
 

IPPS–Iscte – Instituto para as Políticas Públicas e Sociais · Av.ª das Forças Armadas, 1649-026 Lisboa ·  +351 210 464 021 ·  geral.ipps@iscte-iul.pt 

 

 

 

Programa Completo do Curso 

Curso de Gestão de Projetos 

 

1. Gestão de Projetos: conceitos e 
dimensões essenciais 

Identificar as competências necessárias para gerir eficazmente um 
projeto 

Adotar uma forma de trabalho “orientada para Projetos” 

2. Âmbito e Desenho do Projeto 

Definir um Projeto 

Estabelecer objetivos realistas e mensuráveis para os Projetos 

Utilizar as melhores Técnicas e Metodologias 

Utilizar as work breakdown structures 

3. Planeamento do Projeto e 
dependências 

Estruturar e planear um Projeto 

Utilizar as work breakdown structures 

Gráfico de Gantte Pert 

Gerir um Projeto ao longo do seu ciclo de vida 

4. Gestão de Recursos, 
Orçamento e Riscos 

Estimar custos e timings através de técnicas comprovadas 

Elaborar e avaliar orçamentos (VAL e TIR) 

Criar e utilizar sistemas de monitorização e controlo dos Projetos 

Gestão de Riscos 

5. Gestão dos Stakeholders 
(partes interessadas), 
Contratação e Ferramentas 

Gestão dos Stakeholders 

Negociação e Contratação 

Abordagem de ferramentas colaborativas e de gestão de projetos 
adequadas (Microsoft Project, Trello, Asana, Gira, etc) 

Estruturar e planear um projeto usando essas ferramentas adequadas 

6. Trabalho em equipa, gestão de 
conflitos e reportar e apresentar 
resultados 

Trabalho em equipa 

Gestão de conflitos 

Relatórios Técnicos: Relatório de Progresso 

Apresentação de resultados 

7. Gestão da implementação do 
Projeto-Caso 

Desenvolver e acompanhar a execução de um projeto de grupo - os 
participantes serão convidados a desenvolver os seus próprios 
projetos, partindo de propostas que iremos apresentar, por forma a 
experimentarem em contexto que lhes é útil e do qual detém um 
conhecimento profundo 

8. Apresentação e discussão dos 
casos prático e conclusões 

 

9. Sessão de follow-up 
 
 

Trata-se de um novo momento de formação em que se pretende 
discutir com os formandos a utilidade da formação na sua prática 
profissional, sendo que todos serão convidados a trazer dúvidas e 
novos desafios para poderem ser abordados e discutidos com os 
docentes. 


