
 
 

ÁREA DE GESTÃO Planeamento e Projectos 

GESTÃO DE PROJECTOS EM ORGANIZAÇÕES SEM 
FINS LUCRATIVOS ENTRAJUDA-FORMA Modular 

Descrição Dar a conhecer aos participantes como utilizar os instrumentos de gestão de 
projectos e alguns dos conceitos fundamentais para uma gestão de projectos 
com sucesso. 

A quem se destina Dirigentes e Quadros médios/superiores com funções actuais de gestão de projectos, 
pessoas que pontualmente tenha a responsabilidade de conceber e/ou gerir um projecto, 
membros de equipas de projectos. 

Datas: 2, 3, 4, 9, 10 e 11 de Novembro de 2020  
Horário: 09h00-13h00 

Taxa de Inscrição:  
30 EUR por participante 

Local: Online via Plataforma ZOOM Prazo de Inscrição: 22 de Outubro de 2020 
 
FORMADOR 

MIGUEL CARVALHO E MELO E MIGUEL SYDER | APOGEP 
 
 
OBJECTIVOS DE APRENDIZAGEM  
No final desta acção, os participantes estarão aptos a:  
− Reconhecer a Gestão de Projectos na sua perspectiva actual 

e em toda a sua abrangência 
− Olhar para um projecto numa perspectiva global, tendo em 

conta todo o seu ciclo de vida 
− Utilizar o PMCanvas como técnica facilitadora para 

concepção e comunicação de um projecto 
− Criar uma WBS e respectivo dicionário Calendarizar um 

projecto de uma forma simples 
− Definir um procedimento para gerir as alterações a um 

projecto 
−  Criar um plano de gestão dos riscos  
 

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
− Projectos e Gestão de Projectos 
− Standards em Gestão de Projectos 
− Metodologia da Gestão de Projectos 
− Definição de um projecto 
− Definição do âmbito de um projecto 
− Estimativas de tempo e de custo 
− Calendarização de um projecto 
− Controlo de alterações aos projectos 
− Gestão dos riscos 

 

MODALIDADE DE FORMAÇÃO 
Formação de actualização/aperfeiçoamento 

CRITÉRIOS E METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 
AVALIAÇÃO INICIAL: Através da análise do perfil dos formandos. 
AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DO FORMANDO: Realizada através 
de um questionário de apreciação, onde os formandos poderão 
indicar opiniões, reclamações e sugestões de melhoria. 

 

MODELO DE ENSINO 
À distância 

METODOLOGIA 
Utilização dos métodos expositivos, interrogativo e activo. 

 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
Plataforma Zoom, Computador com acesso à Internet, 
Microfone e Câmara, Apresentação e Manuais. 

 
Nota: É obrigatória a frequência de todas as sessões de formação que constituem o módulo.
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