente de 
projecto  

 



O conflito não tem de ser uma dor de 
cabeça...



O Conflito: considerações importantes 

ß  A existência de Conflitos é universal
ß  O conflito é sempre gerador de mudança. O segredo está em orientá-la 

num sentido positivo
ß  Ao contrário da Guerra (situação de conflito destrutiva), é possível nos 

conflitos tentar que: 
Þ  Ambas as partes saiam da situação melhor do que estavam no início



O Conflito e sua importância no trabalho 
em Equipa de Projectos

ß  Não existem grupos sem conflito…
ß  Sempre que existem posições, prioridades e necessidades distintas 

estamos na presença de um conflito potencial

ß  O conflito explícito é muito melhor que o conflito encoberto

ß  O conflito não é um problema. As nossas reacções ao conflito é que 
podem ser causadoras de muitos problemas



Principais “causas” e “fontes” de conflito

ß  Recursos (humanos, financeiros, materiais, equipamentos) 
ß  Prioridades
ß  Poder
ß  Papéis
ß  Relações e grupos
ß  Tomada de Decisões
ß  Prazos
ß  Custos
ß  Necessidades
ß  Alterações no projecto



Em conclusão

ß  Por tudo o que foi dito e ainda muito mais…

 OS SOFT SKILLS SÃO 
OS INGREDIENTES

QUE  FAZEM MESMO ACONTECER
UM PROJECTO… 


