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Gestão de Projeto 

Descrição geral 

A  Gestão de Projetos oferece referênciais para que o colaborador visualize oportunidades, desenvolva novos produtos, 
serviços ou estratégias. Aprenderá métodos para analisar, executar e concluir projetos. Assim, economiza tempo e 
garante o máximo de qualidade.  

Carga Horária 

16 Horas 

Objetivos gerais 

Compreender a estrutura que deve ser seguida para se obter um planeamente de projecto transparente, tendo en 

atenção as diferentes fases do projecto. 

Objetivos específicos 

No fínal da formação os formandos deverão proceder à aplicação das ferramentas de gestão d eprojecto e serem 
capazes de implementar no seu dia à dia da empresa, ou sempre que estejam perante uma realidade necessária. 

Destinatários 

Trabalhadores de micro, pequenas e médias empresas, com idade superior a 16 anos. 

Modalidades de formação 

Formação-Ação 

Formas de organização da formação 

Presencial 

Conteúdos programáticos 

1.  Introdução ao conceito de Gestão de Projecto 

2.   As diferentes fases de desenvolvimento de um projecto; 

3. Planeamento do projecto; 

4.  Matriz de Risco do desenvolvimento do projecto; 

5. Apresentação do Projecto à gestão; 

6.  Gestão do Plano de ação  

7. Comemorar o sucesso do Projecto.  

 

Metodologias de formação 

Demonstrativa, Interrogativa, Expositiva e Ativa 

Equipamentos e materiais de apoio à formação 

Mesas, Cadeiras, Quadro Branco, Projetor, Computador 
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Assiduidade 

Neste curso não são permitidas faltas de assiduidade. 
ou 

Os formandos podem faltar até 10% das horas totais de formação. 

A avaliação da aprendizagem 

Diagnóstica, Formativa, Sumativa 

 

Classificação Final = 20% Avaliação Formativa + 80% Avaliação Sumativa  

ou 

Este curso é de sensibilização, não tem avaliação da aprendizagem 

 

A avaliação da formação e dos formadores 

Inquérito de Avaliação da Formação feito pelos Formandos e pelo Formador 
Inquérito de Avaliação do Formador feito pelos Formandos e pelo Coordenador Pedagógico 
Inquérito do Impacto da Formação feito pelo Cliente/Empresa  

Certificação 

Aos participantes que concluírem com aproveitamento este curso é entregue um Certificado de Formação 

Profissional, de acordo com o modelo publicado pela Portaria n.º 474/2010, de 8 de Julho, emitido pelo 

sistema SIGO, ficando o seu registo na Caderneta Individual de Competências de cada formando. 
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