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O que é o multimédia? 

• Tannebaum
“Multimédia é definido como uma apresentação interactiva baseada em
computador que contém pelo menos dois dos seguintes elementos: 
texto, som, gráficos ou imagens fixas, imagens em movimento e 
animação”

• Feldman, em England & Finney
“Multimédia é a integração em contínuidade de texto, som, imagens de 
todos os tipos e software de controlo, num único ambiente de informação
digital”

• Tay Vaughan
“Multimédia são combinações elaboradas de elementos como texto, arte 
gráfica, som, animação e vídeo. Quando se permite a um utilizador - o 
cliente de um projecto multimédia – o controlo de que elementos são
visualizados e em que altura, designa-se por multimédia interactivo”
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Multimédia face à tecnologia? 

• (dito do início dos anos 90)
“Multimedia é algo que envolve pelo menos duas viagens ao carro
para recolher equipamento”

• (dito do final do séc XX)
“Multimedia é algo que ainda não funciona muito bem”

• (dito dos anos 2003-04)
“Multimédia é uma forma de fazer barulho e de gastar bastante
dinheiro”

• Multimédia linear versus interactiva & 
multimédia baseado no sistema versus baseado no utilizador

Evolução ou revolução?

• evolução
– Lei de Moore (1965, Gordon Moore): o poder de computação

duplica a cada 12-18 meses
– Espiral deflacionária (da indústria dos computadores): se não

se venderem rápido, ficam obsoletos. Se não existir um retorno
rápido do investimento realizado em computadores, 
rapidamente estes tornam-se obsoletos (outros mais rápidos e 
com mais vantajens aparecem)

– Normas De Facto (instituídas) e De Jure (emergentes) – assim
que as normas (standards) existirem a indústria movimenta-se 
de forma uniforme

– Ciclos de evolução (vantagem competitiva de investir no 
multimédia e em aplicações inovadoras no início dos seus
ciclos)
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Evolução ou revolução?

• revolução
– Digitalização dos media analógicos (dificil prever as implicações)
– As pessoas não “vendem” coisas, sistemas sim – a emergência

das marca e da globalização

• exemplo:
o preço dos discos de vinil era baseado no facto de 
estes eventualmente se desgastarem e se tornarem
inúteis (possuindo em consequência um número finito
de usos) e quaisquer cópias que fossem realizadas a 
partir deles, nunca teriam tanta qualidade como o 
original. Os CD e mais recentemente os DVD, pelo
menos em teoria, não se desgastam e cada cópia
relaizada é identica ao original. Qual deve ser o preço
deste conteúdo? Como é que o conteúdo se pode
proteger?

Elementos chave

• Integração de múltiplos elementos
• O acesso mediado por computador proporciona: 

– Controlo da informação disponibilizada
– Envolvimento do utilizador
– Interactividade

• O multimédia também proporciona convergência:
– De conteúdos (integração de formatos)
– De formatos (efeito da digitalização)
– De meios (computador e redes)

• O Multimédia pode ser caracterizado como: 
– Isolado ou distribuído
– lean forward or lean back
– Uma experiência linear ou interactiva
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Atenção!

• Apesar de todo o potencial do multimédia e da
tecnologia o permitir não quer dizer que valha a pena ou
que se justifique o uso intensivo do multimédia para
tudo!
– Less is more

menos é melhor
– Princípio KISS

“keep it simple and stupid” – melhor é simplificar, melhor é ser 
mais directo

– Nike approach
“Just do it” – nada substituiu o fazer e melhorar o realizado!

– Princípio de Peter
Se alguma coisa pode correr mal, corre mal e na pior altura
possível

GESTÃO de PROJECTOS

Gestor de Projectos
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Conceito de projecto

•• ideiaideia ouou intuitointuito de de executarexecutar algoalgo

•• representarepresentaççãoão emem perspectivaperspectiva

•• conjuntoconjunto de de documentosdocumentos, , ccáálculoslculos e e desenhosdesenhos queque se se 
fazemfazem parapara calcularcalcular comocomo hháá--de ser e de ser e quantoquanto custarcustaráá umauma
obraobra de de arquitecturaarquitectura ouou engenhariaengenharia

•• plantaplanta ouou disposidisposiççãoão necessnecessááriasrias parapara um um estudoestudo ouou parapara a a 
execuexecuççãoão de de umauma obraobra importanteimportante, , anotandoanotando e e abordandoabordando
todastodas as as circunstânciascircunstâncias principaisprincipais queque devemdevem concorrerconcorrer parapara
a a suasua concretizaconcretizaççãoão

Conceito de Projecto

““um um projectoprojecto éé um um trabalhotrabalho nãonão repetitivorepetitivo, , planificadoplanificado e e 
realizadorealizado de de acordoacordo com com especificaespecificaççõesões ttéécnicascnicas
determinadasdeterminadas, e com , e com objectivosobjectivos de de custoscustos, , investimentosinvestimentos
e e prazosprazos prpréé--definidosdefinidos. . TambTambéémm se define um se define um projectoprojecto
comocomo um um trabalhotrabalho de volume e de volume e complexidadecomplexidade
considerconsiderááveisveis, , queque se se realizarealiza com a com a participaparticipaççãoão de de 
vvááriosrios departamentosdepartamentos de de umauma empresaempresa e e eventualmenteeventualmente
com a com a colaboracolaboraççãoão de de terceirosterceiros””

Brown Brown BoveriBoveri
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Conceito de projecto

OperaOperaççãoão de de envergaduraenvergadura e e complexidadecomplexidade notnotááveisveis, de , de 
carcarááctercter nãonão repetitivorepetitivo, , queque se se empreendeempreende parapara realizarrealizar umauma
obraobra importanteimportante..

PossuiPossui umauma finalidadefinalidade!!

ÉÉ um um instrumentoinstrumento de de mudanmudanççaa!!

Natureza do projecto

VariaVaria de de tamanhotamanho

VariaVaria de de complexidadecomplexidade

VariaVaria emem assuntoassunto

VariaVaria emem tipostipos de de actividadeactividade

NãoNão existemexistem doisdois projectosprojectos iguaisiguais

EnvolveEnvolve diferentesdiferentes gruposgrupos de de pessoaspessoas
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Características principais
de um projecto

-- Tem um Tem um princprincíípiopio e um e um fimfim claramenteclaramente identificidentificááveisveis

-- Tem um Tem um objectivoobjectivo especespecííficofico

-- AcabaAcaba porpor terter resultadosresultados

-- ÉÉ úúniconico

-- ÉÉ dada responsabilidaderesponsabilidade de de umauma úúnicanica pessoapessoa ouou corpocorpo de de 
pessoaspessoas

-- EnvolveEnvolve custoscustos, , recursosrecursos e tempoe tempo

-- EmpregaEmprega umauma largalarga variedadevariedade de de meiosmeios e e apetênciasapetências

Características associadas
a um projecto

EntidadeEntidade, , tamanhotamanho e e alcancealcance

MeiosMeios importantesimportantes, , variadosvariados e  e  mutmutááveisveis

DescontinuidadeDescontinuidade

DinamismoDinamismo e e evoluevoluççãoão

IrreversibilidadeIrreversibilidade

InfluênciasInfluências externasexternas

RiscoRisco
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Classificação de um projecto

PorPor actividadeactividade: : construconstruççãoão, , investigainvestigaççãoão, , engenhariaengenharia, , 
informinformááticatica, , organizaorganizaççãoão, , desenvolvimentodesenvolvimento, , comercializacomercializaççãoão, , 
......

PorPor origemorigem do do clientecliente::

-- projectoprojecto internointerno: com : com origemorigem dentrodentro dada empresaempresa

-- projectoprojecto externoexterno: com : com origemorigem forafora dada empresaempresa

Condições de 
gestão de projectos

CondiCondiççõesões de de gestãogestão

atenatenççãoão concentradaconcentrada

manutenmanutenççãoão das das actividadesactividades de de rotinarotina

existênciaexistência de um de um chefechefe de de projectoprojecto

criacriaççãoão de de umauma equipaequipa de de projectoprojecto

dedicardedicar suficientesuficiente atenatenççãoão

recursorecurso a a ttéécnicascnicas de de gestãogestão

lidarlidar com com actividadesactividades descontdescontíínuasnuas
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Etapas de um projecto

-- ininííciocio

-- especificaespecificaççãoão

-- desenhodesenho

-- construconstruççãoão

-- implementaimplementaççãoão

-- operaoperaççãoão e e revisãorevisão

Ciclo de vida de um projecto

Início

Especificação

Desenho

Construção

Implementação

OperaçãoRevisão
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Ciclo de vida de um projecto

TrêsTrês etapasetapas ouou fasesfases bbáásicassicas::

fasefase de de planificaplanificaççãoão

fasefase de de execuexecuççãoão

fasefase de de entregaentrega ouou arranquearranque

As funções do 
Gestor de Projectos

FunFunççõesões de um de um gestorgestor tradicionaltradicional

planearplanear

organizarorganizar

coordenarcoordenar

liderarliderar

masmas, o , o GestorGestor tambtambéémm tem de ser um tem de ser um 

COMUNICADORCOMUNICADOR
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As funções da comunicação
do Gestor de Projectos

-- procurarprocurar e e garantirgarantir um um patrocpatrocíínionio

-- valorizarvalorizar a a imagemimagem do do projectoprojecto

-- gerirgerir as as expectativasexpectativas dodo utilizadorutilizador

As funções de comunicação
do Gestor de Projectos

““......entreentre 50% a 80% do tempo dos 50% a 80% do tempo dos gestoresgestores era era gastogasto emem
funfunççõesões de de comunicacomunicaççãoão, a , a comunicarcomunicar com com outrasoutras
pessoaspessoas dentrodentro e e forafora dada empresaempresa....””

MintzbergMintzberg, 1973, 1973
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Qualidades pessoais
do Gestor de Projectos

““... a ... a gestãogestão de de projectosprojectos éé maismais lidarlidar com com pessoaspessoas
do do queque outraoutra coisacoisa......””

Mark Brown Mark Brown 

•• motivarmotivar

•• delegardelegar

•• comunicarcomunicar

•• liderarliderar

Teorias da motivação
MaslowMaslow
uma hierarquia de necessidades que vão das físicas

às existenciais

HerzbergHerzberg
distingue entre o que motiva e o que desmotiva

PopePope
“teoria do pecado mortal”; as pessoas são

motivadas pelo orgulho, luxúria, ira, gula, inveja, 
preguiça e cobiça
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Factores de motivação

- qualidade de trabalho (interessante, motivador e 
útil)

- sentimento de integração (na equipa de projecto)
- sentimento de envolvimento
- sentimento de realização
- reconhecimento do sucesso e do esforço
- oportunidade de evoluir e progredir
- realização das capacidades profissionais
- aumento da responsabilidade

Delegar
““DelegarDelegar éé confiarconfiar umauma missãomissão ouou objectivosobjectivos a um a um 
colaboradorcolaborador, , dandodando--lhelhe autonomiaautonomia de de organizaorganizaççãoão e e 
prevendoprevendo um um controlocontrolo, , istoisto éé, , umauma ananááliselise dos dos resultadosresultados, , 
com com eleele..

A A delegadelegaççãoão existeexiste sempresempre, , maismais ouou menosmenos vincadavincada, , emem todatoda a a 
estruturaestrutura, , masmas éé muitasmuitas vezesvezes insuficienteinsuficiente, , vagavaga e e nãonão
explicitaexplicita. . AssimAssim, o , o responsresponsáávelvel queque desejedeseje desenvolverdesenvolver umauma
gestãogestão eficazeficaz e e participativaparticipativa terteráá interesseinteresse emem formalizarformalizar o o 
seuseu mméétodotodo de de delegadelegaççãoão e e emem informarinformar osos seusseus
colaboradorescolaboradores..””

RenRenéée e SimonetSimonet
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Comunicar é também
saber escutar!

““......escutarescutar éé a a atitudeatitude profundaprofunda de de disponibilidadedisponibilidade de de 
umauma pessoapessoa aquiloaquilo queque alguemalguem lhelhe dirigedirige comocomo
mensagemmensagem parapara compreendercompreender o o significadosignificado dado dado porpor estaesta
úúltimaltima (...) a (...) a comunicacomunicaççãoão éé um um fenfenóómenomeno complexocomplexo queque
ssóó podepode terter sucessosucesso se se pusermospusermos emem prprááticatica umauma atitudeatitude
activaactiva........””

NelloNello AbramoviciAbramovici

Liderança

““A A lideranlideranççaa éé muitomuito maismais umauma arte, arte, umauma convicconvicççãoão, , umauma
condicondiççãoão do do coracoraççãoão do do queque um um conjuntoconjunto de de coisascoisas parapara
fazerfazer. Os . Os sinaissinais visvisííveisveis dada lideranlideranççaa engenhosaengenhosa achamacham--se se 
expressosexpressos, , emem úúltimaltima ananááliselise, , nana suasua prprááticatica..””

Max de Max de PreePree
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Qualidades de liderança

- dinâmico - confiante
- visionário - imaginativo
- flexível - analítico
- criativo - decidido
- paciente - compreensivo
- persistente - organizado
- afirmativo - com objectivos
- persuasivo - carismático

Vantagens de uma abordagem
sistemática da gestão de 

projectos
-- garantegarante queque o o produtoproduto resultanteresultante do do projectoprojecto estestáá claramenteclaramente
definidodefinido e e compreendidocompreendido porpor todastodas as as partespartes
-- permitepermite queque se se definadefina claramenteclaramente osos objectivosobjectivos do do projectoprojecto e e queque
esteeste sigasiga estreitamenteestreitamente osos objectivosobjectivos comerciaiscomerciais, , ouou outrosoutros, , dada
organizaorganizaççãoão
-- permitepermite queque as as responsabilidadesresponsabilidades nasnas diferentesdiferentes etapasetapas do do 
projectoprojecto sejamsejam compreendidascompreendidas, , atribuatribuíídasdas e e acordadasacordadas
-- promovepromove a a abordagemabordagem llóógicagica do do planeamentoplaneamento e e encorajaencoraja

estimativasestimativas maismais precisasprecisas
-- fornecefornece osos meiosmeios necessnecessááriosrios àà supervisãosupervisão e e aoao controlocontrolo
-- ddáá seguranseguranççaa àà gestãogestão ssééniornior demonstrandodemonstrando um um controlocontrolo visvisíívelvel
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GESTÃO de PROJECTOS

Gestor de Projectos

Iniciar o projecto

•• estabelecerestabelecer objectivosobjectivos

•• definirdefinir alvosalvos

•• estabelecerestabelecer a a estratestratéégiagia

•• conceberconceber a a estruturaestrutura de base do de base do trabalhotrabalho
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Termos de Referência

autoridadeautoridade parapara o o projectoprojecto meiosmeios

patrocpatrocíínionio produtoproduto finalfinal

clientecliente fasesfases do do projectoprojecto e e 
prazosprazos

objectivosobjectivos estratestratéégiagia

alvoalvo riscosriscos

obstobstááculosculos previsõesprevisões

despesasdespesas e e ororççamentoamento funfunççõesões e e 
responsabilidadesresponsabilidades

Razões para definir objectivos

•• fornecerfornecer umauma direcdirecççãoão

•• concentrarconcentrar as as atenatenççõesões nosnos resultadosresultados

•• viabilizarviabilizar a a execuexecuççãoão dos dos planosplanos

•• estabelecerestabelecer prioridadesprioridades e e organizarorganizar o o trabalhotrabalho

•• motivarmotivar o o pessoalpessoal

•• comunicarcomunicar o o objectivoobjectivo do do projectoprojecto

•• trabalhartrabalhar parapara o o reconhecimentoreconhecimento do do sucessosucesso
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Características
dos objectivos do projecto

•• alinhadosalinhados com com osos objectivosobjectivos do do negnegóóciocio

•• mensurmensurááveisveis emem termostermos de de qualidadequalidade, , quantidadequantidade, , 
duraduraççãoão, , custoscustos e e produtoproduto finalfinal

•• realizrealizááveisveis

•• consistentesconsistentes

•• facilmentefacilmente compreendidoscompreendidos

•• nnúúmeromero reduzidoreduzido

•• possuirempossuirem um um apoioapoio total total dada gestãogestão ssééniornior, do , do 
patrocinadorpatrocinador, , dada equipaequipa de de projectoprojecto e dos e dos utilizadoresutilizadores

Relação entre objectivo do 
projecto e o prazo, custo e 

qualidade
QUALIDADEQUALIDADE

PRAZOPRAZO CUSTOCUSTO
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Definição do alvo

DepartamentosDepartamentos afectadosafectados

PessoasPessoas afectadasafectadas

LocaisLocais ouou regiõesregiões afectadasafectadas

ProcessosProcessos de de negnegóóciocio afectadosafectados

ProdutosProdutos afectadosafectados

Obstáculos, custos e meios
ObstObstááculosculos: : -- semelhantessemelhantes aosaos alvosalvos

-- representamrepresentam ááreasreas exterioresexteriores aoao alvoalvo

-- fronteirasfronteiras nãonão transpontransponííveisveis

-- restrirestriççõesões de de prazoprazo e de e de custocusto

-- impactoimpacto nana qualidadequalidade do do projectoprojecto

CustosCustos: : -- ororççamentoamento inicialinicial parapara o o projectoprojecto

MeiosMeios: : -- lidarlidar com com algumaalguma incertezaincerteza

-- qualqual o o pessoalpessoal necessnecessááriorio ((internointerno e e externoexterno))

-- eventuaiseventuais necessidadesnecessidades queque sejamsejam jjáá
previsprevisííveisveis
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Produtos
ProdutoProduto final do final do projectoprojecto

definidodefinido explicitamenteexplicitamente

assegurarassegurar entendimentoentendimento geralgeral do do queque éé o o produtoproduto

ProdutosProdutos interminterméédiosdios

surgemsurgem no no decorrerdecorrer do do projectoprojecto

constituemconstituem provasprovas tangtangííveisveis dada evoluevoluççãoão do do projectoprojecto

associadosassociados normalmentenormalmente a a fasesfases importantesimportantes do do 
projectoprojecto

Fases do projecto e prazos

-- identificaidentificaççãoão das das fasesfases maismais importantesimportantes do do projectoprojecto

-- estabelecerestabelecer prazosprazos aproximadosaproximados parapara cadacada umauma das das fasesfases

-- melhorarmelhorar a a compreensãocompreensão do do projectoprojecto

-- dificildificil estabelecerestabelecer osos prazosprazos

-- limitadolimitado a a estabelecerestabelecer umauma data data parapara o o primeiroprimeiro produtoproduto a a 
obterobter

-- estabelecimentoestabelecimento de de datasdatas provprovááveisveis parapara as as restantesrestantes fasesfases

-- verificaverificaççãoão dada capacidadecapacidade dada empresaempresa de de realizarealizaççãoão do do 
projectoprojecto
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Estratégia

PrincPrincíípiospios estratestratéégicosgicos

-- aplicaaplicaççãoão de de ttéécnicascnicas e e metodologiasmetodologias
especespecííficasficas

-- a a adopadopççãoão de de normasnormas (standards) (standards) reconhecidasreconhecidas

-- relacionamentorelacionamento com com outrasoutras partespartes dada
organizaorganizaççãoão

Análise de risco

•• identificaridentificar osos riscosriscos

•• avaliaravaliar as as hiphipóótesesteses de de riscorisco

•• identificaridentificar as as medidasmedidas a a tomartomar parapara evitarevitar queque ocorramocorram

•• avaliaravaliar o o impactoimpacto no no projectoprojecto e e nana organizaorganizaççãoão no no casocaso de de 
ocorreremocorrerem

•• identificaridentificar as as acacççõesões posspossííveisveis parapara minorarminorar osos efeitosefeitos no no 
casocaso de de ocorreremocorrerem riscosriscos
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Organização do projecto

-- estruturaestrutura de de divisãodivisão do do trabalhotrabalho do do projectoprojecto
-- organizaorganizaççãoão do do projectoprojecto
-- planoplano geralgeral
-- etapasetapas.

Estrutura de divisão do 
trabalho

•• documentodocumento chavechave do do projectoprojecto

•• facilitafacilita a a gestãogestão e e controlocontrolo do do projectoprojecto

•• motivamotiva a a equipaequipa de de projectoprojecto

•• orientaorienta o o trabalhotrabalho e e sistematizasistematiza--oo

•• utilizautiliza umauma estratestratéégiagia TopTop--DownDown
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Características das tarefas

•• seremserem mensurmensurááveisveis emem termostermos de de custoscustos, , esforesforççoo, , meiosmeios
e tempoe tempo

•• resultarresultar num num produtoproduto úúniconico ((verificverificáávelvel))

•• terter datasdatas de de ininííciocio e e conclusãoconclusão claramenteclaramente definidasdefinidas

•• ser ser dada responsabilidaderesponsabilidade de de umauma úúnicanica pessoapessoa

Informação de tarefas

•• descridescriççãoão dada tarefatarefa

•• informainformaççãoão ouou condicondiççõesões prprééviasvias necessnecessááriasrias

•• produtosprodutos

•• exigênciasexigências de de determinadosdeterminados meiosmeios (com (com indicaindicaççãoão de de 
custoscustos))

•• exigênciasexigências de de aptidõesaptidões necessnecessááriasrias

•• responsabilidadesresponsabilidades

•• tempo tempo estimadoestimado
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Organização do trabalho

--»» organizaorganizaççãoão hierhieráárquicarquica
baseadabaseada emem funfunççõesões
baseadabaseada nana divisãodivisão do do trabalhotrabalho

--»» organizaorganizaççãoão matricialmatricial
--»» organizaorganizaççãoão porpor grupogrupo de de trabalhotrabalho

Gabinete de projectos

FUNFUNÇÇÕES de COORDENAÕES de COORDENAÇÇÃOÃO

preparapreparaççãoão de de planosplanos

realizarealizaççãoão de de relatrelatóóriosrios de de evoluevoluççãoão

solusoluççãoão de de dependênciadependência e e questõesquestões a a resolverresolver

gestãogestão dada mudanmudanççaa (e de (e de alteraalteraçção/adaptaão/adaptaççãoão))

preparapreparaççãoão de de normasnormas e e controlocontrolo de de qualidadequalidade

localizarlocalizar e e resolverresolver solicitasolicitaççõesões (e (e conflitosconflitos))
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Objectivos das etapas

•• fornecerfornecer umauma medidamedida dada evoluevoluççãoão do do projectoprojecto acessacessíívelvel
àà gestãogestão ssééniornior

•• constituirconstituir umauma forma de forma de comunicacomunicaççãoão com as com as pessoaspessoas
exterioresexteriores àà equipaequipa de de projectoprojecto

•• concentrarconcentrar o o projectoprojecto nosnos resultadosresultados

•• fornecerfornecer etapasetapas de de trabalhotrabalho passpassííveisveis de de seremserem geridasgeridas

•• permitirpermitir partilharpartilhar responsabilidadesresponsabilidades

Fases do 
planeamento detalhado

•• avaliaavaliaççãoão

••i i dentificadentificaççãoão de de precedênciasprecedências

•• construconstruççãoão de de umauma rederede de de precedênciasprecedências

•• designadesignaççãoão de de responsabilidadesresponsabilidades

•• atribuiatribuiççãoão de de meiosmeios

•• elaboraelaboraççãoão de um de um mapamapa de Ganttde Gantt

•• melhorarmelhorar o o planoplano
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Avaliação

ObjectivoObjectivo: : obterobter umauma medidamedida do do graugrau de de confianconfianççaa do do 
projectoprojecto

RegraRegra de de ouroouro!  !  utilizarutilizar o o bombom sensosenso

NenhumNenhum sistemasistema de de avaliaavaliaççãoão éé 100% 100% seguroseguro

Princípios de avaliação ( I )

•• as as avaliaavaliaççõesões devemdevem ser ser feitasfeitas emem termostermos de de diasdias de de esforesforççoo
((diasdias--homemhomem). O tempo ). O tempo decorridodecorrido nana execuexecuççãoão dada tarefatarefa éé um um 
produtoproduto dos dos meiosmeios queque se se lhelhe podempodem aplicaraplicar e das e das limitalimitaççõesões
existentesexistentes

•• as as avaliaavaliaççõesões nãonão devemdevem deixardeixar espaespaççoo àà contingênciacontingência, , queque
poderpoderáá maismais tardetarde ser ser aplicadaaplicada num num nníívelvel globalglobal

•• as as avaliaavaliaççõesões devemdevem ser ser ““honestashonestas””

•• devedeve ser ser procuradoprocurado o o empenhamentoempenhamento indivindivíídualdual

•• aplicaraplicar sempresempre o o bombom sensosenso
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Princípios de avaliação ( II )

•• osos nnííveisveis de de competênciascompetências e e experiênciaexperiência pessoalpessoal
dispondisponííveisveis, , devemdevem ser ser tomadostomados emem consideraconsideraççãoão

•• o o procedimentoprocedimento utilizadoutilizado e e todastodas as as previsõesprevisões
efectuadasefectuadas devemdevem ser ser documentadasdocumentadas

•• o o processoprocesso devedeve ser ser revistorevisto aoao longolongo do do projectoprojecto
parapara garantirgarantir queque as as previsõesprevisões e e osos factoresfactores utilizadosutilizados
nana concepconcepççãoão das das avaliaavaliaççõesões nãonão estejamestejam
desadequadasdesadequadas dada realidaderealidade

•• as as avaliaavaliaççõesões nãonão devemdevem ser ser ““arranjadasarranjadas””

Tipos de relações de 
precedência

•• acabaracabar parapara comecomeççarar -- a a tarefatarefa anterior tem de ser anterior tem de ser 
completadacompletada antes de se antes de se poderpoder comecomeççarar a a seguinteseguinte

•• comecomeççarar parapara acabaracabar -- a a tarefatarefa anterior tem de ser anterior tem de ser 
comecomeççadaada antes de a antes de a seguinteseguinte terter acabadoacabado

•• acabaracabar parapara acabaracabar -- ambasambas as as tarefastarefas devemdevem terminarterminar emem
simultâneosimultâneo

•• comecomeççarar parapara comecomeççarar -- ambasambas as as tarefastarefas têmtêm queque
comecomeççarar aoao mesmomesmo tempotempo
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Redes de precedências

FUNFUNÇÇÕESÕES

determinardeterminar o o caminhocaminho crcrííticotico

determinardeterminar o o prazoprazo maismais curtocurto parapara a a conclusãoconclusão do do 
projectoprojecto

identificaridentificar as as tarefastarefas queque representamrepresentam riscosriscos particularesparticulares

identificaridentificar periodosperiodos de de actividadeactividade excessivaexcessiva

melhorarmelhorar a a compreensãocompreensão do do projectoprojecto

Tempo de execução
de uma tarefa

•• determinardeterminar o o nnúúmeromero ideal de ideal de pessoaspessoas necessnecessááriasrias àà execuexecuççãoão
eficienteeficiente dada tarefatarefa

•• determinardeterminar o o nnúúmeromero exactoexacto de de pessoaspessoas dispondisponííveisveis (e (e 
competentescompetentes) ) parapara executarexecutar a a tarefatarefa

•• determinardeterminar a a suasua disponibilidadedisponibilidade ((expressaexpressa emem percentagempercentagem) ) 
tendotendo emem contaconta outrasoutras obrigaobrigaççõesões, , compromissoscompromissos, , fféériasrias, , faltasfaltas
porpor motivosmotivos de de sasaúúdede, etc., etc.

Tempo Tempo gastogasto ==
diasdias homemhomem * * disponibilidadedisponibilidade do do pessoalpessoal

nnúúmeromero de de pessoaspessoas
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Mapa de Gantt

ferramentaferramenta grgrááficafica essencialessencial parapara o o planeamentoplaneamento do do 
projectoprojecto

Ferramentas informáticas

•• ferramentaferramenta imprescimprescííndivelndivel

•• modificoumodificou o o trabalhotrabalho do do GestorGestor de de ProjectosProjectos

•• permitepermite armazenararmazenar e e manipularmanipular grandesgrandes quantidadesquantidades de de 
informainformaççãoão

•• permitepermite realizarrealizar mudanmudanççasas contcontíínuasnuas ((alteraalteraççõesões
automautomááticasticas))

•• permitepermite a a realizarealizaççãoão de de simulasimulaççõesões

•• melhoramelhora a a execuexecuççãoão de de relatrelatóóriosrios emem qualidadequalidade e tempoe tempo

•• existeexiste o o perigoperigo de de absorverabsorver emem demasiademasia o o GestorGestor de de 
ProjectosProjectos
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Controlo do projecto
ControloControlo -- verificaverificaççãoão

porqueporque se se controlacontrola o o projectoprojecto
o o queque éé queque se se controlacontrola
relatrelatóóriosrios de de evoluevoluççãoão do do projectoprojecto

ControloControlo -- acacççãoão sobresobre o o projectoprojecto
avaliaravaliar a a situasituaççãoão
ananááliselise do do impactoimpacto
solucionarsolucionar questõesquestões e e problemasproblemas
controlarcontrolar a a mudanmudanççaa
concluirconcluir o o projectoprojecto

Factores de alteração dos 
projectos

•• previsõesprevisões do do planeamentoplaneamento mal mal concebidasconcebidas
-- maiormaior cargacarga de de trabalhotrabalho
-- maiormaior complexidadecomplexidade
-- meiosmeios necessnecessááriosrios nãonão dispondisponííveisveis

•• alteraalteraççãoão das  das  necessidadesnecessidades
•• alteraalteraççãoão dos dos prazosprazos (ex: (ex: antecipaantecipaççãoão))
•• cortescortes de de ororççamentoamento
•• alteraalteraççõesões de de prioridadeprioridade do do patrocinadorpatrocinador
•• barreirasbarreiras e e resistênciaresistência àà mudanmudanççaa
•• falibilidadefalibilidade humanahumana
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Dados de evolução
relacionados com o projecto

situasituaççãoão do do projectoprojecto ((futurafutura, , presentepresente ouou concluconcluíídada))

tempo tempo dispendidodispendido atatéé aoao momentomomento presentepresente

diasdias -- homemhomem dispendidosdispendidos

avaliaavaliaççãoão dos dos diasdias -- homemhomem queque faltamfaltam

avaliaavaliaççãoão do tempo do tempo queque faltafalta atatéé aoao finalfinal

Informação de controlo

escolherescolher rigorosamenterigorosamente o o mmíínimonimo de de informainformaççãoão, , emem funfunççãoão
de:de:

o o progressoprogresso foifoi de de acordoacordo com o com o planeadoplaneado??

éé posspossíívelvel acabaracabar o o projectoprojecto nana data data previstaprevista??
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Controlar a evolução dos 
custos

estimativaestimativa atatéé aoao final final -- EAFEAF
qualqual vaivai ser o ser o custocusto total do total do projectoprojecto, , calculadocalculado com base com base 
no no planoplano ((custoscustos atatéé àà data + data + custoscustos previstosprevistos))

ororççamentoamento atatéé aoao final final -- OAFOAF
custocusto total do total do planoplano antes de antes de iniciariniciar qualquerqualquer trabalhotrabalho

custocusto real do real do trabalhotrabalho executadoexecutado -- CRTECRTE
a a quantiaquantia de de dinheirodinheiro gastogasto atatéé àà datadata

custocusto ororççamentadoamentado do do trabalhotrabalho executadoexecutado -- COTECOTE
o o custocusto previstoprevisto atatéé àà data do total do data do total do ororççamentadoamentado

custocusto ororççamentadoamentado do do trabalhotrabalho programadoprogramado -- COTPCOTP
o o custocusto previstoprevisto atatéé àà data, data, considerandoconsiderando o tempo o tempo decorridodecorrido

Definição do plano de 
qualidade

mméétodostodos de de trabalhotrabalho e e actuaactuaççõesões

normasnormas parapara osos produtosprodutos

normasnormas de de supervisãosupervisão e de e de revisãorevisão

pontospontos de de revisãorevisão do do projectoprojecto

envolvimentoenvolvimento do do utilizadorutilizador
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Avaliação da evolução

relatrelatóóriosrios de de evoluevoluççãoão

reuniõesreuniões de de evoluevoluççãoão individuaisindividuais

reuniõesreuniões de de evoluevoluççãoão dada equipaequipa de de projectoprojecto

vaguearvaguear pelopelo espaespaççoo do do projectoprojecto

Relatórios de evolução

•• dada equipaequipa do do projectoprojecto parapara o o GestorGestor de de ProjectosProjectos
((diversosdiversos relatrelatóóriosrios, , semanalmentesemanalmente))

•• de de fornecedoresfornecedores externosexternos parapara o o GestorGestor de de ProjectosProjectos
((diversosdiversos relatrelatóóriosrios, , semanalmentesemanalmente))

•• do do GestorGestor de de ProjectosProjectos parapara a a equipaequipa de de projectoprojecto
(um (um relatrelatóóriorio semanalsemanal))

•• do do GestorGestor de de ProjectosProjectos parapara o o patrocinadorpatrocinador
(um (um relatrelatóóriorio semanalsemanal))

•• do do GestorGestor de de ProjetosProjetos parapara a a gestãogestão ssééniornior
(um (um relatrelatóóriorio mensal)mensal)
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Avaliar a situação - impacto

•• emem queque medidamedida vaivai afectarafectar as as outrasoutras actividadesactividades??

•• o o queque devedeve ser ser feitofeito parapara corrigircorrigir o o problemaproblema especespecííficofico??

•• o o queque devedeve ser ser feitofeito parapara voltarvoltar a a pôrpôr o o projectoprojecto no no ““bombom
caminhocaminho””??

•• porqueporque éé queque aconteceuaconteceu ((situasituaççãoão especespecííficafica)?)?

•• o o queque devodevo fazerfazer parapara garantirgarantir queque nãonão se se repitarepita??

Solucionar questões
e problemas

solusoluççõesões realmenterealmente criativascriativas parapara osos problemasproblemas

empregoemprego de de decisãodecisão de de recursorecurso -- contingênciacontingência

aplicaaplicaççãoão de de maismais recursosrecursos

ultrapassarultrapassar as as datasdatas de de conclusãoconclusão

reduzirreduzir ouou alteraralterar especificaespecificaççõesões do do produtoproduto finalfinal

garantirgarantir a a nãonão repetirepetiççãoão
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Causas para os problemas

•• processosprocessos de de realizarealizaççãoão das das estimativasestimativas

•• polpolííticatica de de formaformaççãoão

•• polpolííticatica de de recrutamentorecrutamento

•• processosprocessos de de controlocontrolo de de qualidadequalidade

•• prprááticasticas de de controlocontrolo de de gestãogestão

•• culturacultura dada organizaorganizaççãoão

•• factoresfactores de de motivamotivaççãoão do do pessoalpessoal

Documentos de controlo

•• identificaridentificar queque documentosdocumentos necessitamnecessitam de ser de ser 
controladoscontrolados

•• especificarespecificar o o autorautor principal de principal de cadacada documentodocumento

•• especificarespecificar ondeonde se se arquivaarquiva o original do o original do documentodocumento

•• fazerfazer a a listalista de de todostodos osos queque recebemrecebem ccóópiaspias

•• processoprocesso detalhadodetalhado de de registoregisto de de alteraalteraççõesões

•• processoprocesso detalhadodetalhado de de revisãorevisão de de alteraalteraççõesões

•• especificarespecificar as as convenconvenççõesões e e ccóódigosdigos utilizadosutilizados no no 
projectoprojecto
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Revisão do projecto

RealizadaRealizada algumalgum tempos tempos apapóóss a a suasua conclusãoconclusão

OBJECTIVOSOBJECTIVOS

-- avaliaravaliar o o sucessosucesso do do projectoprojecto

-- determinardeterminar a a necessidadenecessidade de de trabalhotrabalho
complementarcomplementar

-- identificaridentificar as as ““liliççõesões”” aprendidasaprendidas ((experiênciaexperiência
obtidaobtida))
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