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Gestão Estratégica de Projetos 

Objetivos Gerais 

Este curso pretende dotar os participantes das seguintes competências: o sucesso dos 

negócios está estreitamente ligado a uma série de estratégias que o gestor deve conhecer para 

efetuar uma ligação eficaz entre ferramentas/técnicas de gestão de projetos e 

competências/perspetivas necessárias a uma implementação de projetos votados ao sucesso. 

Estes assumem, por vezes, dimensões transversais e multi-departamentais que envolvem 

diferentes recursos e funcionalidades. Para efetuar uma gestão eficaz e adequada destes 

projetos é necessário aplicar competências chave que os formandos aprenderão neste curso. 

Objetivos Específicos 

No final do curso os participantes ficarão aptos: 

 Definir, diagnosticar e acompanhar projetos estratégicos com vista ao cumprimento 

de objetivos. 

Destinatários 

Este curso é dirigido a: de Projeto Seniores, Gestores de Programas, Gestores de Áreas de 

Negócio e/ou Gestores Operacionais e Executivos. 

Pré-requisitos 

Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são: 

 Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser 

(programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet 

Explorer. 

 Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no 

escritório), tablet ou smartphone. 

Carga Horária 

24 Horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I - Definir, diagnosticar e acompanhar projetos estratégicos 

 

Módulo II - Desenvolver um ‘Plano de Projeto’ 

 

Módulo III - Lidar com assuntos comportamentais e políticos de forma mais eficiente 
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Módulo IV - Lidar com ‘pontas soltas’ e acabar com incertezas, criando o direcionamento 

adequado 

 

Módulo V - Ter uma perspetiva macro sobre o (s) projeto (s)  

Módulo VI - Conseguir traduzir a estratégia de forma eficaz para planos de 

implementação  

 

Módulo VII - Evitar ‘desmoronamentos’ ou ‘desacelerações’ do projeto 

 

Módulo VIII - Dar prioridades às diferentes componentes do projeto  

 

Módulo IX - Acompanhar os recursos e os prazos de forma realista 

 

Módulo X - Direcionar os processos para o cumprimento de objetivos 

Metodologia 

Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através 

da plataforma. 

O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como 

faz na sala de aula. 

As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada 

sessão de formação. 

No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 

90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e 

tenha avaliação final positiva. 

Esta formação é certificada e reconhecida. 
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