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1. ENQUADRAMENTO 
 
O atual contexto de instabilidade e imprevisibilidade faz com que as organizações e os seus profissionais se 

preocupem, cada vez mais, com a necessidade de se reinventarem, como resposta aos constantes desafios do 

meio onde competem, obrigando-as à obtenção de uma rentabilidade superior. 

 

Face às novas exigências de previsibilidade na gestão do orçamento, dos prazos e na satisfação dos seus clientes 

internos e externos, a Oficina de Competências e a Winning apresentam, em parceria, o curso Gestão de 

Projetos, que irá ajudar os formandos na sua evolução profissional, dotando-os dos conhecimentos necessários 

ao aumento da satisfação dos seus clientes. 

 

Esta formação é baseada em normativos globalmente estabelecidos e reconhecidos, de onde se destaca o 

PMBOK® Guide. Será maioritariamente prática, tendo como objetivo apresentar as boas práticas, técnicas e 

competências da Gestão de Projeto aplicadas ao mundo real. Inclui ainda um exercício onde são postas em 

prática as diferentes técnicas de gestão de problemas sobre gestão de equipas de projeto.  
 

2. OBJETIVOS 
 

Gerais: 
 

- Desenvolver conhecimentos e competências práticas de gestão de projetos aplicáveis aos diferentes contextos 

profissionais. 

 

3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Módulo 1 – Introdução à gestão de projetos (2h) 
 

1.1. Contexto da gestão de projetos 

1.2. Projeto e produto  

- Reconhecer a base científica da gestão de projetos;  
 
- Identificar a importância da gestão de projetos no 
sucesso das organizações; 

 
Módulo 2 – Intervenção em gestão de projetos (2h) 
 
2.1. Áreas de conhecimento  

- Gestão da integração 

- Gestão do âmbito 

- Gestão do tempo 

- Gestão do custo 

- Gestão da qualidade 

- Gestão de Recursos Humanos 

- Gestão da comunicação 

- Gestão de risco 

- Gestão de compras e aquisições 

- Gestão de Stakeholders 
 

2.2. Estruturas organizacionais e PMO 

 

- Descrever os principais intervenientes de um projeto 

e mobilizar estratégias para os gerir;  

 

- Diferenciar qual a melhor estrutura organizacional de 
acordo com o modelo de megócio; 
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3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (cont.) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Módulo 3 – Técnicas de gestão de projetos (12h) 
 
3.1. Técnicas de iniciação  

- Project charter 
 

3.2. Técnicas de planeamento  

 
- Recolha de requisitos 

- Definição de âmbito 

- Definição de dependências, equipa, prazo, orçamento 

- Resolução de sobrecargas 

- Otimização do plano 

- Definição da baseline 
 

3.3. Técnicas de monitorização e controlo  

 

- Técnica de EVM 

- Simulação da execução do projeto 

- Recuperação do projeto 
 

3.4. Técnicas de encerramento  

 
- Lessons learned 
 

 

- Caraterizar as diferentes técnicas inerentes à gestão 

de um projeto e saber aplicá-las no seu contexto 

específico.  

 
4. DESTINATÁRIOS | PRÉ-REQUISITOS  
 

Gestores de projeto e membros de equipas de projetos; Diretores Funcionais e Executivos; Responsáveis de 
PMO; Profissionais da área da Qualidade; Estudantes; demais interessados pelo tema.  

Pré-requisitos: 12º ano de escolaridade completa.  

 
5. DURAÇÃO (total) 
 

16 horas (curso intensivo de 2 dias). 
  

6. LOCAL DE REALIZAÇÃO 
 

Oficina de Competências  
IEMinho - Instituto Empresarial do Minho, Lugar do Casal, 4730-575 Soutelo - Vila Verde 

 
7. DATAS DE REALIZAÇÃO E HORÁRIO 
 
 

Consultar: www.oficinadecompetencias.pt 

 
8. METODOLOGIA DE FORMAÇÃO 
 

Serão privilegiadas metodologias ativas e interrogativas que promovam o envolvimento e participação dos/as 
formados/as em todo o processo formativo, nomeadamente trabalhos individuais e em grupo, práticas simuladas, 
discussões dirigidas, entre outros. Recorrer-se-á também, ainda que em menor escala, ao método expositivo.  
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9. AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 
 

Ao longo do curso será feita uma avaliação contínua, complementada com a realização de um teste ou ficha de 
trabalho final. A conclusão com aproveitamento confere ao/á formando/a o direito a um Certificado de Formação 
de acordo com o estabelecido no Regulamento de Funcionamento de Formação da Oficina de Competências. 
Para efeitos de aproveitamento, o/a formando/a terá que ter uma taxa de assiduidade igual ou superior a 90% do 
total das horas de formação da ação. 
 
A conclusão com aproveitamento confere a atribuição de 16 dos 35 PDUs necessários para a candidatura ao 
exame de certificação Project Management Professional (PMP).  

 
10. MATERIAL DE APOIO 
 

Será facultado aos/às formandos/as um manual de apoio à ação de formação. Terão, ainda, acesso a outros 
materiais relevantes utilizados na dinamização de cada sessão.  
 
11. FORMADOR 
 

Eduardo Espinheira 

 
- Licenciado em Engenharia Informática e Computação (2003) pela FEUP; 
- Mestrado em Engenharia Informática e Computação (2008) pela FEUP; 
- Executive Master em Marketing (2009) pela Católica Porto Business School; 
- MBA Internacional (2010) pela Católica Porto Business School; 
- Certificações: Project Management Professional (PMP®), Scrum Master do International Scrum Institute e auditor 
interno da ISO 9001, ISO 27001 e NP 4457. 
 

Eduardo Espinheira é Manager na Winning Management Consulting, onde coordena e desenvolve uma equipa de 
Gestores de Projetos e Programas em iniciativas nacionais e internacionais, sendo responsável pela inovação 
técnica, desenvolvimento e garantia de qualidade da execução dos serviços prestados na Zona Norte. Na Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras do Politécnico do Porto, é Professor Assistente convidado do 
Mestrado em Gestão de Projetos. 
 

Ao nível profissional, tem 15 anos de experiência de gestão, contando no seu currículo com mais de 7 anos de 
coordenação de equipas. Começou a trabalhar durante o curso como Web Developer, tendo sido eleito Diretor-
Geral da JuniFEUP (Júnior Empresa da FEUP) e mais tarde Vice-Presidente Executivo, onde ajudou a fundar a 
Jade Portugal. Em 2004, iniciou a carreira como Project Manager e, desde então, já assumiu funções de Business 
Manager, IT Recruiter, Support Architect, Business Analyst, Process Improvement Manager e Consultant em 
empresas dos sectores de Construção Civil, Telecomunicações, Serviços, Semicondutores, Saúde e Retalho. 
 

Especializou-se ao longo da sua carreira na aplicação e operacionalização de boas práticas de gestão à luz da 
ISO 9001, PMBoK, Scrum e CMMI for Development. 

 
12. INSCRIÇÃO 
 

Faça o download da ficha de inscrição aqui | Envie para formacao@oficinadecompetencias.pt 

 
13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 

Valor de inscrição: 
 
Público em geral – 420 € + IVA 
 
2 ou mais inscrições da mesma empresa/entidade – 370 € + IVA 
 
Estudantes, Desempregados, Utentes do GIP-CMVV e Sócios da AAUM – 300 € + IVA (mediante comprovativo) 
 
Após a validação de inscrição ser-lhe-ão enviados os dados necessários para efetuar o pagamento. 
 
A  realização do curso está condicionada a um número mínimo de inscritos/as, pelo que a Oficina de Competências se 
reserva o direito de não realizar o curso caso não atinja o número mínimo de inscrições efetivas. Inscreva-se já! 
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