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Resumo 
 

A Tecproeng é uma empresa de engenharia de projetos fundada em 1973. A presença em três 

continentes, Europa, África e Ásia, permitiu desde muito cedo uma vasta experiência internacional. 

Com o aumento da concorrência e diminuição da oferta, a empresa foi forçada a reestruturar-se, por 

forma a aumentar a qualidade dos projetos, reduzir os custos e otimizar a comunicação interna. 

Pretende-se assim, garantir uma qualidade transversal aos países onde opera. Com estas operações 

surgiu uma outra preocupação na empresa que consiste na monitorização de projetos, uns já realizados 

e outros em execução. Estes projetos podem decorrer nos diversos países onde a empresa opera, logo 

é necessário criar uma plataforma comum que promova a comunicação interna, minimizando o recurso 

constante às chamadas telefónicas ou às deslocações físicas. Apesar de haver comunicação via email, 

há sempre dados que ficam por transmitir ou enviar, ou colaboradores que alegadamente não recebem 

a informação enviada. Surgiu a necessidade de criar uma plataforma interna que garanta que o 

planeamento e execução dos projetos seja consentâneo aos diversos países.  

A metodologia desenvolvida e aplicada baseia-se nos pilares da gestão de projeto, aliada ao uso das 

novas tecnologias e plataformas disponíveis. Desenhou-se uma rede interna que comunica com o 

software de gestão de projeto. Todos os processos criados foram automatizados de forma a serem 

inseridas apenas as informações específicas do projeto ou da proposta. A alteração da comunicação 

interna permite minimizar as perdas de informação, aumentar a organização da informação e 

monitorizar os custos, tempo e recursos da empresa.  

 

Palavras-Chave: Gestão de Projeto, Sharepoint, Microsoft Project, Cloud, Engenharia. 
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Abstract 

 

Tecproeng is a project engineer company, founded in 1973. Represented in three different continents, 

the company has an extensive international experience. With the increase of the competition and a 

decrease of the market-share, the company was forced to reorganize itself with the goals of increasing 

the quality of the outputs, reducing the internal costs and optimizing the internal communication. Another 

difficulty of the company consists in tracking past and present projects in the different countries that 

operates. The goal is to avoid future phone communications and minimize the administration trips. 

Despite using email communications, this process leads to misunderstandings, discoordination and lack 

of information. To solve this problem, the solution proposed passed through an internal infrastructure 

that support all the information of the company, ensuring the quality of the project planning and 

execution, despite the country it operates. 

The methodology applied and executed was based on the pillars of project management, supported by 

new technologies and platforms available. With this technology was possible to create an internal 

network that communicates with the project management software. All the processes created were 

automatized as much as possible, being inserted only specific information of the project. The changes 

in the communication processes allowed to reduce the loss of data, increase the internal organization 

and track of the costs, time and resources of the company. 

 

Keywords: Project Management, Sharepoint, Microsoft Project, Cloud, Engineer. 
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1. Introdução 

1.1. Contextualização do problema 

Com a crise e redução de investimento no setor imobiliário, a indústria de construção civil declinou 

fortemente de atividade tendo sofrido grandes perdas. Como se pode observar na Figura 1, nos últimos 

dez anos o número de fogos concluídos em construções novas para habitação familiar caiu 86% (INE, 

2015) o que levou a muitas empresas ligadas à construção, projeto e arquitetura a fechar portas ou 

reduzir drasticamente o número de trabalhadores. As empresas que sobreviveram foram obrigadas a 

orientar-se para mercados em países emergentes como Angola, Brasil e Moçambique. Para além de 

trabalharem em mercados novos, necessitaram de otimizar a forma como eram realizados e geridos 

os projetos, uma vez que muitos trabalhos eram feitos em parceria com empresas e/ou colaboradores 

de outros países. Para além de uma reestruturação interna ao nível da mão de obra, as empresas 

começaram a perceber que a utilização de novas tecnologias permitia a colaboração em simultâneo 

dos múltiplos intervenientes em qualquer parte do mundo. As empresas precisavam de se adaptar 

estrutural e informaticamente de forma a serem suportadas por este tipo de tecnologia. 

Consequentemente, ao nível da gestão, ocorreram alterações significativas influenciando a forma como 

a gestão de projetos é feita. Estas alterações foram pensadas de forma a apoiar a internacionalização 

da empresa e a multiculturalidade dos projetos. A gestão de projetos em empresas de engenharia está 

ligada aos serviços da empresa, traduzindo-se numa abordagem especial e diferenciada da tradicional 

gestão de projetos aplicada aos investimentos. Esta dissertação tem como o objetivo a análise dos 

requisitos que um bom software1

 de gestão de projetos requer para apoiar o gestor de projeto numa 

empresa de projetos de engenharia, o seu processo de implementação e os resultados esperados 

dessa transformação. 

                                                        

1

 Software - “Conjunto de programas, processos, regras e, eventualmente, documentação, relativos ao 

funcionamento de um conjunto de tratamento de informação” (Priberam, 2013). 

Figura 1 – Nº de fogos concluídos em construções novas para habitação familiar em Portugal 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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A Tecproeng é uma empresa de projetos de engenharia que nasceu em 1973 com o objetivo de se 

afirmar no mercado dos projetos de instalações elétricas e mecânicas, tendo mais tarde englobado 

maioria das especialidades de engenharia tais como instalações técnicas especiais, energia, 

segurança, águas e esgotos, hidráulica, etc. A área de atuação da empresa, será discriminada, 

detalhadamente, no capítulo 2. Devido aos seus muitos anos de atividade e qualidade nos projetos 

realizados, a empresa conseguiu afirmar-se com sucesso em vários mercados, para além de Portugal, 

Angola, Macau e mais recentemente Timor-Leste. No decorrer da sua atividade, a Tecproeng esteve 

sempre focada em arranjar novos projetos e desafios, tendo sempre mantido, em simultâneo, vários 

projetos que concentravam todos as suas capacidades e recursos na concretização dos mesmos. Com 

um enfoque menos acentuado nas novas tecnologias, a empresa procura atualmente alterar o seu 

comportamento padrão, ganhando eficiência e apostando no recurso aos sistemas de apoio à gestão 

que permitam, utilizar menos recursos com qualidade acrescida ao longo do tempo e no final satisfazer 

mais eficazmente as necessidades dos clientes. A presença da Tecproeng em países longínquos e 

culturalmente tão distintos obriga à mobilização de vários colaboradores e gestores, que se deslocam 

frequentemente aos diversos países em busca de novos desafios ou para a realização local de projetos 

ou fiscalizações. De forma a facilitar e apoiar o processo de tomada decisão dos múltiplos 

gestores/responsáveis de projeto e fornecer uma ferramenta útil que permita à gestão, a avaliação 

global dos projetos em curso ou já efetuados, este trabalho pretende analisar quais as funcionalidades 

mais relevantes a considerar no software de gestão de projeto e o processo da sua implementação na 

empresa. 

1.2. Objetivos do trabalho 

Este trabalho tem como objetivo genérico modernizar a gestão de projetos de engenharia na empresa 

Tecproeng através da implementação de um software de gestão de projetos. Para além do 

desenvolvimento e implementação dessa ferramenta, os objetivos que se pretendem atingir são: 

• Análise e identificação das características mais importantes num software de gestão de projeto; 

• Caracterização da empresa Tecproeng com ênfase em gestão de projeto, identificando os pontos 

mais relevantes que poderão ser auxiliados pelo software a ser implementado; 

• Identificação dos principais problemas na implementação do software e análise dos sistemas 

informáticos utilizados na empresa;  

• Revisão bibliográfica das implementações de software de gestão de projetos para auxilio na 

gestão e coordenação de uma empresa; 

• Análise de software de gestão de projeto existentes e escolha do mais adequado; 

• Criação de uma rede interna que faça a integração dos dados produzidos pelo software de 

gestão de projeto; 

• Análise dos vários departamentos da empresa e das respetivas necessidades de negócio, de 

forma a incluí-las na rede interna, respeitando as regras de negócio existentes; 
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• Proposta de reformulação de modelos existentes para apoiar a criação de novos orçamentos, 

projetos e relatórios, de forma a garantir homogeneidade nos documentos criados pela empresa, 

a nível global. 

• Elaboração de um manual de instruções sobre os processos relativos ao gestor de projeto. 

1.3. Metodologia 

A metodologia usada para abordar o problema existente foi: 

i. Identificação e caracterização do problema e proposta de resolução; 

ii. Revisão bibliográfica; 

iii. Definição e elaboração de parâmetros a incluir no software; 

iv. Listagem e comparação das várias hipóteses; 

v. Análise do software escolhido e discussão do resultado.  

i. Identificação e caracterização do problema e proposta de resolução  

Nesta etapa o objetivo consiste em descrever a organização e identificar os problemas existentes 

relativos à gestão de múltiplos projetos nos diferentes países de atuação da empresa. Com esta 

análise, é importante ter a perceção dos aspetos mais importantes a incluir no software que irá ser 

implementado de forma a facilitar o processo de tomada de decisão sem comprometer a sua fiabilidade. 

É ainda relevante compreender as necessidades de cada gestor de projeto e apresentar uma solução 

que satisfaça os requisitos. 

ii. Revisão bibliográfica 

Esta etapa consiste em reunir e apresentar o maior número de trabalhos científicos que abordem o 

problema central desta dissertação. Pretende-se conhecer quais os trabalhos já efetuados nesta área, 

e as conclusões fundamentadas de cada um deles. Esta pesquisa e fase do trabalho permite 

compreender o campo de oferta nesta área. Esse conhecimento ajuda a suportar as soluções 

apresentadas neste trabalho e a prevenir eventuais problemas que possam vir a surgir durante o 

processo de implementação.  

iii. Definição e elaboração de parâmetros a incluir no software  

A proposta de um software de gestão de projetos contempla, de um modo global e em primeira 

instância, a análise das necessidades da empresa, passando igualmente por definir as características 

essenciais exigidas ao software que garantam à empresa, aos seus gestores e aos responsáveis de 

projetos um desempenho mais eficiente. Após esta análise, torna-se necessário fazer uma lista de 

software a analisar e definir a influência de cada parâmetro previamente definido. 

iv. Listagem e comparação das várias hipóteses 

Nesta etapa o objetivo consiste em identificar e listar o maior número de fornecedores de serviço que 

disponham de um software de gestão de projetos, com potencial para serem usados na empresa. 
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Concluída esta fase, será necessário proceder a uma análise entre todas as soluções encontradas, 

tendo em conta a situação real da empresa, as potencialidades do software, os custos com o 

licenciamento, as competências exigidas para a sua utilização e a compatibilidade com a infraestrutura 

tecnológica já existente na empresa. 

v. Análise do software escolhido e discussão do resultado. 

Nesta última etapa é feita uma análise do software escolhido de forma a saber se este se enquadra no 

perfil da empresa. No caso de surgirem várias alternativas que permitam a implementação com sucesso 

de um software de gestão de projetos, é realizada uma análise aprofundada de cada uma dessas 

hipóteses, junto dos vários responsáveis de projeto, de forma a percecionar as diferenças entre elas, 

incorporar o seu know-how e, por fim, fazer uma escolha final fundamentada. Nesta etapa ficam 

definidos os pontos fortes e fracos do software a implementar. 

1.4. Estrutura do trabalho 

Este trabalho segue a seguinte estrutura: 

§ No presente capítulo, foi exposta toda a problemática da gestão de projetos presente na empresa 

Tecproeng assim como a abordagem para a resolução da mesma. Foi também apresentada a 

metodologia usada e os objetivos desejados com a concretização deste projeto; 

§ No segundo capítulo é feita uma descrição mais completa da problemática existente, assim como 

uma caracterização mais profunda da empresa em estudo e da sua estrutura organizativa 

relativamente à gestão e realização de projetos. Neste capítulo, serão também analisados os 

parâmetros essenciais a incluir no software e os principais problemas existentes na gestão de 

projeto, sendo apresentada uma possível solução para a resolução dos mesmos; 

§ No terceiro capítulo é feita uma revisão bibliográfica dos tópicos mais comuns abordados no 

capítulo anterior. Desta forma é possível rever os trabalhos científicos que já foram realizados 

nesta área e usá-los como suporte ao rumo definido nesta dissertação. A revisão bibliográfica é 

feita com especial incidência nos temas: gestão de projeto em empresas de construção e 

engenharia, vantagens da utilização de software em cloud2

 em relação à utilização de software 

em servidor local, guia de gestão de projetos, software de gestão de projetos e boas práticas na 

gestão de projetos em empresas de engenharia;  

§ No quarto capítulo é apresentada uma caracterização da metodologia usada, onde é feita a 

ligação entre as diferentes fases e o problema apresentado neste trabalho; 

§ No quinto capítulo são aplicados todos os conceitos da metodologia apresentada no capítulo 

anterior, onde é escolhido o programa de software a utilizar e são criados modelos para a 

abertura, planeamento, execução e monitorização do projeto; 

                                                        

2

 Cloud computing ou computação na nuvem consiste na utilização remota dos recursos disponibilizados pela 

empresa prestadora do serviço sem necessidade à instalação no computador local ou servidor. 
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§ No sexto e último capítulo encontram-se as conclusões retiradas deste trabalho, assim como as 

mais-valias que são esperadas com a implementação do mesmo. São feitas também algumas 

considerações sobre trabalhos e transformações a desenvolver na empresa para otimização da 

gestão de projetos de engenharia. 
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2. Estudo de caso 

Sendo objetivo deste trabalho selecionar um programa de software para apoiar o processo de gestão 

de projeto numa empresa de projetos de engenharia, torna-se necessário conhecer e compreender o 

seu funcionamento e respetiva evolução ao longo dos últimos anos. Só a partir de uma análise 

detalhada à estrutura e funcionamento da empresa, se torna possível criar uma lista de funções e 

parâmetros essenciais a incluir num software de gestão de projetos. 

A Tecproeng é uma empresa de projetos de engenharia, onde se desenvolvem todas as atividades 

relacionadas com a execução, coordenação, planeamento fiscalização, organização e licenciamento 

das seguintes especialidades: 

§ Fundações; 

§ Instalações elétricas; 

§ Telecomunicações; 

§ Gestão de energia; 

§ Segurança; 

§ AVAC;  

§ Redes de águas para consumo e serviço de incêndios; 

§ Redes de águas domésticas e pluviais; 

§ Domótica; 

§ Acústica; 

§ Térmica; 

§ Gás; 

§ Equipamentos mecânicos tais como ascensores, lavandarias, cozinhas, etc. 

A empresa está presente em Portugal, Angola, Moçambique, Macau e Timor-Leste, tendo atuando 

de forma ambiciosa na procura de mercados em países em via de desenvolvimento, onde o potencial 

de investimento em infraestruturas é elevado. A Tecproeng é uma sociedade por quotas fundada em 

1973, tendo um portfolio muito completo de projetos de engenharia e fiscalização de obras realizadas 

nos cinco países indicados anteriormente. Os projetos realizados variam na sua forma e conceção, 

contemplando uma vasta gama de instalações, infraestruturas e edifícios como aeroportos, bancos, 

centros comerciais, complexos desportivos, centros de formação profissional, ETAR’s

3

, habitações, 

hospitais, hotéis, universidades, matadouros, palácios da justiça, portos, postos de abastecimento e 

unidades fabris.  

Com mais de 40 anos de experiência no sector, a empresa passou por várias mudanças estruturais e 

estratégicas. Foi obrigada a abandonar alguns países tal como o Iraque, devido à guerra ou a crises 

                                                        

3

 ETAR – Estação de tratamento de águas residuais. 
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económicas muito acentuadas e a adaptar-se às novas tecnologias, passando a usar recursos como 

modelação 2D em substituição do tradicional desenho à mão. 

2.1. Caracterização do problema 

Com a expansão da empresa para mercados internacionais, a estrutura inicial foi sofrendo alterações. 

O número de responsáveis de projeto aumentou, assim como a necessidade de colaboração com 

outras empresas. Com o acréscimo de trabalhos de engenharia em execução, as necessidades de 

coordenação e organização aumentaram, obrigando os esses responsáveis a dividirem-se entre 

reuniões com clientes, colaboradores, arquitetos, administradores, viagens e escassez de recursos 

humanos. Com a globalização, os colaboradores mudam frequentemente de país sendo colocados em 

projetos com localizações distantes como Timor-Leste ou Angola. Verifica-se uma necessidade 

constante em recorrer à empresa em Portugal onde são desenvolvidos a larga maioria dos projetos, 

independentemente da sua localização geográfica. Este tipo de comunicação exige que a empresa 

esteja bem organizada, com uma infraestrutura tecnológica adequada: segurança, fiabilidade e 

simplicidade suficientes para ser usada pelos diferentes níveis hierárquicos da empresa. Torna-se 

necessário que a partilha de informação seja eficiente, de forma a minimizar os custos e o tempo, sem 

colocar em causa a qualidade do projeto, recorrendo a uma forma estruturada e documentada para 

que possa ser auditada sempre que necessário. A expansão da empresa não foi acompanhada por um 

desenvolvimento tecnológico, possuindo uma infraestrutura tecnológica antiga, pouco automatizada e 

não dispondo de um processo organizacional de partilha de ficheiros e comunicação entre as partes 

interessadas em cada projeto. O envio de projetos, ficheiros e outros documentos mais pesados

4

 é feito 

através de uma plataforma chamada WeTransfer, que se baseia num site onde é possível enviar 

ficheiros de grande formato para outros utilizadores. Estes envios são de difícil documentação, pouco 

profissionais e lentos. Este processo torna a colaboração em rede muito mais complexa e falível. 

Acontece frequentemente, que parceiros que trabalham em colaboração com a empresa em 

determinados projetos, basearam os seus estudos em versões já desatualizadas das peças 

desenhadas, devido a falhas de comunicação no envio e receção dos documentos. Para além de 

atrasar o trabalho, este tipo de problemas prejudicam a qualidade final do projeto de engenharia, 

principalmente se a situação envolver em múltiplos projetos, onde facilmente ocorre a descoordenação 

entre versões do projeto a usar como base para o desenvolvimento da especialidade em questão. A 

comunicação é um problema grave na empresa, não só pelos problemas referidos anteriormente na 

partilha dos ficheiros, mas também no relatório de problemas de cada projeto, onde não existe uma 

plataforma comum que permita às partes envolvidas comunicarem entre si. Como foi anteriormente 

referido, a comunicação é feita via email, de forma partilhada por todas as organizações que colaboram 

no projeto, muitas das vezes com chamadas telefónicas complementares para alertar situações 

específicas. Esta comunicação conduz à inexistência de registos para utilizações futuras, dificuldades 

                                                        

4

 Documentos mais pesados significa que os ficheiros têm tamanhos grandes que ocupam muita memória. 
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importantes na partilha de informação com as diversas partes intervenientes, dada a inexistência de 

um alvo específico, dirigindo-se à totalidade do grupo. Esta comunicação revela-se pouco eficaz por 

necessitar do recurso a constantes chamadas telefónicas, não possuindo qualquer registo das 

conversas realizadas. Este método não permite atribuir qualquer responsabilização no caso de 

surgirem incongruências.  

O planeamento das tarefas de cada projeto é outro problema grave na empresa. Com o aumento do 

número de projetos em execução e a constante necessidade de colaborar com várias empresas em 

simultâneo, o gestor de projeto enfrenta dificuldades em planear corretamente os diferentes processos, 

havendo sobre alocação de tarefas nalguns colaboradores. Daqui surge um problema adicional 

consistindo na falta de priorização dos processos, levando o gestor de projeto a exigir aos seus 

colaboradores que suspendam os processos que se encontram a executar, de forma a terem 

disponibilidade para executar novos processos. Como estes novos processos têm novas exigências e 

requisitos, o colaborador tem de se abstrair do trabalho que estava a realizar e iniciar algo que poderá 

ser completamente diferente. Estas mudanças têm consequências diretas na qualidade do produto final 

e na performance das partes envolvidas no projeto. 

 Infraestrutura atual 

A Tecproeng é uma empresa de projetos de engenharia constituída, em Portugal, por uma equipa 

técnica de seis engenheiros, oito desenhadores e um gestor de projeto. A figura 2 pretende descrever 

a comunicação da empresa com os seus clientes. Os estudos têm início após algumas reuniões 

Figura 2 – Comunicação atual entre a empresa e o cliente. 
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presenciais, contactos telefónicos e correio eletrónico trocado entre os clientes e a Tecproeng. Nesta 

primeira fase é feita uma análise dos requisitos, envio do orçamento e possível adjudicação do projeto. 

Após adjudicação, os ficheiros base são enviados, pelo cliente, para a caixa de correio eletrónico da 

empresa. Estes são posteriormente colocados no servidor da Tecproeng, numa área dedicada para o 

efeito. Os desenhos base são impressos e iniciam-se os estudos pelas diversas especialidades, através 

da comunicação verbal entre o gestor de projeto, os engenheiros e outros técnicos afetos ao trabalho. 

Nessa comunicação são definidos os requisitos de cada projeto, tempo para entrega de cada uma das 

especialidades, potenciais problemas a resolver e outras orientações. Após esta reunião, os 

engenheiros, com o apoio dos desenhadores, dão início à execução de projetos de especialidades que 

serão entregues com dois tipos de ficheiros: ficheiros com o desenho da especialidade em formato 

CAD e uma memória descritiva que acompanha as peças desenhadas do projeto, onde são descritos 

todos os pressupostos, recomendações e normas que foram aplicadas e justificações para as soluções 

técnicas apresentadas. Após as justificações para as soluções técnicas apresentadas, a verificação e 

aceitação dos ficheiros CAD e conclusão da memória descritiva, os ficheiros são colocados no servidor 

da empresa onde posteriormente serão enviados por correio eletrónico para o cliente.  

Os projetos podem sofrer alterações antes ou após a entrega do projeto. As alterações podem ser 

mudanças da planta base original, que implica modificações em todas as especialidades, ou alterações 

de especificações numa ou mais especialidades. No primeiro caso a planta é enviada para o email 

geral da empresa e posteriormente são informados os colaboradores do projeto. No segundo caso a 

informação é recolhida através de uma das seguintes opções: 

1. Contacto direto com o engenheiro responsável pela especialidade em questão, com 

conhecimento à empresa do resultado; 

2. Contacto para o correio eletrónico geral da empresa e respetivo telefonema a avisar das 

alterações e do envio, onde posteriormente é reencaminhado para o engenheiro responsável 

pela especialidade envolvida. 

Todos os engenheiros acedem ao email empresarial através do Microsoft Office 365, facilitando o 

acesso em qualquer parte do mundo. Os emails enviados para qualquer colaborador ou cliente fora da 

empresa ficam registados no email geral da empresa, que tem conhecimento de todos os contactos 

realizados entre a empresa e as pessoas ou entidades contactadas. No entanto, devido à quantidade 

de emails enviados, anexos e projetos, os emails são arquivados periodicamente de forma a manter a 

caixa de correio organizada e limpa. O contacto entre colaboradores da empresa é feito pessoalmente, 

a não ser que se encontrem fora do país, utilizando o correio eletrónico neste caso. Os colaboradores 

podem estar afetos a múltiplos projetos em simultâneo e existe apenas um gestor de projeto por cada 

país. O contacto entre empresas é feito apenas pelo gestor de projeto e é este quem fica encarregue 

de se reunir com o cliente e perceber as necessidades e requisitos do projeto, excetuando o 

esclarecimento de dúvidas ou resolução de problemas que sejam detetados após o envio do projeto. 
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Numa fase posterior realizam-se reuniões entre a equipa do projeto e o cliente, de forma a responder 

a dúvidas que possam eventualmente existir sobre a execução do projeto. 

 Gestão de projetos 

A gestão de projetos na empresa em estudo está centralizada numa só pessoa, que tem competências 

para informar todas as partes interessadas sobre a função de cada elemento do projeto de 

especialidade em questão, da data de entrega dos projetos acordada com o cliente e do cumprimento 

de todos os requisitos e obrigações legais e acordados. Presentemente, a empresa não tem informação 

centralizada dos projetos. Existe apenas a centralização de ficheiros desenvolvidos para cada projeto 

e versões finais que são entregues aos clientes. No entanto, informações como duração do projeto, 

custos associados, requisitos do cliente, problemas, alterações e quaisquer outras informações 

relativas a determinado projeto não existem ou não se encontram devidamente catalogadas. Para se 

obter esses dados é necessário solicitá-los ao gestor de projeto, dado que só ele tem conhecimento 

dos mesmos. Quando é necessário um outro colaborador, administrador ou gestor de projeto, 

localizado em qualquer um dos outros países, averiguar o estado de um determinado projeto ou 

simplesmente consultar dados antigos, é sempre necessário contactar o gestor de projeto responsável 

pela criação desse projeto, que transmitirá a informação necessária com recurso à sua memória ou em 

documentos que possam eventualmente existir.  

A gestão de múltiplos projetos em simultâneo é feita pelo gestor de projeto, sem recorrer a qualquer 

tipo de programa ou ferramenta de suporte. À medida que os projetos vão sendo adjudicados, o 

trabalho é distribuído, e com a aproximação dos tempos de entrega, é dada uma maior prioridade e 

são atribuídos mais recursos a esse projeto. Coexistindo múltiplos projetos em simultâneo, surgem por 

vezes picos de mais trabalho, que obrigam a horas extraordinárias, contratação temporária de 

colaboradores e uma maior pressão sobre os recursos humanos existentes. Esta situação leva a uma 

redução da qualidade geral dos projetos desenvolvidos, dispersão dos colaboradores e aumento dos 

custos dos associados, originado pela falta de priorização dos processos, descoordenação das versões 

base e deficiente aproveitamento dos recursos. 

 A inexistência de um registo formal interno sobre cada projeto realizado na empresa, leva a uma perca 

de tempo e de recursos sempre que é necessário consultar informações sobre projetos antigos, que 

por vezes necessitam de ser atualizados ou auditados. A ausência de uma plataforma que reúna todos 

os dados, de forma simples e informatizada, é uma lacuna que a empresa enfrenta. A informação está 

centralizada e apenas existe a informação detida pelo gestor de projetos. Na ausência deste, toda a 

informação existente sobre o passado da empresa, respeitante aos projetos realizados, problemas 

enfrentados, acordos realizados, entre outros pressupostos, é perdida. Esta informação é de grande 

importância, por permitir em qualquer momento, avaliar qualitativamente projetos antigos, antever 

potenciais problemas, estimar com maior fiabilidade a duração de futuros projetos e servir de consulta 

para a construção de portfólio. Existem também auditorias internas e externas à empresa e a análise e 

otimização de processos que não podem ser executados sem a existência de dados referentes aos 
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projetos executados. Por último é relevante a partilha da informação dos projetos concluídos e ou em 

curso com os restantes responsáveis de projeto e gestores da empresa que neste momento só pode 

ser analisada mediante a informação prestada pelo respetivo gestor de projeto. 

 Cultura empresarial 

Todas as organizações são coordenadas e geridas por pessoas e para pessoas. Por norma, têm 

objetivos definidos que são alcançados através de projetos, onde são analisados e abordados conforme 

o perfil de cada empresa. Os perfis estão associados à organização, cultura e estratégia de cada 

empresa e diferem consoante o nível de maturidade em gestão de projetos, sistemas de gestão, joint 

ventures ou parcerias que a mesma tenha. 

A cultura organizacional é criada e valorizada pela experiência e vontade comum a todos os 

colaboradores da organização, desenvolvendo particularidades únicas ao longo do tempo. Essas 

particularidades e experiências influenciam as visões compartilhadas, missão, valores, crenças e 

expectativas. São influenciadas pelos regulamentos, políticas, métodos e procedimentos existentes na 

sua envolvente geográfica. Esses objetivos são alcançados conforme os sistemas de motivação e 

recompensa existentes. Mas, para tudo isto acontecer, é necessário correr alguns riscos, criar sinergias 

entre a liderança e o resto da hierarquia, aceitar e partilhar um código de conduta com ética empresarial 

e horas de trabalho estipuladas. Só desta forma é possível criar um ambiente operacional eficiente, 

capaz de superar todos os riscos e evoluir ao longo do tempo tornando-se cada vez mais forte atingindo 

os objetivos previamente fixados. Cada gestor de projetos deve analisar a cultura organizacional 

existente na empresa, perceber quais as pessoas que assumem o papel de decisor ou líderes de 

opinião, e trabalhar com elas, para que todos os colaboradores se sintam motivados e unidos.  

Com a globalização, a empresa enfrenta dois grandes desafios que são a cultura e a comunicação. A 

cultura prende-se com a forma de funcionamento da cultura organizacional desse país, costumes e 

tradições que têm de ser respeitas. Quanto à comunicação esta deve ser clara e de acordo com o 

mercado a que se destina. Para se ter sucesso na gestão de projetos de uma organização, é crucial 

haver uma comunicação organizacional muito eficaz, principalmente se o projeto envolver entidades 

ou colaboradores de outras geografias. Coordenação e comunicação tornam-se as características 

essenciais para um bom planeamento e execução de projetos. Em organizações com presença em 

múltiplos países é importante contar com responsáveis de projeto conceituados, para que o 

planeamento setorial seja bem inserido no planeamento global do projeto. Só desta forma o 

responsável global do projeto poderá planear com sucesso as tarefas que a empresa, em cada 

geografia, terá de executar. 

 Colaboração em projeto 

Aquando do desenvolvimento de um projeto de engenharia, a empresa necessita de colaborar com 

diversas empresas parceiras. Desde gabinetes de arquitetura, que desenvolvem os desenhos iniciais 

do projeto e enviam alterações ao longo do decurso do mesmo, passando por empresas de engenharia 
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que desenvolvem determinadas especialidades, terminando na empresa de construção que, na 

elaboração do caderno de encargos, pode ter dúvidas sobre algumas questões técnicas. O contacto 

entre várias empresas é feito, uma vez mais, por email ou telefone, procedendo-se em situações 

especiais a reuniões presenciais. No entanto, mantém-se o problema da falta de registos, a 

centralização da documentação e requisitos, assim como o registo das alterações e das várias versões 

de cada projeto de especialidade. Não existe qualquer plataforma que possibilite partilhar os 

documentos em desenvolvimento ou finalizados e, que reúna todas as competências que estão a ser 

desenvolvidas. É nesta fase de colaboração que surgem múltiplos problemas no desenvolvimento do 

projeto, visto que as diversas empresas trabalham frequentemente com versões diferentes dos 

projetos. Como exemplo disso é o projeto de estruturas elétricas que depende do AVAC, para que se 

possa dimensionar os equipamentos de forma a corresponderem às necessidades de cada uma das 

especialidades. Caso o projeto de AVAC mude, é necessário mudar o projeto de estruturas elétricas. 

Logo é fácil de entender que se não existir uma boa plataforma de comunicação que registe as 

alterações e enuncie as versões atuais de cada projeto de especialidade, facilmente as empresas 

trabalham em versões diferentes, como presentemente acontece. 

A Tecproeng desenvolve projetos para Portugal, Angola, Timor-Leste e outros países geograficamente 

distantes. É nestas situações que a coordenação do projeto se torna mais complexa, dado que 

necessita de colaborar com empresas fisicamente distantes e com fuso-horário diferentes, o que 

implica um planeamento mais assertivo e com menos espaço para erros. Um exemplo disso consiste 

em trabalhar com projetos de Timor-Leste, cujo fuso-horário é superior a 9 horas, relativamente ao fuso 

horário existente em Lisboa. Um erro com projetos de Timor-Leste, pode demorar dois a três dias até 

que seja percecionado pelo gestor de projeto responsável. A comunicação para o país é difícil e o fuso-

horário é muito diferente, como tal, a mensagem tem de ser clara, direta e sucinta. É importante 

perceber as necessidades de cada projeto em tempo real e conseguir passar os requisitos para quem 

executa o projeto.  

2.2. Estrutura organizacional 

A estrutura de uma organização é fulcral para a análise de novos projetos. Só percebendo bem a 

estrutura é que se torna possível gerir os recursos humanos existentes e influenciar a forma como os 

projetos são desenvolvidos. De forma a entender a estrutura organizacional do caso de estudo presente 

neste projeto, é necessário compreender quais as estruturas mais conhecidas. De acordo com o Guia 

do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Project Management Institute, 2013), as estruturas 

apresentadas na Tabela 1 são as mais comuns numa organização. Consoante o perfil e especialidade 

da empresa, é possível enquadrá-la numa estrutura organizacional, identificando assim os pontos fortes 

e fracos da organização.  
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Tabela 1 - Influência das estruturas organizacionais nos projetos (Indelicato, 2009) 

2.2.1.1. Estrutura funcional 

A estrutura mais clássica é a funcional, muito comum em engenharia e arquitetura. Esta estrutura 

baseia-se numa gestão de projeto realizada apenas pelo gestor funcional. O gestor funcional é o 

responsável por um conjunto de equipas, equipas essas agrupadas por especialidades. Cada 

especialidade pode ser subdividida em departamentos funcionais e especializados, como por exemplo 

engenharia de instalações, dividida em eletricidade, AVAC, segurança, domótica, entre outras. O gestor 

funcional fica responsável por selecionar as equipas que vão participar e coordenar o projeto, 

juntamente com outros responsáveis funcionais (de outras empresas que, nas suas especialidades, 

estão a colaborar para o mesmo projeto). O responsável pelo projeto global chama-se gestor executivo 

e coordena o projeto junto dos gestores/responsáveis funcionais. Este tipo de estruturas beneficia o 

tipo de projetos onde existe pouca ou nenhuma colaboração externa. No entanto, como se pode 

observar na figura 3 (as caixas a cinzento representam equipas envolvidas em atividades do projeto), 

Figura 3 – Estrutura funcional (PMI 2013) 
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não existe uma troca de informações direta entre as equipas que colaboram no projeto, a não ser por 

intermédio do gestor funcional, provocando atrasos e falhas na comunicação entre as partes 

envolvidas, e podendo originar um produto global heterogéneo. 

2.2.1.2. Estrutura matricial 

A estrutura matricial poderá classificar-se em fraca, equilibrada ou forte, dependendo do poder relativo 

e influência entre responsáveis funcionais e responsáveis/gestores de projeto. Uma estrutura matricial 

mistura algumas características da estrutura funcional com a estrutura por projeto. Numa estrutura 

matricial fraca existe uma grande semelhança com a estrutura funcional, no entanto, as equipas 

colaboram entre si sendo atribuído a um conjunto de equipas a coordenação do projeto. A partir daí 

existe um facilitador de projetos que ajuda na comunicação entre as equipas. Opostamente temos uma 

estrutura matricial forte que se assemelha mais com uma estrutura por projetos. Tem uma equipa de 

responsáveis de projetos que delega num gestor de projeto a coordenação das diferentes equipas. 

Esse gestor está a tempo inteiro no projeto, funciona com colaboradores administrativos dedicados e 

tem autonomia para assumir responsabilidades e tomar decisões. No meio da estrutura matricial fraca 

e forte encontra-se a matriz por matricial que consiste numa estrutura equilibrada que reúne 

características da matriz funcional e de projeto. Nesta estrutura é reconhecida a importância e 

necessidade de um gestor de projeto, no entanto não lhe é dado autonomia e autoridade para executar 

todas as tarefas e decisões que necessita sobre o projeto e seu financiamento. 

A coordenação do projeto de uma estrutura matricial forte é feita por um gestor de projeto dedicado e 

por um conjunto de equipas selecionadas. Desta forma existe uma maior coordenação entre os 

trabalhos realizados, reuniões recorrentes e obtenção de sinergias entre equipas. Obriga a um maior 

controlo, rigor e coordenação, e é muito comum em consultoras e outras empresas de prestação de 

serviços que lidam com projetos de diversas áreas. 

2.2.1.3.  Estrutura por projeto 

A estrutura por projeto tem como base o trabalho em equipa, onde os elementos que constituem cada 

grupo trabalham juntos com bastante frequência. É uma estrutura muito comum quando maior parte 

dos colaboradores envolvidos no projeto trabalham na empresa e os gestores de projeto possuem 

autoridade e autonomia. Quando não é possível estar fisicamente com os colaboradores de 

determinado projeto, são usadas ferramentas virtuais para trabalhar em simultâneo. Como se pode 

observar na figura 4, este tipo de estruturas obriga a uma maior coordenação e supervisão por parte 

do gestor executivo, uma vez que existem departamentos especializados dentro de cada empresa que 

colaboram entre si.   
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Esta estrutura é a que se encontra presente na empresa em estudo, e servirá como base para análise 

e construção de uma solução otimizada de apoio ao processo de decisão por parte do gestor de projeto.  

2.3. Parâmetros a incluir no software 

Após uma análise dos problemas existentes na gestão de projetos atual, e adotada a estrutura de 

organização adequada, torna-se necessário definir quais os pontos mais importantes que o software 

de gestão de projetos deverá contemplar por forma a constituir uma ferramenta útil para o gestor de 

projeto e para a empresa. De acordo com a oferta existente no mercado e as necessidades da empresa, 

o software deverá incluir as seguintes características: 

1. Aplicação Web; 

2. Alojamento próprio; 

3. Sistema de fluxo de trabalho; 

4. Monitorização de erros e problemas; 

5. Cronograma; 

6. Gestão de portefólios; 

7. Gestão de recursos; 

8. Relatórios e análises; 

9. Gestão de documentos (facultativo). 

Figura 4 – Organização por projeto (Indelicato, 2009) 
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 Aplicação Web 

Uma aplicação Web consiste numa aplicação que é usada a partir do browser5

 do cliente em vez da 

normal instalação do software no terminal de cada cliente. Esta característica permite uma utilização 

mais abrangente, dado que possibilita o acesso a terminais móveis com outros sistemas operativos, 

sem problemas de compatibilidade. Ao contrário da instalação tradicional, que dificulta a instalação, 

monitorização e atualização dos terminais em empresas com alguma dimensão, onde poderão existir 

dezenas ou centenas de terminais que necessitam de acesso. O maior exemplo deste sistema de 

implementação está presente nos emails. A Microsoft popularizou o email com o Hotmail seguindo-se 

outras empresas internacionais como a Yahoo ou nacionais como a Sapo. A nível empresarial demorou 

um pouco mais até aparecerem soluções com aplicação Web suficientemente simples, robustas e 

seguras como as oferecidas pela Google ou Microsoft com o Google Mail e o Office 365 respetivamente. 

Não só o email sofreu esta alteração muito positiva, que facilitou o acesso pelos colaboradores, 

gestores e clientes, mas também outras empresas utilizam diariamente aplicações Web para vender 

os seus produtos. As lojas online são um exemplo, uma vez que permitem aos clientes comprar o 

produto pretendido sem deslocação às instalações, permitem escolher o método de pagamento mais 

adequado às necessidades do cliente, o tipo de envio e em certos casos personalizar o produto de 

acordo com as preferências do consumidor. Para o vendedor, permite reduzir custos com lojas fixas, 

atingir um maior número de clientes, reduzir stocks e potencializar a venda de produtos com maiores 

margens. 

No caso de um software de gestão de projetos, vai possibilitar a sua utilização por diferentes 

colaboradores e gestores, sem necessidade de instalação personalizada nos respetivos equipamentos. 

Outra vantagem consiste na mobilidade e versatilidade dos equipamentos usados para aceder ao 

software, que facilitando o acesso via telemóveis e ecrãs táteis portáteis (tablets) aquando de reuniões 

com clientes e visitas às instalações, permitindo uma maior mobilidade onde o requisito mais exigente 

é a ligação à internet. Esta funcionalidade permite uma maior interação por parte de todos os 

colaboradores por via da compatibilidade com todos os terminais utilizados. Por outro lado, permite 

ainda reduzir as especificações necessárias a nível de hardware visto que o serviço corre num servidor 

dedicado para o efeito. Por último, permite uma utilização mais interativa e amigável pelos gestores, 

que recorrem à obtenção de resultados em forma gráfica sobre dados da empresa, tais como o número 

de projetos a decorrer em simultâneo, valores a receber e a pagar e outros dados importantes que se 

mostrem úteis para a supervisão empresarial. 

 Alojamento próprio 

O alojamento consiste no local onde o software é instalado e posteriormente executado. Uma vez que 

se pretende uma solução com aplicação Web, o programa escolhido terá necessariamente que correr 

                                                        

5

 Browser – Aplicação que permite aceder às páginas disponíveis na internet e aceder aos recursos e conteúdos 

que nelas existem.  
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num servidor e nunca no computador do utilizador. Desta forma, existem duas soluções possíveis, ou 

o software é instalado e executado no servidor da Tecproeng ou é executado a partir de um servidor 

externo à empresa. Esta última solução é conhecida por cloud computing (geralmente abreviada para 

cloud), em que o utilizador se liga, via internet, a um servidor remoto que contém o produto ou serviços 

adaptados e customizados para a empresa em questão, inseridos num ambiente gráfico e 

computacional, e configurado às necessidades de cada cliente. Tudo isto sem o recurso a equipas 

especializadas de informática, com custos mais reduzidos, melhor fiabilidade e aumento da 

performance. A cloud computing tornou-se popular com a introdução deste tipo de tecnologia nos 

utilizadores particulares, que posteriormente influenciram as empresas a oferecer este tipo de soluções. 

O melhor exemplo deste tipo de tecnologia consiste nos serviços de armazenamento em cloud que são 

distribuídos gratuitamente através da Google, Microsoft e Dropbox, designados por Google Drive, 

Microsoft One Drive e Dropbox respetivamente. Existem dezenas de empresas a oferecer serviços 

semelhantes aos anteriormente referidos, no entanto estes três são os mais populares. Estas empresas 

têm soluções gratuitas e pagas, conforme as necessidades de cada utilizador respeitantes ao espaço 

utilizado e a outros serviços oferecidos. Relativamente ao software de gestão de projetos, para além 

das vantagens de mobilidade, versatilidade, compatibilidade de equipamentos e sistemas operativos, 

destacam-se os custos associados ao licenciamento e execução do software. A mobilidade permite ao 

colaborador, que necessite de aceder ao software em qualquer parte do mundo, poder fazê-lo desde 

que tenha uma ligação à internet e permissões para isso. A versatilidade existe a dois níveis: 

• Recursos humanos, que permite a personalização dos acessos a qualquer colaborador de um 

determinado projeto  

• Tipo de licença a adquirir: São licenças renováveis anualmente e que permitem o aumento e 

redução do número de utilizadores conforme as necessidades da empresa, sem que para isso 

tenham qualquer penalização. 

A compatibilidade de equipamentos e sistemas operativos reduz a dificuldade de acesso por parte dos 

utilizadores, uma vez que poderão fazê-lo através dos seus smartphone, tablets, computadores 

pessoais e empresariais. Evita-se o recurso a configurações prévias ou instalação de software 

específico. Por último, existe a redução dos custos com o licenciamento e execução do software sendo 

desnecessário equipar o servidor com recursos mais avançados, tendo capacidade de executar sem 

problemas as tarefas mais exigentes. Excluem-se, assim, preocupações com cópias de segurança ou 

proteções contra intrusões, redução nos custos com equipas informáticas de configuração e instalação 

do software, e garantia por parte do fornecedor de serviços em como o serviço contratado possui um 

tempo de serviço acima dos 99%. Todas estas garantias e exigências teriam requisitos e custos 

associados, demasiado elevados para as pequenas e médias empresas, caso estas quisessem 

oferecer um serviço equivalente. Através desta solução torna-se possível beneficiar de uma 

infraestrutura complexa e fiável a um custo muito mais reduzido. 
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 Sistema de fluxo de trabalho 

O sistema de fluxo de trabalho é uma ferramenta do software de gestão de projeto. Basicamente 

permite criar, monitorizar e desenvolver sequências de tarefas sob forma de processos automáticos. É 

muito frequente encontrar, por exemplo, na atribuição automática de códigos, datas e outras 

informações sequenciais. No entanto pode ser aplicado em qualquer sequência de tarefas, sejam elas 

na criação de uma proposta de projeto ou de uma encomenda de consumíveis a um fornecedor. Esta 

ferramenta tem como objetivo ajudar a realizar tarefas de uma forma mais automatizada e, ao mesmo 

tempo, permitindo o acompanhamento da execução de cada etapa do projeto. É especialmente útil 

quando usada em tarefas repetitivas, reduzindo assim as margens de erro. Outra vantagem do sistema 

de fluxo de trabalho consiste na monitorização remota, sendo possível criar um fluxo de trabalho que 

envie um relatório automático sobre as tarefas desenvolvidas pelos colaboradores. Este tipo de 

relatórios permite uma monitorização mais eficiente. 

A utilização de fluxos de trabalho numa empresa de engenharia, como a Tecproeng, permite 

desenvolver tarefas automatizadas, assegurando o envio de relatórios periódicos, com um nível de 

informação elevado e constante, garantindo que a informação chega aos administradores e 

responsáveis de projeto, com dados relevantes e sempre homogéneos. Esta ferramenta permite 

exportar automaticamente, diagramas com dados relevantes para o acompanhamento do projeto desde 

a sua fase inicial. Com estas informações é possível definir programas de incentivo aos colaboradores 

e metas para melhorias de produtividade. Sem ferramentas de controle e monitorização, é impossível 

conhecer a dimensão global da empresa e avaliar a situação real dos progressos e atrasos na 

organização. Por outro lado, sabe-se que está associada a um conjunto de procedimentos existentes, 

nomeadamente o relato das tarefas periódicas dos trabalhadores. Deste modo, é introduzida uma nova 

exigência de comunicação periódica das tarefas desenvolvidas pelos colaboradores. 

 Monitorização de problemas 

A monitorização de problemas, permite que haja registo das anomalias que surgem num projeto, atribuir 

a resolução desses problemas a um colaborador específico e monitorizar a sua resolução. Com a 

utilização desta ferramenta é possível auditar um projeto em qualquer período temporal e conhecer as 

razões do problema, tempo de resolução, quem identificou a questão e quem o resolveu. O gestor de 

projetos pode criar, enquanto dialoga com o cliente, um processo de resolução de um 

problema/questão especificado pelo cliente. Como consequência, a equipa de projeto resolve as 

anomalias, registando a solução encontrada, seguindo a metodologia estabelecida, atribuição de 

responsabilidade pela resolução da anomalia e monitorização da sua execução. Para além da rapidez 

deste processo, não existe perda de informação entre o cliente e os restantes colaboradores, sabe-se 

exatamente a data de identificação do problema e a data de resolução do mesmo. É uma salvaguarda 

para a empresa registar todas as alterações ao projeto original, para que em caso de dúvidas, o seu 

esclarecimento seja célere e eficiente. Esta ferramenta é muito útil, na colaboração de projetos que 

ocorrem em países de diferentes geografias, uma vez que as questões/problemas são comunicadas 
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independentemente do fuso horário em questão. Desta forma é possível a Tecproeng em Timor-Leste 

comunicar um problema e atribuir a resolução a um colaborador em Portugal, sem haver preocupação 

com o fuso horário nem a utilização de emails. O software automaticamente notifica os colaboradores 

que sejam designados para esse efeito. Este tipo de monitorização, é feita de forma recorrente através 

de call centers, que após receberem uma chamada do cliente, fazem todas as perguntas para perceber 

qual é o problema, seguindo protocolos de despiste, que normalmente ajudam a resolver grande parte 

dos casos. Se o problema não for imediatamente resolvido, é aberto um processo de averiguação para 

resolução interna na empresa e o cliente é contactado mais tarde com a solução ou apenas com o 

aviso de que a situação já se encontra resolvida. 

No caso do software de gestão de projetos, para além das vantagens anteriormente descritas, a 

monitorização de problemas e omissões permite criar estatísticas sobre o número de 

incidentes/problemas originado por cliente, tipo de projeto, localização, etc. Existe ainda uma outra 

vantagem que consiste na perceção do gestor de projetos sobre a implicação de um problema 

específico com a globalidade do projeto, sabendo imediatamente se a data final do projeto é afetada 

pela resolução do problema/questão. 

 Cronograma 

Uma das características relevantes de um software de gestão de projetos é a elaboração de 

cronogramas. O cronograma distingue-se por ser uma ferramenta visual e tem como objetivo, 

transformar todos os dados do projeto em diagramas temporais. É possível criar cronogramas para as 

tarefas, recursos e fluxos financeiros de um projeto. Da mesma forma que se pode aplicar cronogramas 

na gestão de portefólios. Os cronogramas mais comuns são os gráficos Gantt, que permitem uma 

visualização gráfica intuitiva, como se pode verificar na figura 5.   

Figura 5 – Gráfico Gantt (Microsoft Project para Office 365) 
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 Gestão de portefólios 

A gestão de portefólios é uma ferramenta muito útil em gestão de projetos. Um portefólio consiste num 

conjunto de projetos que não têm que ser interdependentes ou relacionados entre si. Esta forma de 

gerir múltiplos projetos e processos em simultâneo, assegura uma revisão dos projetos em execução 

de forma a que haja uma utilização equilibrada dos recursos da empresa, maximizando a eficiência e 

reduzindo a duração dos projetos. Com a utilização desta ferramenta, é possível analisar um conjunto 

de projetos e perceber quais os colaboradores mais sobrecarregados com processos e quais os mais 

disponíveis. Permite também analisar quais os projetos prioritários, quais os processos que necessitam 

de ser executados em primeiro lugar, independentemente do projeto em questão. Esta ferramenta é 

muito útil para o gestor de projetos na medida em que permite analisar os recursos da empresa e 

respetiva disponibilidade para a execução de determinados processos/tarefas de forma a que o projeto 

seja cumprido no tempo exigido pelo cliente. A gestão de portefólios permite analisar de forma visual e 

analítica os recursos da empresa, facilitando o processo de alocação dos recursos de forma mais 

eficiente conforme os projetos em execução. Outra vantagem consiste na facilidade em efetuar 

alterações ao processo e saber rapidamente quais as consequências dessas alterações, quer 

relativamente aos recursos da empresa quer ao tempo global dos projetos em execução. A gestão de 

portefólios também permite uma otimização da gestão financeira da empresa, uma vez que permite 

analisar os custos a curto e médio prazo, sabendo exatamente as datas dos pagamentos e 

recebimentos. Outra vantagem da gestão de portefólios consiste na realização de uma orçamentação 

do projeto, que pode ser realizado de forma mais apurada conforme a estratégia da empresa, dando 

maior ou menor importância a fatores como o tipo de projeto, os recursos envolvidos, métodos de 

pagamento, entre outros fatores definidos pela estratégia da empresa. Por último, existe a gestão do 

risco, que também é contemplada pela gestão de portefólios. A gestão do risco permite analisar a 

sensibilidade do risco em cada projeto com base nos níveis de confiança ao longo do portefólio. A 

integração dos custos com a calendarização e a integração de planos de contingência e resposta ao 

risco permite à empresa visualizar as incertezas de cada projeto. 

A gestão de portefólios é uma ferramenta muito útil para evitar surpresas desagradáveis ao gestor de 

projeto. Desta forma priorizam-se os projetos conforme a sua importância, criam-se planos de 

contingência para minimizar os riscos em cada projeto, aumenta-se a flexibilidade nas alterações que 

possam vir a surgir em cada projeto e assegura-se que as informações chegam ao gestor numa solução 

única e integrada. Para além disto tudo, cria-se uma gestão organizada e catalogada que permite ser 

transformada em relatórios personalizados, conforme a hierarquia do colaborador a que se destina.  

 Gestão de recursos 

Numa organização pretende-se sempre otimizar a gestão dos diversos recursos que utiliza para o seu 

desenvolvimento. Na gestão de projetos, esta funcionalidade permite utilizar de forma eficiente os 

recursos existentes de acordo com os conceitos, processos, normas e técnicas de produção da 

empresa. 
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É uma ferramenta chave para estimar o uso dos recursos humanos da empresa, balanceando a 

distribuição de tarefas de acordo com as cargas de trabalho de cada um dos colaboradores envolvidos. 

A gestão de recursos permite calcular de forma simples e intuitiva, a rendibilidade de um projeto e saber 

se serão necessários mais recursos para executar o projeto dentro dos prazos acordados ou se é 

possível atribuir mais tarefas a determinado colaborador. Com a aplicação de um software com esta 

funcionalidade, torna-se possível elaborar orçamentos de projetos com uma perspetiva global de custos 

e envolvimento temporal dos diferentes projetos a desenvolver. O software permite, de forma 

automatizada, processar a alocação de recursos a projetos, otimizando o portefólio atendendo à oferta 

e procura dos recursos. O objetivo desta funcionalidade consiste em ponderar a contribuição de 

colaboradores da organização com requisitos específicos para o cumprimento de determinada tarefas 

do projeto, e então definir o número e o perfil de novos colaboradores que deverão ser considerados e 

alocados na equipa de projetos em curso. O software tenta maximizar a utilização de recursos da 

empresa, minimizando também, o custo de produção para o mesmo nível de qualidade.  

Na engenharia de projetos, é essencial a gestão dos recursos humanos e financeiros. Desta forma, a 

distribuição das tarefas pelos colaboradores, tendo como referência as suas capacidades técnicas e 

de execução, permite o cumprimento das datas dos projetos, evitando situações inesperadas (tarefas 

não planeadas e problemas de última hora).  

A utilização desta funcionalidade também permite avaliar a capacidade de aceitar novos projetos, 

através de uma simulação de recursos humanos e financeiros envolvidos, resultando estimativas de 

custos de projetos nas diversas situações. Todas estas alternativas são calculadas pelo software, 

tornando-se uma ferramenta importante do software de gestão de projetos. 

 Relatórios e análises 

Os relatórios de gestão englobam análises sectoriais da empresa, como por exemplo o número de 

projetos concluídos dentro dos prazos estabelecidos, taxa de utilização dos colaboradores, avaliação 

feita pelos clientes, problemas surgidos nos projetos, caracterização dos projetos, etc. Qualquer análise 

poderá ser apresentada de forma gráfica e os relatórios personalizados de acordo com o tipo de 

utilizador, sendo que um diretor financeiro necessita informações relativas à sua área. Estamos perante 

um processo de distribuição de informação de acordo com as necessidades dos técnicos envolvidos. 

Para a empresa de engenharia em estudo, os relatórios e análises servirão para definir metas, perceber 

as falhas nos projetos, criar novos desafios e perceber se os recursos existentes servem ou se estão 

desadequados. Outra grande vantagem consiste em permitir aos administradores, que visualmente 

analisem o passado, o presente e o futuro da empresa à distância de um clique. Esta simplificação 

permite que sejam realizadas auditorias de forma simples e eficiente, uma vez que existem dados 

concretos sobre os projetos e não se depende das informações que são transmitidas pelo gestor de 

projeto para analisar o trabalho realizado pela empresa ao longo do ano. Atualmente esta análise é 

feita com base na perceção dos administradores, que pelo pouco que podem verificar aquando das 

suas visitas à empresa, e do feedback que têm dos clientes, tiram as suas conclusões. No entanto, são 
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análises subjetivas e com grandes margens de erro, uma vez que não existem dados de suporte à 

decisão, acabando por tomar medidas para combater problemas que lhes são percetíveis, mas que por 

vezes não são ultrapassados por falta de objetivos tangíveis e mensuráveis. 

Por último, a grande mais valia da ferramenta que permite criar vários tipos de análises e relatórios 

consiste na indexação de todos os dados para uso estatístico futuro, desde a implementação do 

software na empresa. Desta forma, independentemente da altura, os gráficos inseridos nos relatórios 

podem englobar vários anos, meses, semanas ou dias conforme a preferência do utilizador. O 

armazenamento de todos os dados históricos relacionados com a execução de projetos permite, ao 

longo dos anos, implementar novas estratégias e usar dados nunca antes usados, simplesmente 

porque a informação existe e está armazenada. 

 Gestão de documentos 

A gestão de documentos é uma ferramenta que permite seguir, gerir e guardar documentos de forma 

simples e segura. É feita através da existência de servidores dedicados pelo prestador de serviços, que 

tem à disposição do cliente um espaço para armazenamento de documentos digitais. O espaço de 

armazenamento varia, conforme o tipo de serviço contratado, no entanto existem serviços de gestão, 

análise e inserção comuns. Por norma, esta ferramenta faz um histórico de versões, onde são 

guardadas as várias versões dos documentos armazenados. O software mostra a versão mais recente, 

no entanto permite que se consulte versões mais antigas, caso o utilizador assim o pretenda. Para além 

desta característica, esta ferramenta monitoriza toda a atividade realizada à volta dos documentos, 

permite partilhar documentos com utilizadores externos à empresa e monitorizar a data de criação, 

atualização e partilha dos ficheiros.  

Esta ferramenta é facultativa uma vez que já existe um servidor dedicado ao armazenamento e gestão 

de documentos. No entanto, havendo forma de integrar a solução existente com esta ferramenta, a 

gestão de documentos passa a permitir uma partilha dos projetos em execução muito mais organizada 

e catalogada. Desta forma seria possível monitorizar e garantir que as partilhas dos projetos 

executados e enviados para o cliente, e evitar que sites de partilhas de ficheiros como o Wetransfer, 

sejam um procedimento recorrente. O processo atual consiste em usar sites de partilha, externos à 

empresa e enviar os documentos para o cliente. Este processo é demorado (necessita de ir ao site e 

fazer o envio dos ficheiros), pouco seguro e de difícil indexação. Para além destes problemas, torna a 

utilização de diferentes versões do projeto, mais complexa aquando da realização de projetos em 

coordenação com outras entidades, uma vez que essas empresas acabam por não receber os emails 

de aviso, ou simplesmente alegar que não sabiam da existência de novas versões do projeto. A gestão 

de documentos permite, através do software com aplicação Web, aos clientes e colaboradores 

acederem aos conteúdos do projeto conforme as autorizações dadas pelo gestor de projeto. Conforme 

o software adquirido, existem serviços que permitem fazer o rastreamento das descargas, saber se 

foram efetuadas, quando e por quem. Esta ferramenta permite à empresa garantir que a coordenação 

e partilha de ficheiros é feita de forma correta, segura e registada. 
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3. 3. Revisão de literatura 

3.1. Resumo do capítulo 

Nas empresas de serviços de projeto, tal como o nome indica, o core-business consiste em desenvolver 

projetos de engenharia. Qualquer construção de edifícios, sejam de habitação, hospitais, escolas ou 

outras infraestruturas, necessitam de projetos de engenharia, no entanto envolvem diversas 

especialidades. Os projetos desenvolvidos neste tipo de empresas não só consistem em projetos de 

engenharia, mas também contemplam projetos internos como expansão da empresa, melhoria de 

processos, angariação de novos clientes ou a simples aquisição de material para o escritório (Turner, 

Ledwith, & Kelly, 2010).  

De acordo com o relatório de competitividade europeu (European Comission 2014), as PME

6

 

representam 99% de todas as empresas existentes na UE

7

. Esse mesmo relatório indica que apenas 

44% de todos os bens exportados na UE derivam das PME, indicando que têm desvantagem na 

exportação para mercados externos face às grandes organizações. No entanto o estudo revela que 

existe uma grande diferença entre incluir ou não as microempresas na definição de PME. Segundo os 

dados revelados pelo estudo, as microempresas são menos competitivas que as restantes PME, devido 

aos baixos níveis de produtividade e inovação que empresas com um menor número de colaboradores 

apresentam. O próprio relatório realça o facto de muitos autores de artigos científicos defenderem que 

as PME (sem integrar as microempresas) tendem a ser mais produtivas e inovadoras que as grandes 

organizações, empregando proporcionalmente, colaboradores com mais conhecimento. Poucos 

estudos foram feitos relacionando a produtividade e inovação para as PME que apenas trabalham no 

mercado interno da UE em comparação com as que se internacionalizaram e expandiram para 

mercados externos à UE. Tendo em conta que um terço do volume de negócios das PME advém da 

realização de projetos, é possível concluir que a execução de projetos constitui uma importante 

atividade na maior parte das empresas.  

Associado à criação dos diversos tipos de projeto de especialidade e à crescente necessidade em 

executar projetos em mercados internacionais, a procura por melhorar os processos internos e tornar 

a Tecproeng mais competitiva, foram duas metas estabelecidas pela gestão. Acompanhando a 

tendência de outras grandes empresas internacionais, que expandiram atividades para outros setores 

e geografias, a utilização de ferramentas de apoio à gestão de projeto torna-se indispensável, 

verificando-se a necessidade na colaboração e coordenação de equipas cujos membros se encontram 

espalhados pelo mundo (Meyer & Ahlemann, 2010). 
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 PME – Pequenas e Médias Empresas 

7

 UE – União Europeia 
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Neste capítulo são explicitadas as metodologias e conceitos previamente estudados e publicados na 

área de gestão de projeto. A divisão é feita por subcapítulos de forma a abranger as seguintes áreas: 

1. Importância de um software para suporte à gestão de projeto (secção 3.2); 

2. Fatores que determinam o sucesso de projeto (secção 3.3); 

3. Recolha e análise dos parâmetros mais importantes a incluir num software de gestão e   projetos 

(secção 3.4); 

4. Vantagens da solução cloud para o software de gestão de projetos (secção 3.5); 

5. Funcionalidades de um software de gestão de projetos para uma empresa de engenharia (secção 

3.6). 

3.2. Importância de um software para suporte à gestão de projeto 

Para uma empresa estar apta a crescer e se desenvolver, torna-se necessário a existência de 

processos padronizados que permitam essa expansão sustentável, considerando a necessidade de 

desenvolvimento e coordenação de projetos cada vez mais complexos, com qualidade e rigor técnico 

transversal, independentemente dos locais físicos de realização. De acordo com Meyer & Ahlemann 

(2010), 75% dos projetos executados globalmente usam software de apoio à decisão. Numa fase inicial, 

esse software era usado apenas para o planeamento e calendarização dos projetos. No entanto, novas 

versões permitem abranger quase todos os aspetos da gestão de projetos. Outra questão referenciada 

pelos dois autores, sublinha que o software de gestão de projetos não é usado apenas pelos 

gestores/responsáveis de projetos, como era inicialmente utilizado, mas por todas as partes 

interessadas no projeto (stakeholders), tais como membros da equipa, que desenvolvem o projeto e 

respetivos clientes, fornecedores, gabinetes associados, gestores, parceiros, entre outros. Os sistemas 

passaram de soluções exclusivas, associadas a um único computador, para aplicações customizadas 

por nível hierárquico e com capacidade colaborativa. Através da internet foi possível criar plataformas 

que permitem a cooperação em tempo real, independentemente da zona geográfica e fuso horário 

onde o utilizador se encontre. Deste modo, é possível permitir que técnicos projetistas, em diferentes 

países, trabalhem em simultâneo e de forma colaborativa para o mesmo projeto, com sincronização da 

informação em tempo real e sem perdas de dados.  

De acordo com Ghobadian & Gallear (1997), as grandes diferenças entre as PME e as grandes 

organizações incidem sobre procedimentos, processos, estruturas e pessoas. Comparativamente, os 

procedimentos das PME têm um baixo nível de uniformização. Relativamente aos processos, estes 

necessitam de um planeamento e controle de sistemas mais simples, com relatórios informais. A 

estrutura de uma PME tem um nível reduzido de especializações, usando equipas multidisciplinares, 

por vezes, com um nível elevado de inovação. Também se verifica que os colaboradores de uma PME 

preferem usar técnicas previamente testadas de forma a minimizar as falhas. Através destas diferenças 

é possível perceber que uma PME tem menos burocracia que uma grande organização, permitindo 

uma maior flexibilidade nos processos e tarefas. Segundo Turner (2010), o autor espera que a grande 

maioria das PME, usem processos de planeamento e controle de projeto simples e intuitivos. 
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Metodologias standard como PRINCE2, são muito burocráticas resultando em estruturas demasiado 

formais e pesadas para a dimensão da organização. Segundo o autor, é expectável que os 

colaboradores das PME desenvolvam simultaneamente várias tarefas distribuídas por projetos 

diferentes, especialmente nas pequenas empresas. Estas empresas, não empregam especialistas em 

gestão de projeto, como tal, essa tarefa acaba por ser feita por operacionais, cuja principal função difere 

da gestão de projeto. Como resultado, acabam por não utilizar técnicas e ferramentas apropriadas para 

a gestão de projeto.  

Segundo o estudo realizado por Murphy e Ledwith (2007), as indústrias de serviços deverão prosseguir  

as seguintes etapas: identificação dos seus objetivos estratégicos, definição dos critérios de sucesso e 

KPI

8

 dos projetos e fatores associados ao sucesso do projeto, identificando, igualmente, as ferramentas 

de gestão de projeto e técnicas que cumprem os critérios já definidos. Das quinze empresas analisadas 

na Irlanda, catorze utilizavam ferramentas de apoio à gestão de projeto. Nessa mesma análise, em 

treze dessas empresas, os colaboradores eram incentivados por políticas da empresa e pela hierarquia 

a usar essas ferramentas, de forma a gerir as entregas dos produtos aos clientes Turner (2010).  

De acordo com a conclusão de um estudo elaborado por Turner (2010), a estrutura hierárquica de uma 

empresa depende da sua inserção geográfica. Países na zona do sudeste europeu, preferem uma 

gestão mais autocrática, enquanto que nos países do noroeste europeu, as empresas optam por um 

modelo de gestão mais democrático e organizado, com base num planeamento de processos. O autor 

recomenda que, micro e pequenas empresas, devam encontrar versões de gestão de projeto simples, 

ajudando desta forma o trabalho das pequenas equipas. Torna-se possível, com o recurso à gestão de 

projetos, dar aos colaboradores a possibilidade em adotar um estilo próprio de desenvolver as tarefas, 

com graus de autonomia elevada. Comparativamente as empresas de média dimensão, na 

coordenação de trabalho especializado, necessitam de uma figura de gestor de projeto mais formal, do 

que nas micro e pequenas empresas, mas menos completa do que a aplicável numa grande empresa.  

Uma deficiente gestão pode levar à sobre alocação de recursos, e é um problema frequente nas PME  

(Engwall & Jerbrant, 2003a). Este problema de gestão é causado pela execução de vários projetos em 

simultâneo e com a ausência de planeamento na atribuição de tarefas aos colaboradores. Este excesso 

de trabalho provoca a atribuição de vários processos ao mesmo colaborador sem que ele tenha tempo 

para concluir todas as tarefas, resultando num atraso aos projetos associados. Este tipo de 

sobreposições causa um impacto negativo nos trabalhos em execução, excesso de stress nos 

colaboradores, atrasos nas entregas e diminuição da qualidade dos projetos realizados. Para 

possibilitar a realização de vários projetos em simultâneo, é necessário que o gestor de projeto 

apresente um planeamento e um balanço entre as exigências dos projetos e os recursos humanos 

existentes (Zika-Viktorsson, Sundström, & Engwall, 2006). 

                                                        

8

 KPI – Key Performance Indicator (inglês) significa indicador-chave de desempenho. 
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Diversos estudos apontam que sistemas de suporte à gestão otimizam o ciclo de vida dos projetos, 

processos e portefólio de projetos. Estes sistemas permitem planear, organizar, controlar e reportar o 

seu desenvolvimento, bem como contribuir para o processo de tomada de decisão, criando relatórios 

e avaliando, em simultâneo, os projetos em execução.(Ali & Money, 2005; Dietrich & Lehtonen, 2005; 

Raymond & Bergeron, 2008). Segundo estes estudos, o sucesso da utilização dos sistemas de 

informação para gestão de projeto, por parte dos gestores, depende da qualidade, detalhe e 

simplicidade da informação gerada por esses mesmos sistemas. A informação gerada deve ser 

completa, fornecendo o máximo de suporte à decisão. No entanto, se for em excesso, pode complicar 

a sua utilização e perceção. De acordo com O’Reilly (1980) e Chapman & Ward (2003), existe uma 

relação entre o excesso de informação e a redução da performance de um projeto. Se a informação 

ultrapassar o ponto ótimo pode levar a uma diminuição da eficiência no processo de tomada de decisão. 

Excesso de informação pode originar dificuldades ao gestor de projeto em selecionar a informação 

relevante, utilizando em excesso, o seu tempo de trabalho dedicado a essa tarefa. Os dados devem 

ser condensados antes de poderem ser usados como suporte à decisão. Os novos sistemas de apoio 

à decisão incluem filtros que selecionam entre toda a informação, aquela que é útil para o gestor de 

projeto, da restante. (Beecham, 2014).  

3.3. Fatores de sucesso de um projeto 

Para possibilitar a seleção das características necessárias a incluir num bom sistema de apoio à 

decisão de projeto, é necessário perceber quais são os seus fatores de sucesso. Tradicionalmente, 

muitos decisores medem o resultado de um projeto através dos fatores de tempo, orçamento e 

cumprimento dos requisitos. De acordo com Bakker (2010), e como se pode analisar na figura 6, o 

sucesso de um projeto é tradicionalmente medido e definido pelos seguintes parâmetros de resultados: 

• Tempo, orçamento e requisitos estabelecidos no início de cada projeto; 

• Sucesso de um projeto é o mesmo para cada stakeholder; 

• Sucesso de um projeto pode ser medido no momento em que o projeto produz resultados. 

Estes parâmetros são definidos no início de cada projeto, no entanto, alguns dos requisitos ou 

parâmetros acabam por ser alterados. Essas alterações têm implicação na duração e custo real do 

projeto, uma vez que não foram planeados no projeto base (figura 6). Este método tradicional compara 

os requisitos, duração e custo definidos inicialmente, com os dados finais do projeto. O resultado vai 

ser influenciado negativamente por estas alterações (de Bakker et al., 2010). A experiência, é uma 

característica muito importante a ter em conta, que tem influência no momento da avaliação de um 

projeto, considerando que pode induzir a eficiência e sucesso nos projetos seguintes.  

Devido à natureza dos trabalhos de engenharia realizados na Tecproeng, são feitas alterações 

frequentes aos requisitos iniciais do projeto. Estas alterações podem surgir por parte do cliente ou de 

empresas parceiras, tornando-se indispensável encontrar uma forma de quantificar o sucesso, 

englobando o trabalho realizado por essas alterações e o conhecimento apreendido. Técnicas como o 
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método Agile ou RUP9

 permitem incluir no método de avaliação do sucesso de um projeto, parâmetros 

diferentes dos usuais, tais como a participação do cliente, satisfação, probabilidade de voltar a solicitar 

os serviços e outros parâmetros de avaliação de desempenho. Desta forma é possível incluir os riscos 

de cada projeto e avaliá-los. O autor defende ainda que o conhecimento obtido pela abordagem à 

gestão do risco pode ter influência ou facilitar o desenvolvimento e uso deste tipo de metodologias. A 

abordagem de gestão, por norma, considera a gestão do risco como um processo constituído por 

passos bem definidos na identificação, análise, resposta, monitorização e controle. De acordo com o 

mesmo autor, apenas dois relatórios de empresas analisadas mostraram algum impacto positivo nas 

atividades de gestão de risco, tais como o tempo estimado de duração do projeto, previsão dos recursos 

necessários para desenvolver uma tarefa e o número de tarefas não concluídas. Todos os restantes 

relatórios demostram que a gestão do risco estava implícita no sucesso de um projeto, quando 

associada a etapas e decisões bem definidas. A conclusão do estudo revela que gestores/responsáveis 

de projeto que se preocupam com a gestão do risco, têm maior probabilidade de ter sucesso do que 

aqueles que apenas seguem os passos descritos no processo de gestão de risco. 

 

Figura 6 – Método tradicional da forma como é medido o sucesso de um projeto 

 

3.4. Parâmetros de gestão de projeto 

Turner (2010) elaborou um estudo para conhecer quais as práticas de gestão de projeto consideradas 

essenciais pelos gestores. As práticas consideradas foram: 

1. Requisitos do cliente; 

2. Diagrama com planeamento do projeto e respetivos objetivos; 

3. Descrição do projeto por tarefas ou lista de atividades; 

                                                        

9

 RUP – Rational Unified Process, consiste num processo unificado, adquirido pela empresa IBM.  
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4. Metodologia Agile ou Scrum; 

5. Matriz de atribuição de tarefas; 

6. Planeamento de recursos; 

7. Criação de equipas; 

8. Gestão de problemas e riscos; 

9. Gestão de projeto comercial; 

10. Conhecimento; 

11. Microsoft Project; 

12. Departamento de gestão de projetos. 

No entanto, o mesmo autor refere que estão em falta os seguintes critérios: 

13. Gestão de custos; 

14. Gestão da qualidade; 

15. Gestão de integração; 

16. Ciclo de vida e fases de desenvolvimento do projeto; 

17. Gestão e planeamento do portfólio de projetos. 

 Requisitos do cliente 

Um dos parâmetros obrigatórios mencionados por quase todos os gestores de projeto inquiridos no 

questionário de Turner (2010), consiste nos requisitos do cliente e são mencionados por guias como o 

PMI ou IPMA ICB. Uma das tarefas a consolidar e resolver, consiste na revisão dos requisitos implícitos 

no projeto. A monitorização de requisitos, é uma ferramenta muito importante, podendo levar à 

indisponibilidade de recursos durante o desenvolvimento do projeto e permitir obter uma estimativa do 

custo e duração do mesmo (Beecham, 2014). A falta de cumprimento dos requisitos estipulados pelo 

cliente, pode obrigar a indeminizações e aumento de custos na resolução de problemas, levando em 

casos mais extremos à responsabilização criminal, caso colida com o código penal em vigor na zona 

geográfica da realização do projeto (Ward & Chapman, 2003).  

  Diagrama com planeamento do projeto e respetivos objetivos 

Poucas foram as empresas analisadas por Turner (2010), que apresentaram um planeamento com 

elevado detalhe de projeto. Algumas delas optaram por elaborar planeamentos mensais, com objetivos 

a serem cumpridos, e dado que os projetos não tinham uma duração superior a três meses, os objetivos 

mensais eram suficientes para acompanhar o projeto, cumprindo os requisitos do cliente. Um dos casos 

em particular mencionava uma empresa que não desenvolveu o planeamento do projeto, porque o 

mesmo foi feito pelo cliente, ficando a cargo da empresa o cumprimento das metas definidas no 

planeamento. A grande maioria das empresas preferia dividir o projeto em etapas, e desta forma ter 

uma visão geral do projeto. Genericamente optavam por sistemas mais simples, pois  muitas delas já 

haviam testado sistemas mais detalhados e complexos que foram abandonados devido à sua 

burocracia (Liberatore & Pollack-johnson, 2011; Turner et al., 2010).  
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Gráficos Gantt e de atividades, permitem de forma rápida e eficiente, saber como e quando uma 

atividade se processa. Atividades precedentes e duração das tarefas em execução, são outras das 

vantagens deste tipo de representação das atividades de um projeto. Uma última grande vantagem 

consiste na identificação do caminho crítico, que permite ao gestor do projeto dar uma maior ênfase  a 

um conjunto de atividades consideradas críticas, cuja soma dos seus tempos de duração constituirá a 

duração temporal de todo o projeto (Beecham, 2014; Indelicato, 2009; Ward & Chapman, 2003).  

 Descrição do projeto por tarefas ou lista de atividades 

Na maior parte das empresas abordadas pelo estudo realizado por Turner (2010), grande parte 

apresentava projetos divididos por etapas e/ou atividades. Duas das empresas não possuíam uma 

descrição do projeto devido à natureza do trabalho realizado, onde tinham apenas que desenvolver um 

protótipo e ter aprovação do cliente. No entanto, para as restantes empresas esta ferramenta é muito 

útil para perceber a dimensão do projeto e ter a certeza que todos os detalhes do mesmo não são 

esquecidos. (Indelicato, 2009). 

 Metodologia Agile ou Scrum 

Todas as empresas abordadas por Turner (2010) não possuíam nenhuma das metodologias no seu 

estado puro, tendo feito adaptações ajustadas às necessidades da empresa. No entanto, todas as 

empresas usavam uma aproximação básica de planeamento de trabalho para o mês seguinte, 

atribuindo tarefas aos seus colaboradores. A aproximação baseia-se numa gestão de laissez-faire10

 

onde as equipas têm autonomia para tomar decisões e a gestão é feita autonomamente e sem 

interferências. Existe um planeamento das tarefas a executar que os colaboradores podem escolher o 

que querem fazer. Este tipo de metodologia permite uma liberdade adicional de quem faz o quê, mas 

por sua vez, implica que o trabalho e as equipas sejam homogéneos. Apesar de algumas atividades 

precederem outras, e a escolha de uma determinada atividade implicar outras a jusante, não é possível 

existir um caminho crítico. O sistema tem de funcionar como um puzzle onde cada colaborador faz uma 

peça e globalmente elas têm de se encaixar umas nas outras (Lalsing, 2012). 

 Matriz de atribuição de tarefas 

Poucas são as empresas do estudo realizado por Turner (2010), que usam uma matriz com atribuição 

das tarefas. A grande maioria não sente necessidade de formalizar a atribuição de tarefas porque todos 

sabem qual a parte do projeto que lhes compete. Existe um sentimento global de excesso de burocracia 

face à dimensão reduzida das empresas em questão. As empresas que usam metodologias Agile não 

usam a matriz por ser incompatível com a metodologia laissez-faire onde as equipas atribuem o 

trabalho a cada um dos seus participantes.  

                                                        

10

 Laissez-faire – Expressão que significa “deixar fazer”. Neste caso os colaboradores têm autonomia para decidir 

sem grandes preocupações em informar a gestão. Esta filosofia dá mais liberdade e autonomia aos colaboradores 

e tira responsabilidade à gestão.   
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A grande maioria dos estudos refere que equipas em autogestão têm efeitos muito positivos, no 

entanto, alguns estudos mostram uma maior relutância neste tipo de grupos, evidenciando problemas 

tais como a dificuldade de implementação das equipas e o grande risco de falhar que está subjacente 

às mesmas, quando usadas em situações inapropriadas ou sem apoio suficiente de liderança (Moe et 

al., 2010).  

 Planeamento de recursos 

Todas as empresas analisadas por Turner (2010) usam alguma forma de planeamento de recursos. 

Algumas têm uma calendarização simples, apenas com as datas das de inicio e fim das atividades 

enquanto outras empresas têm calendários mais complexos, com datas associadas à duração temporal 

e recursos envolvidos. Todavia surgiu outro método de planeamento de recursos, utilizado por três 

empresas que seguem uma metodologia Agile, onde é feita uma combinação entre o trabalho a realizar 

e a sua duração. A cada atividade é atribuída um valor, que representa o tempo de execução da 

mesma.  Apenas são planeadas as atividades que a equipa consegue executar num mês, e a partir 

daí, utilizando um gráfico burn-down, desenha-se uma linha reta desde a reunião de começo do ciclo 

até à reunião seguinte, mostrando o tempo que cada atividade demora a ser executada. Os gráficos 

burn-down representam o fluxo de trabalho que a equipa terá de executar para cumprir a lista de 

atividades no mês seguinte. Assim que os membros de cada equipa completem as tarefas, são 

mostrados os pontos referidos anteriormente, de forma a serem executados. O planeamento de 

recursos permite analisar a velocidade de execução do trabalho executado, dentro do ciclo mensal, e 

comparar ao estimado (Turner et al., 2010). 

Para as empresas ligadas ao setor de construção, o planeamento de recursos é uma ferramenta muito 

importante, especialmente para as empresas que usem um software de gestão de projeto  (Liberatore 

& Pollack-johnson, 2011). Segundo um estudo realizado pelo autor, um gestor de projetos ligado à 

construção, está mais satisfeito quanto maior for a qualidade dos resultados produzidos pelo 

planeamento de recursos gerado pelo software. 

 Criação de equipas 

Um número reduzido de empresas formaliza o processo de criação de equipas de trabalho. Três 

empresas do estudo conduzido por Turner (2010), que utilizam a metodologia Agile, não referem a 

formalização do processo de criação de equipas, no entanto, usam-na aquando da aplicação da 

metodologia. A criação de equipas requer que o gestor de projetos seja capaz de identificar, motivar e 

integrar atividades/tarefas, das organizações tradicionais, em sistemas de gestão multidisciplinares 

(Hyväri, 2014). 

 Gestão de problemas e riscos 

Muitas das empresas analisadas por Turner (2010), preocupam-se com a gestão do risco, sendo que 

algumas das empresas consideram a gestão do risco como a ferramenta mais importante de um gestor 

de projetos. Três das empresas que recorrem a essa funcionalidade, utilizam uma solução englobando 
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a gestão de problemas. De acordo com um artigo publicado por Bakker et al. (2010), toda a literatura 

existente na abordagem à gestão do risco ainda não conduziu a uma única conclusão. Como tal, o 

autor defende que grande parte do conhecimento nesta área é baseado no conhecimento teórico do 

funcionamento da gestão do risco, em vez de mostrar a aplicabilidade deste tipo de ferramentas, com 

casos reais. De acordo com a análise feita pelo autor do artigo “Does risk management contribute to IT 

project success? A meta-analysis of empirical evidance”, Bakker refere que a maioria das publicações 

que relaciona a gestão do projeto com o sucesso do projeto, baseiam-se na tradicional análise entre o 

tempo, orçamento e requisitos definidos pelo projeto. No entanto, o autor alega que esta abordagem 

não se encontra alinhada com o enunciado apresentado por outro artigo que defende que o sucesso 

do projeto vai para além de atingir o tempo, requisitos e orçamento definidos, englobando também, 

outras definições de sucesso que os diversos intervenientes contratantes (stakeholders), poderão 

considerar.   

 Gestão Financeira do projeto 

Um número reduzido de empresas analisadas por Turner (2010), aplicava práticas financeiras 

convencionais. Estes procedimentos ajudavam a calcular os custos estimados de um projeto através 

da soma dos custos associados a cada tarefa do projeto. Algumas empresas analisadas necessitavam 

de gerir os contratos, outras de gerir o contexto/envolvimento. Qualquer um destes requisitos não fazem 

parte de um software de gestão de projeto simples, mas sim de funcionalidades complementares. De 

acordo com o Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Project Management Institute, 

2013), este tipo de análise é feita durante o planeamento de recursos. A gestão financeira do projeto 

baseia-se em procedimentos de controle financeiro, tais como o registo do número de horas de 

trabalho, custos e despesas, recebimentos, entre outras análises obrigatórias de fluxos financeiros 

relacionados com o projeto.  

 Conhecimento 

O conhecimento é um atributo intangível, difícil de quantificar. No entanto, os processos são realizados 

com maior celeridade e eficiência através do aumento da experiência adquirida. O conhecimento é a 

mais valia de uma empresa, e isso é claro nos dias de hoje. Empresas como a Coca-Cola, Apple, 

Microsoft, entre muitas outras baseiam o seu sucesso no conhecimento que é adquirido pelos seus 

colaboradores ao longo dos anos, através da experiência. Apenas duas empresas do estudo realizado 

por Turner (2010) mencionaram a importância do conhecimento e experiência no seu trabalho. No 

entanto, as valências presentes numa empresa são a característica crucial para se diferenciar da 

concorrência. Todo o conhecimento especializado, associado também à experiência na área e as 

análises de resultados finais de outros projetos já realizados, contribuem para o aumento das barreiras 

à entrada a potenciais concorrentes. Sem esta mais valia, uma empresa não se consegue distinguir 

das restantes, nem promover as suas capacidades.  

Uma das formas apresentadas pelo Project Management Institute (2013) para avaliar o conhecimento 

utilizado num projeto, consiste em comparar projetos semelhantes, analisar o tempo e custo das 
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atividades e perceber se houve redução de algum destes parâmetros devido à experiência adquirida 

previamente. Esta experiência é algo demonstrado pela relação exponencial entre o número de projetos 

e o aumento da produtividade. O aumento da produtividade é mais significativo numa primeira fase, 

aproximando-se do ponto ótimo através da experiência adquirida com a execução de projetos. 

 Microsoft Project 

Três das empresas analisadas por Turner (2010) usam o Microsoft Project. No entanto a grande maioria 

das empresas analisadas referem este programa de gestão de projeto como sendo demasiado 

complexo para as suas necessidades.  

O Microsoft Project permite utilizar um número significativo de funcionalidades, dedicadas ao 

planeamento, monitorização e avaliação de projetos. Este software permite gerir um ou mais projetos 

(gestão de portefólios), de forma mais simples e eficiente (Kostalova, Tetrevova, & Svedik, 2015). O 

Microsoft Project é um software de referência, na gestão de projetos, sendo utilizado por milhares de 

empresas em todo mundo (Hazir, 2015). 

 Departamento de gestão de projetos 

Das empresas analisadas por Turner (2010), três delas referiram a existência de departamentos 

dedicados à gestão de projetos, no entanto são empresas com mais de 50 trabalhadores e 

procedimentos internos formalizados. O objetivo da utilização de departamentos dedicados, consiste 

em criar um planeamento eficaz e monitorizar a execução do projeto, minimizando a diferença entre o 

planeado e o executado. Em grandes empresas, o planeamento engloba requisitos obrigatórios, sejam 

eles internos ou externos (no caso da legislação do país, por exemplo) com especificações muito 

complexas, daí necessitarem de departamentos de gestão de projetos constituída pelos mais variados 

técnicos. Estas equipas são constituídas por técnicos com formações diferenciadas, dependendo da 

natureza da empresa. Desde um planeador de projetos, ao gestor, suporte técnico, programadores, 

entre outros técnicos, podem integrar este departamento, dependendo sobretudo, dos requisitos e 

exigências dos clientes (Wallace, 2007). 

 

Apesar dos doze parâmetros abordados pelos gestores de projeto das diversas empresas abordadas 

por Turner, o autor realça a importância de sete outros requisitos adicionais, que consistem nos 

seguintes: 

 Gestão dos custos 

A gestão de custos não foi abordada por nenhuma das empresas questionadas por Turner (2010), 

todavia o autor defende a importância deste parâmetro, alegando que só desta forma se torna possível 

analisar os custos e proveitos de cada projeto face ao orçamento apresentado. O gráfico burn-down 

ajuda a analisar o custo dos projetos e foi descrito no subcapítulo 3.4.6. Com pequenos projetos, não 
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se justifica utilizar métodos de gestão dos custos demasiado complexos, como, por exemplo, a análise 

de criação de valor. 

A gestão dos custos do projeto, considera os custos estimados durante a fase de planeamento com os 

custos e proveitos reais ao longo do seu desenvolvimento. Esta gestão é muito importante, permitindo 

monitorizar o orçamento de um projeto balizado pelos requisitos do cliente e garantir que é rentável 

para a empresa. A gestão é realizada através da criação e implementação de políticas, procedimentos 

e documentos que se mostrem necessários para o planeamento e gestão das receitas e dos custos 

(Kureshi, 2013).  

 Gestão da qualidade 

A gestão da qualidade não foi mencionada pelos diversos gestores, apesar de ser uma ferramenta 

importante no desenvolvimento de um projeto. A qualidade do projeto é fundamental para que a 

empresa consiga sobreviver ao longo do tempo. Clientes insatisfeitos não voltam a trabalhar com a 

empresa, obrigando a um controlo rigoroso sobre a qualidade dos projetos, e tendo especial atenção à 

satisfação dos clientes. 

A qualidade de um projeto é algo intangível no seu todo, tornando a sua avaliação subjetiva. No entanto 

é possível definir alguns parâmetros de avaliação, de forma a avaliar a qualidade de um projeto. 

Parâmetros como o cumprimento dos requisitos do projeto, comunicação com o cliente, cumprimento 

dos prazos e a apresentação dos conteúdos a entregar ao cliente têm um impacto direto na qualidade 

do projeto. Com o aumento da concorrência, prestar um bom serviço ao cliente já não é facultativo, por 

isso, o desafio atual consiste em medir objetivamente a qualidade de um projeto na fase inicial do seu 

desenvolvimento. A norma ISO 8402 define qualidade como sendo a totalidade das características de 

uma entidade que lhe confere a capacidade de satisfazer as necessidades implícitas e explicitas. No 

entanto, nem sempre é fácil compatibilizar os interesses de todas as partes , dado que existem leis, 

regulamentos e interesses dos diversos contraentes que nem sempre se conjugam. O grande desafio 

é promover um projeto que respeite o maior número de interesses e contemple as prioridades de cada 

um deles (Beecham, 2014). 

 Gestão da implementação 

Apesar de nenhuma das empresas entrevistadas por Turner (2010) ter referido a gestão da 

implementação, o autor defende que, para as PME, é recomendável acompanharem de perto, o 

processo de implementação do software de gestão de projeto, de forma a que o processo transitório 

tenha sucesso. A falta de acompanhamento e patrocínio por parte da gestão das PME, pode implicar 

que certos processos não sejam desenvolvidos conforme planeado pelo gestor de projeto, originando 

atrasos ou aumento de custos e ineficiências. Para as microempresas, o autor defende que, devido ao 

seu tamanho e facilidade em comunicação com todos os seus colaboradores, o processo de 

implementação deve ser realizado de forma simples. 
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A gestão da implementação interage com as restantes áreas de gestão de projeto. Existe todo um 

trabalho de identificar, definir, combinar e coordenar diferentes processos e atividades, realizadas pelos 

diferentes grupos existentes. É uma parte muito importante da gestão de projeto, dado que controla 

todo o ciclo de vida, desde a sua criação até à finalização, gerindo também as expetativas dos 

stakeholder do projeto. Um dos desafios da gestão da implementação, consiste em fazer as escolhas 

acertadas relativamente às alterações dos projetos, completar objetivos e criar soluções para gerir 

múltiplos projetos em simultâneo, tendo o melhor retorno a nível global (Beecham, 2014; Indelicato, 

2009). 

 Ciclo de vida e fases de desenvolvimento do projeto 

O ciclo de vida de um projeto não foi referido pelos diversos gestores de projeto abordados por Turner 

(2010), no entanto, o autor concluiu que as empresas usam marcos para definir as várias etapas de 

um projeto, criando assim o respetivo ciclo de vida. Algumas das empresas tentaram usar modelos 

para definir o ciclo de vida dos projetos, todavia acharam demasiado burocráticos e pouco eficazes, 

face a todo o trabalho envolvido no seu processo de criação, acabando por deixar de ser utilizado. 

O ciclo de vida de um projeto tende a seguir a sequência representada na figura 7, onde evolui seguindo 

um número de etapas sequenciais. Este tipo de encadeamento chama-se relação sequencial que, de 

forma oposta à relação sobreposta, só se realiza uma etapa quando a anterior acaba (no caso da 

relação sobreposta, as etapas que possuem essa relação podem ocorrer em simultâneo). A análise de 

requisitos é importante para analisar a dimensão do projeto, requisitos para a sua criação e custos 

envolvidos. Na fase seguinte, são revistos os custos para os requisitos definidos anteriormente e feito 

um orçamento do projeto com base nessas informações. O planeamento consiste em descrever o 

projeto por tarefas, atribuindo recursos a cada uma delas. Estas tarefas têm uma sequência, restrições 

e recursos que devem ser atribuídos nesta fase. Um bom planeamento, evita a sobre alocação de 

recursos, minimiza os custos do projeto e distribui as tarefas de forma otimizar o tempo de execução 

do projeto. O planeamento permite simular as datas de início das várias etapas necessárias à conceção 

e os custos associados. A proposta para realização do projeto é feita de acordo com o planeamento. A 

execução do projeto poderá ser ajustada à medida que forem executadas as diversas etapas, conforme 

as alterações que forem surgindo e o projeto for avançando. Por último, o projeto é entregue ao cliente 

segundo os requisitos por ele estabelecidos. Este esquema genérico aborda apenas as etapas comuns 

à grande maioria dos projetos, podendo ser adicionadas etapas a este esquema conforme o tipo de 

projeto em questão.  

Análise de 

requisitos

Viabilidade Planeamento Realização Entrega

Figura 7 – Ciclo de vida de um projeto 



 

 

 

 

 

35 

 Gestão e planeamento do portfólio de projetos 

Outro tipo de gestão que não teve qualquer tipo de referência por parte das empresas analisadas por 

Turner (2010), consiste no sistema de gestão e planeamento de portfólios de projetos. Não obstante, o 

autor aconselha as empresas que executem muitos projetos em simultâneo, o desta ferramenta. É 

considerada uma ferramenta muito importante para priorizar os processos, permitindo a perceção visual 

e analítica da alocação de recursos, simulação da alteração das datas de início e fim, assim como a 

duração das tarefas. Este tema foi descrito no capítulo 2.3.6 e é considerada muito útil, permitindo que 

uma empresa coordene diversos projetos em curso com grande eficiência em tempo e custos (Engwall 

& Jerbrant, 2003).  

A gestão de portefólios consiste numa gestão coordenada de vários projetos utilizada para atingir os 

objetivos e estratégias estabelecidos. Este tipo de gestão possibilita coordenar projetos organizacionais 

interligados, que selecionam, priorizam e alocam os recursos limitados da empresa, de forma a cumprir 

com as estratégias organizacionais estabelecidas. A gestão de portefólios permite produzir informação 

valiosa de suporte à decisão (Hyväri, 2014). 

3.5. Gestão de projeto na cloud 

Com o aparecimento de novas infraestruturas tecnológicas, assistiu-se a uma grande revolução na 

forma como os serviços de software são apresentados. Se até então a prática consistia em as PME 

terem servidores internos, alojando correio eletrónico, software de faturação e outros sistemas de 

comunicação e gestão, atualmente, as empresas procuram soluções simples e com custos inferiores, 

sem nunca diminuir a eficiência, segurança e qualidade do serviço.  A solução alojamento na cloud 

permite às empresas adquirir soluções personalizadas, onde só usam e pagam o que precisam. Com 

a utilização desta tecnologia, é possível utilizar todo o tipo de software por períodos reduzidos de tempo 

ou de forma periódica, sem necessitar de investimento em hardware. Pode usufruir dos serviços através 

de uma subscrição mensal ou anual. Torna-se desnecessário o recurso a empresas de informática para 

instalação e configuração de programas, por serem serviços diretamente executados a partir do 

browser, não sendo necessário o investimento em servidores. O utilizar necessita de um terminal fixo 

ou portátil, com alguma capacidade de processamento, que permita o acesso à internet. Seja uma 

pequena ou grande empresa, com projetos mais ou menos complexos, os serviços com tecnologia 

cloud podem ser implementados sem grandes dificuldades (Khan et al., 2012). 

As grandes vantagens, segundo Géczy et al. (2012), de utilizar um software que utilize uma plataforma 

cloud são: 

• Redução dos custos com técnicos especializados na manutenção dos serviços; 

• Simplicidade na subscrição dos serviços; 

• Flexibilidade do serviço contratado através de soluções adaptadas às necessidades da empresa, 

tanto ao nível do número de utilizadores como ao nível dos requisitos; 

• Custos proporcionais às necessidades reais da empresa; 
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• Segurança no armazenamento dos dados; 

• Facilidade na configuração e utilização, dado que grande parte do software é desenvolvido para 

uma fácil e intuitiva utilização; 

• Fiabilidade, atendendo que grande parte das empresas garantem a disponibilidade do serviço 

superior a 99%; 

• Inovação, como consequência do acesso às mais recentes atualizações dos serviços, sem 

custos acrescidos para a empresa; 

• Maior performance, dado que os servidores onde estão alojados este tipo de serviços, são 

otimizados para correr o software.  

As desvantagens de utilizar um software na cloud comparativamente a correr o software no próprio 

servidor são: 

• A empresa não ter acesso físico ao local onde está guardada a sua informação; 

• Necessidade de utilizar a internet para aceder e executar os serviços contratados; 

• A personalização do serviço está condicionada, não havendo possibilidade de fazer alterações 

no código do software. As limitações são definidas pelo serviço contratado, tornando-se 

impossível implementar certas restrições de negócio. 

Apesar de existirem poucos estudos relativos à utilização de software de gestão de projetos na cloud, 

esta solução parece agradar a Khan et al. (2012), que a considera muito eficiente e robusta. O autor 

utiliza uma das desvantagens referidas anteriormente para aconselhar a adoção deste tipo de soluções. 

O facto da empresa não poder alterar a estrutura do trabalho, ficando limitado ao ambiente pré-definido, 

faz com que a utilização do software seja mais rápida, eficiente e menos suscetível à ocorrência de 

problemas. Todavia, o autor alerta para a impossibilidade da utilização este tipo de soluções em 

empresas com necessidades e restrições de negócio muito específicas, recomendando a este tipo de 

empresas a implementação num servidor local. O autor conclui a sua análise, enunciando uma 

vantagem que considera muito relevante. O facto deste tipo de serviços não necessitar de uma terceira 

entidade envolvida no processo (intermediário ou revendedor), nem de uma empresa de manutenção, 

permite às empresas dedicarem os seus recursos às suas competências. 

Kostalova et al. (2015) publicou um artigo na área do software de gestão de projetos chamado “Support 

of Project Management Methods by Project Management Information System” onde analisa a oferta de 

serviços e aplicações nesta área. Comparou soluções gratuitas e pagas, chegando à conclusão que as 

soluções gratuitas oferecem apenas ferramentas básicas de gestão de projeto. Para soluções simples 

e projetos pequenos o software gratuito é capaz de satisfazer essas necessidades, no entanto, para 

projetos de maior dimensão, com necessidade a ferramentas de apoio mais completas, é necessário 

recorrer a soluções pagas. Quanto às soluções pagas concluí que os dois melhores serviços existentes 

são o Microsoft Project (seja ele na versão cloud ou na versão normal de instalação no 

computador/servidor) e o Enterprise Project Portfolio Management da Oracle. 
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3.6. Análise de um software de gestão de projetos numa empresa de 

engenharia 

As tecnologias de informação evoluíram exponencialmente nas últimas décadas, levando as empresas 

a adotar novos sistemas de informação. A implementação deste tipo de sistemas, originou um aumento 

de produtividade muito significativo e ajudou à reformulação organizativa, baseada em métodos de 

trabalho e processos que promovem substancialmente a produtividade das empresas (Van Alstyne & 

Bulkley, 2004). Este aumento de produtividade provocou uma redução de recursos humanos, tornando 

as organizações mais pequenas e eficientes. A questão surge na medição desse aumento de 

produtividade, de maneira a justificar o investimento e as mudanças necessárias para a introdução 

deste tipo de tecnologia e sistemas de informação. Apesar de muitos estudos apontarem para impactos 

positivos da utilização de software de gestão de projeto nas empresas de desenvolvimento tecnológico, 

raros são os estudos da aplicabilidade deste tipo de software na gestão de projetos em empresas de 

engenharia. O investimento do tempo e dinheiro necessário para a implementação deste tipo de 

software, obriga as empresas a alterar a sua forma de trabalhar e adaptar a metodologia existente a 

uma nova metodologia de processo. É expectável que alguns dos técnicos envolvidos ofereçam 

resistência a este tipo de mudança, porque associam o aumento de produtividade à redução de 

pessoal, colocando em causa os seus postos de trabalho (Burchell, Ladipo, & Wilkinson, 2005). 

Adicionalmente aparecem resistências à mudança, relacionadas com a rotina da realização das tarefas. 

A rotina está relacionada com a experiência de cada trabalhador em executar determinada ação. Numa 

fase inicial, não existe rotina, logo a performance dos trabalhadores vai ser mais reduzida face à 

desejada. Esta diminuição da produtividade, pode criar falsas expectativas para os gestores e para os 

restantes colaboradores que, em alturas de maior carga de trabalho, podem  colocar em causa a 

implementação da nova metodologia e até ao abandono deste tipo de soluções (Bainey, 2004).  

As funcionalidades de um software de gestão de projetos são muito abrangentes, podendo ser 

aplicadas numa empresa de retalho ou numa empresa fabril.  

A versatilidade deste tipo de soluções, permite auxiliar empresas de engenharia e de desenvolvimento 

de software. Estas empresas têm como competência o desenvolvimento de projetos sendo 

aconselhável que o seu planeamento e execução seja suportado por um software adequado. Os 

projetos enfrentam diversos riscos, quer sejam associados ao incumprimento dos prazos, custos e 

qualidade estipulados, quer dos aspetos técnicos. Reconhecer e planear este tipo de riscos, utilizando 

um sistema de informação de apoio à decisão, permite mitigar impactos negativos que possam existir 

através da criação e execução de um planeamento do risco (Hughes, 2009). Já em 1980, os 

engenheiros civis e gestores de referência, afirmavam que os sistemas de informação baseados na 

computação, são uma forma rápida de aumentar a eficiência das comunicações, tanto na arquitetura, 

como na engenharia e construção. Apesar de serem reconhecidos como instrumentos relevantes há 

algum tempo, estudos apontam que essas ferramentas não são usadas na sua máxima plenitude, não 
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sendo utilizadas para aumentar a eficiência das comunicações entre empresas (Arnold & Javernick-

will, 2013).  

3.7. Conclusão 

Neste capítulo foram analisados todos os temas abordados na área de gestão de projetos aplicada a 

empresas de engenharia, cloud computing e vantagens de um software de gestão de projetos. Esta 

análise permitiu entender as vantagens, problemas e pontos de vista encontrados pelos autores. As 

opiniões são transversais quanto às suas vantagens e aplicabilidade, independentemente do setor a 

aplicar. A eficiência deste tipo de software está associada à sua implementação, complexidade, 

acompanhamento, exigências e apoio da gestão no decurso da mesma. Estas ferramentas de apoio 

têm um grau de exigência associado à dimensão da empresa, sendo que a implementação e o 

acompanhamento do software de gestão de projeto, são os processos mais importantes a ter em conta, 

após a análise de todos os requisitos da empresa e a sua inclusão no software a implementar. Nesta 

fase, os processos devem estar bem discriminados e definidos, sendo também aconselhada a sua 

partilha com os colaboradores envolvidos. Em algumas empresas a criação de equipas de 

acompanhamento resultou positivamente, garantido uma implementação pragmática do software e um 

rápido apoio por parte dos colaboradores através do reconhecimento e adoção das vantagens do novo 

sistema. Desta forma são ultrapassadas as relutâncias e o receio da mudança que ocorrem em 

situações como as descritas em supra. Numa fase inicial, a empresa terá dificuldades a executar as 

tarefas mais básicas, mas após a fase de aprendizagem e perceção do funcionamento do software, os 

colaboradores tornam-se mais capazes e eficientes, ajudando ao melhor desempenho e 

competitividade empresarial. 

Nos parâmetros a incluir no software de gestão de projetos, destacam-se como sendo os mais 

adequados para a empresa em estudo: 

• Requisitos e necessidades do cliente; 

• Diagrama com planeamento do projeto e respetivos objetivos; 

• Matriz de atribuição de tarefas; 

• Planeamento de recursos; 

• Gestão de problemas e riscos; 

• Gestão financeira do projeto; 

• Conhecimento; 

• Gestão dos custos; 

• Gestão da qualidade; 

• Gestão de implementação; 

• Ciclo de vida e fases de desenvolvimento do projeto; 

• Gestão e planeamento do portefólio de projetos. 

O software escolhido, deverá contemplar os parâmetros anteriormente descritos e ser compatível com 

a infraestrutura usada atualmente pela empresa. O custo das licenças e a facilidade de utilização são 
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fatores muito relevantes a ter em conta, atendendo à escassez de recursos financeiros e às limitações 

técnicas informáticas da maioria dos colaboradores da empresa em estudo. A implementação deverá 

ser faseadamente realizada, com objetivos bem definidos, permitindo analisar o desempenho e a 

adesão dos colaboradores, sempre com forte monitorização e apoio da gestão. 
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4. Metodologia para a gestão de projetos 

O estudo para a implementação e acompanhamento de um software de gestão de projeto, tem por 

base o desenvolvimento de uma rede interna que complementará o software proposto. Ao longo de 

três secções apresentadas neste capítulo, são descritas macro actividades que se iniciam com a 

metodologia para resolver o problema em estudo e se concluem com o enunciado das dificuldades 

expectáveis para a sua implementação. 

4.1. Caracterização da gestão de projetos 

Atualmente a empresa não dispõe de qualquer ferramenta de apoio ou processo pré-definido, sobre 

como gerar uma proposta ou acompanhar um projeto contratado pelo cliente. A forma de gerir um 

projeto ou portefólio de projetos é subjetiva e depende única e exclusivamente de um gestor de projeto 

por região geográfica. Com base no conhecimento técnico e experiência adquirida ao longo do tempo, 

o gestor de projeto faz a orçamentação e o planeamento das horas necessárias à execução do projeto, 

baseando-se em informações parcialmente subjetivas para determinar esses parâmetros. Daqui 

resultam propostas apresentadas ao cliente, que ao serem implementadas, poderão gerar conflitos de 

alocação de recursos, prazos dificilmente cumpríveis e custos que não se enquadram nos proveitos 

programados. 

O objetivo desta dissertação consiste em criar uma metodologia objetiva, capaz de facilitar um cálculo 

mais assertivo do custo associado ao projeto e uma previsão menos subjetiva do tempo de execução. 

Como dado inicial, foi considerada a infraestrutura tecnológica utilizada na empresa e as dificuldades 

de adaptação dos colaboradores às novas tecnologias. Como tal, todas as soluções propostas visam 

criar uma nova forma de desenvolver um projeto, sem que se verifiquem mudanças disruptivas para 

todos os envolvidos no processo, tornando as tarefas simples e intuitivas, tanto na ótica do utilizador, 

como do gestor de projeto.  

Tendo em consideração, toda a literatura já desenvolvida em redor da gestão de projetos, dividiu-se o 

projeto em quatro fases: 

 

Figura 8 – Diagrama das diferentes fases do projeto 

Numa primeira fase é realizada a abertura do projeto (que é descrita em pormenor na secção 4.1.1). 

Nesta fase, é desenvolvida uma proposta destinada a ser apresentada a um potencial cliente ou como 

resposta a uma solicitação para um determinado estudo de engenharia. Com a abertura do projeto, 

inicia-se uma segunda fase, que consiste no planeamento do projeto (descrito com mais pormenor na 
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secção 0). Nesta etapa, são criadas as tarefas no âmbito do projeto, os termos de referência para o 

estudo no termo de abertura são revistos e desenvolve-se o caminho a percorrer para alcançar os 

objetivos estabelecidos. É nesta fase que são calendarizadas e definidas todas as tarefas/atividades, 

e alocadas aos técnicos envolvidos, com tempos de execução definidos. No planeamento de cada 

projeto, devido à natureza dos projetos desenvolvidos na Tecproeng, terá de ser contemplado o tempo 

para alterações com base na mudança dos pressupostos e requisitos. Isto acaba por provocar alguns 

ciclos no processo de execução do projeto, que terá processos a serem repetidos algumas vezes. O 

planeamento é incluído na proposta entregue ao cliente, uma vez que é usada como base no cálculo 

da duração e custo do projeto.  

Após a aceitação da proposta e adjudicação do projeto, dá-se o início à execução do projeto. Nesta 

fase (descrita com mais pormenor na secção 4.1.3) são realizados todos os processos definidos no 

planeamento do projeto, de forma a cumprir com os requisitos definidos no termo de abertura. Com a 

execução dos projetos concluída, existe a última fase denominada por conclusão do projeto (explorada 

com mais detalhe na secção 4.1.4). Nesta última fase, são enviados os entregáveis ao cliente, 

registados os impactos das adaptações realizadas aos processos, documentadas todas as lições 

aprendidas, arquivados os documentos importantes ao projeto e encerrados os contratos de 

aquisições. É nesta última fase que se realizam os relatórios referentes aos projetos, de forma a 

perceber se este cumpriu com os objetivos propostos, não ultrapassou o tempo e os custos previstos, 

e escrever o que pode ser melhorado em projetos futuros. 

 Termo de abertura do projeto 

Normalmente inicia-se um projeto, na empresa Tecproeng, através de uma proposta para um concurso 

promovido por entidade pública ou privada ou por indicação direta de uma outra empresa que consulta 

os serviços da Tecproeng. Verifica-se sempre o recurso a um documento escrito para formalizar a 

relação entre a empresa e o cliente. No caso de análise positiva da proposta verifica-se a decisão do 

cliente da adjudicação dos serviços à Tecproeng. Devido à sua importância, o documento entregue 

deverá ser elaborado de forma a incluir todos os conteúdos que possam ajudar a uma decisão 

favorável. No documento deverão ser considerados os capítulos seguintes:  

1. Resumo do documento; 

2. Introdução; 

3. Dados do cliente; 

4. Âmbito; 

5. Objetivos; 

6. Entregáveis; 

7. Requisitos; 

8. Restrições; 

9. Premissas; 

10. Descrição do trabalho a realizar; 

11. Cronograma; 
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12. Honorários; 

13. Contactos da empresa e do gestor de projeto; 

14. Anexos (brochura da empresa, portefólio). 

Considerando a importância da proposta, todos os seus detalhes (desde a apresentação até ao 

conteúdo), deverão ser cuidadosamente planeados, constituindo fatores muito importante para a 

decisão do cliente. É recomendável que a empresa disponha de um documento modelo, cujo estilo 

deverá estar de acordo com a imagem que se pretende transmitir da empresa e com conteúdos 

objetivos, linguagem cuidada e de fácil leitura. Para além dos dados do cliente, a preparação de uma 

proposta envolve todo um processo de planeamento e de avaliação de custos, onde se recomenda a 

utilização de uma ferramenta de gestão de projetos. Outros dados terão que ser definidos e planeados 

pela empresa Tecproeng, tais como as premissas do projeto, cronograma, riscos e honorários, recursos 

e requisitos, que após uma análise do planeamento criado, permite uma estimativa do número de horas, 

custos e lucros do projeto. 

4.1.1.1. Resumo do documento 

Esta secção deve incluir um resumo de toda a proposta, com o objetivo de esclarecer os destinatários 

com as informações importantes sobre o projeto. Apesar de ser uma secção que aparece no início do 

documento, deve ser escrita por último e resumida numa só página. Deve incluir uma breve descrição, 

contemplando as valências da empresa, objetivos propostos e resultados antecipados do projeto 

proposto, assim como recursos envolvidos, condicionantes do estudo, definições necessárias por parte 

do cliente, orçamento e outras informações relevantes para a realização do projeto.  

4.1.1.2. Introdução 

Nesta secção é feita uma introdução à Tecproeng e aos serviços por ela prestados. Missão e historial 

da empresa são informações a fornecer. Pretende-se mostrar que as valências da empresa estão de 

acordo com as necessidades dos clientes e que estes poderão nela confiar para encontrar as soluções 

de que necessitam. 

A divulgação de todo o tipo de informações que promovam a empresa junto a um potencial cliente, 

ajudam também à potenciação de serviços adicionais de engenharia. Por vezes o cliente desconhece 

as potencialidades técnicas da empresa e do seu portefólio, sendo sempre recomendável incluir todas 

as informações relevantes, reforçando o sentido de confiança perante a empresa. 

4.1.1.3.  Informações sobre o cliente 

Estas informações devem ser incluídas no documento para validação do cliente, tanto por questões de 

faturação como de contacto. Aqui são descritas informações como o nome da empresa, nome da 

pessoa para contacto, morada, número de contribuinte da empresa, endereços telefónicos e 

eletrónicos, assim como outras informações consideradas relevantes.  
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4.1.1.4. Âmbito 

Este capítulo tem como objetivo identificar as questões e as envolvências mais relevantes, relacionadas 

com os trabalhos de engenharia que a empresa pretende desenvolver. Procura-se desta forma o 

alinhamento da visão do projeto entre o cliente e a empresa. Avalia as necessidades e objetivos do 

cliente e apresenta a oferta como se propõe prestar serviços. Os requisitos do projeto diferem dos 

objetivos uma vez que são especificações ou pressupostos que caracterizam o produto ou o serviço 

que o projeto proposto pretende elaborar. Devem ser descritos aspetos mensuráveis, que sirvam para 

avaliar a performance do projeto proposto. 

4.1.1.5. Objetivos 

Para definir objetivos, é necessário especificar quais as metas que se pretende alcançar e os problemas 

que se pretende resolver. Devem ser incluídos todos os benefícios que podem ser esperados, através 

da execução dos projetos por parte da Tecproeng. Os objetivos devem ser mensuráveis e específicos. 

4.1.1.6. Entregáveis 

Considerado como um dos pontos fulcrais deste documento, os entregáveis consistem em todos os 

documentos que constituem as soluções de resposta às necessidades do cliente. Estes produtos 

devem ser executados e entregues segundo as exigências do cliente e requisitos legais em vigor. São 

produtos mensuráveis que permitem, à semelhança dos objetivos, considerar que as fases do projeto 

estão concluídas e seguem todas as exigências descritas no documento. Os documentos, depois de 

entregues, são verificados e poderão sofrer alterações caso não estejam de acordo com as 

expectativas do cliente. 

4.1.1.7. Requisitos 

Os requisitos do trabalho devem ser descritos nesta secção. Os requisitos correspondem às exigências 

do cliente e consistem nas especificações ou pressupostos que caracterizam os serviços prestados ou 

os produtos produzidos. Um requisito não é um objetivo na medida em que é uma característica que o 

resultado do trabalho terá de cumprir para se desenvolver o serviço ou produto. Podem ser incluídos 

dentro dos objetivos, mas não substituem os mesmos. As especificações, quando bem elaboradas, 

permitem assegurar que o projeto será desenvolvido dentro dos parâmetros pretendidos, que existam 

datas pré-determinadas para seu controle e permitam a revisão e comentários dos seus intervenientes 

ao longo da sua realização. 

4.1.1.8. Restrições 

Por norma, as restrições estão ligadas ao tempo de execução, custo desenvolvido e às leis do país 

onde o produto/serviço se destina. As restrições correspondem a tudo aquilo que possa restringir ou 

modificar as ações da equipa do projeto. Devem ser incluídas todas as premissas que possam 

influenciar o projeto, de forma a quem desenvolve e executa, esteja sempre salvaguardado. As 

restrições podem ser usadas para definir os objetivos e limitam sempre as características do projeto. 
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4.1.1.9. Premissas 

As premissas consistem nos pressupostos em que assenta o projeto. Constituem informações 

importantes a incluir na proposta, de forma a salvaguardar a empresa no caso de o cliente mudar alguns 

parâmetros do projeto após o mesmo estar concluído. As premissas fazem parte do risco do projeto, 

uma vez que este é desenvolvido com base nessas informações. Caso se verifique alguma mudança 

às premissas acordadas, a empresa fica salvaguardada, caso contrário terá de proceder às alterações 

do projeto suportando os custos. Parte do conteúdo das premissas são constituídas por informações a 

fornecer pelo cliente, sendo altamente aconselhável, enunciar todos os dados que o cliente está 

obrigado a fornecer para que se proceda a uma boa execução do trabalho. 

4.1.1.10. Descrição do trabalho a ser realizado 

Alinhando os objetivos e os entregáveis, a descrição do trabalho a ser realizado no projeto de 

engenharia deverá consistir numa definição dos documentos escritos e desenhados a serem 

desenvolvidos e executados no projeto. Por norma, a descrição tem por base termos de referência 

emitidos pelo cliente. Esta informação pode estar incluída num pedido de uma proposta, como parte de 

um caderno de encargos ou fazer parte de um contrato. Neste capítulo são incluídos elementos como 

a necessidade de negócio da organização, descrição do âmbito do produto onde são documentados 

todos os requisitos do serviço prestado ou do produto criado e um plano estratégico onde são incluídos 

os objetivos estratégicos da empresa. 

4.1.1.11. Cronograma 

 Com base nos requisitos do projeto, o cronograma elaborado e apresentado é constituído pelas 

diferentes fases do desenvolvimento do projeto, respetivas datas e descrições das atividades. O 

cronograma serve para informar o cliente do tempo que demora a desenvolver o projeto, de forma a 

que o mesmo possa compreender e aceitar as condições propostas. O cronograma facilita o 

relacionamento com o cliente, que pode solicitar a entrega parcial do projeto, conforme as fases forem 

terminando. Outra vantagem do cronograma, consiste na perceção por parte do cliente da evolução 

dos custos do projeto, com base no tempo necessário para executar cada fase. 

 Internamente o cronograma é muito importante, na medida em que obriga a empresa a adaptar-

se para cumprir com as datas propostas. Com a utilização de um cronograma é possível visualizar a 

divisão do projeto por atividades, gerir um ou vários projetos através da compreensão visual das tarefas 

constituintes de cada um deles e cumprir com os prazos estipulados.  

4.1.1.12. Honorários 

Como qualquer execução de um serviço ou criação de um produto, existe uma parte do termo de 

abertura de um projeto que enuncia os custos imputados ao cliente. Quanto mais detalhados forem, 

especialmente pelas diferentes fases do projeto, mais facilmente o cliente avalia e compara propostas, 

percebendo o peso relativo de cada fase face ao valor global da proposta. Esta apresentação 
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detalhada, permite que a empresa justifique o valor proposto ao cliente, permitindo a negociação parcial 

dos serviços contratados. 

 A referencia aos técnicos e respetivas cargas de trabalho associadas ao projeto, constituem uma 

boa prática na apresentação de propostas Este tipo de informações permite justificar os honorários e 

manter o cliente informado sobre os colaboradores envolvidos  

4.1.1.13. Contactos da empresa e do gestor de projeto 

No desenvolvimento de um termo de abertura de um projeto é indispensável considerar informação 

sobre a Tecproeng e a referência ao gestor responsável pelo projeto proposto. O gestor de projeto será 

o interlocutor entre o cliente e a empresa assegurando o respetivo fluxo de informações. 

4.1.1.14. Anexos 

Na última parte do documento apresentado, podem ser incluídos todas as informações extra que 

possam ser relevantes ao projeto ou à Tecproeng. Brochuras corporativas, portefólio, leis ou 

regulamentos aplicáveis, certificados, e outros documentos que possam salvaguardar os interesses da 

empresa ou melhorar a perceção que o cliente possa ter sobre a mesma. 

 Planeamento do projeto 

O planeamento do projeto consiste no conjunto total de processos necessários para satisfazer o âmbito 

total do projeto. Esses processos incluem os objetivos traçados no termo de abertura e o 

desenvolvimento do caminho necessário para os alcançar. É com base neste grupo de processos que 

se desenvolve o plano do projeto, assim como são identificados e desenvolvidos o âmbito e o custo do 

projeto. As atividades são calendarizadas com base na duração de cada um dos processos incluídos 

no grupo. 

O planeamento deve contemplar novas alterações ao projeto, estas deverão ser identificadas, 

atribuídas ao respetivo colaborador e resolvidas de forma a não prejudicarem a duração e o custo do 

projeto. Como a Tecproeng desenvolve projetos de natureza multidimensional, é normal que exista a 

necessidade em repetir alguns ciclos de informação de forma a existir uma análise adicional. Estas 

alterações levam a que haja a necessidade de rever um ou mais processos de planeamento e talvez 

alguns processos de iniciação do projeto. A capacidade de o planeamento contemplar esta capacidade 

de detalhe progressivo tem o nome de rolling wave planning. 

Como é possível de analisar pelo fluxograma representado na figura 9, os processos de execução, 

monitorização, controlo e encerramento do projeto dependem de um grupo de processos comuns às 

quatro fases do projeto. O planeamento do projeto inclui também a distribuição das tarefas pelos 
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respetivos colaboradores do projeto, conforme a sua função e os seus resultados. A equipa que 

trabalha no projeto deve desenvolver um trabalho uniforme que permitam às partes interessadas no 

projeto contribuir de forma eficaz. Não sendo possível alterar o projeto indefinidamente, é necessário 

que a organização defina previamente, os procedimentos que determinam a data de conclusão do 

projeto, de forma a calcular com rigor, a margem do tempo que cada procedimento possui para sofrer 

alterações. As diferentes alterações ao projeto, deverão ser documentadas como atualizações ao plano 

de gestão do projeto.  

Figura 9 – Fluxograma geral dos processos de planeamento (Miguel, 2013). 
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 Execução do projeto 

Depois de planeado, é necessário proceder à execução do projeto. A execução do projeto é constituída 

por todos os processos definidos no planeamento, de forma a cumprir com os objetivos propostos. A 

equipa envolvida na execução do projeto, terá de executar as tarefas necessárias ao cumprimento dos 

requisitos estipulados anteriormente. A equipa tem de ser capaz de estabelecer e gerir os canais de 

comunicação existentes, internos e externos, de forma a ser eficaz e cumprir com as normas 

estabelecidas. Por último de produzir os dados da situação e progresso do projeto, de forma a ser 

possível ao gestor de projeto acompanhar o seu desenvolvimento. O resultado do trabalho será 

culminado com a finalização dos entregáveis do projeto, que darão por concluídas esta fase. 

 Conclusão do projeto 

Após execução do projeto, existe a última fase denominada por conclusão do projeto. Esta fase é 

caracterizada pela conclusão de todos os processos relacionados com as atividades de um projeto. 

Nesta fase, é concluído formalmente o projeto, o cliente aceita os entregáveis, a Tecproeng regista o 

impacto que as modificações que existiram no projeto tiveram no mesmo, são documentadas todas as 

lições aprendidas, são revistas algumas fases do projeto a pedido do cliente (que poderão ocorrer entre 

3 a 6 meses após a conclusão do projeto), são arquivados todos os documentos relevantes ao projeto 

e dão-se por encerrados os contratos de aquisições realizados.  

4.2. Implementação da metodologia 

Como forma de análise e processamento da informação, o modelo desenvolvido deve ser aplicado 

recorrendo à criação de processos formais, que terão de ser seguidos por toda a organização. Estes 

processos deverão estar facilmente acessíveis e, numa primeira fase, deverão ser entregues em mão, 

explicados e acompanhados para que a sua implementação seja fácil e eficaz. Utilizando a divisão 

apresentada na secção 4.1, propõe-se criar métodos de trabalho e processos com base nos parâmetros 

apresentados. Estes processos terão como suporte um software de gestão de projeto que analisará a 

informação inserida e permitirá ao gestor de projeto tomar decisões com base em informação filtrada. 

Esta informação permite que todas as partes interessadas nos projetos, com especial atenção aos 

administradores da empresa, monitorizem os projetos em curso, assim como os concluídos, e saibam 

exatamente o que está a acontecer com a empresa, em qualquer parte do mundo. Isto tudo utilizando 

apenas um computador com ligação à internet.  

Numa primeira fase, é necessário recorrer à escolha do software a utilizar.  Esta análise tem de 

considerar a infraestrutura tecnológica atual da empresa, os parâmetros referidos na secção 4.1, o 

custo das licenças, a complexidade de utilização e as necessidades a nível de equipas especializadas 

para o desenvolvimento e implementação do software. Numa segunda fase, devem ser criados os 

modelos, que serão utilizados como base para o termo de abertura do projeto, execução, monitorização 

e conclusão do projeto. Os modelos consistem em documentos pré-preenchidos com informações ou 

instruções sobre os conteúdos a incluir. Numa terceira fase, o objetivo consiste em dar formação ao 
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gestor de projeto e respetivos colaboradores, acompanhar o processo de transição do modelo antigo 

para o modelo proposto, e apontar todas as dúvidas que surjam, de forma a criar um documento com 

perguntas e respostas, às dificuldades encontradas. 

 

4.3. Problemas e desafios com a implementação de um software de 

gestão de projeto 

A introdução de um software de apoio à decisão do gestor de projeto, trás muitas facilidades e 

vantagens à empresa, no entanto, apresenta também muitos desafios e responsabilidades. Apesar de 

facilitar o trabalho de um gestor de projeto, este tipo de software necessita que os colaboradores 

introduzam regularmente vários inputs, de forma a que a informação esteja correta e atualizada. Para 

além disto, necessita que o gestor de projeto tenha abertura e vontade para aceitar este tipo de 

mudança, de forma a introduzi-la no seu modo de trabalho. Já do lado dos colaboradores, estes têm 

de estar disponíveis para colaborar e responder com os esforços solicitados, de forma a responderem 

aos vários pedidos que vão surgindo como pedidos de atualização da informação sobre determinados 

projetos em curso, tarefas a cumprir, resolução de problemas, entre outros pedidos que este tipo de 

software permite criar. Apesar do gestor de projeto ganhar mais tempo e flexibilidade para estar junto 

do cliente, ou mesmo angariar novos clientes, o mesmo terá de ser capaz de monitorizar e atualizar o 

software em tempo real, de forma a tirar o máximo proveito das potencialidades que o software tem. 

O que se propõe para a minimização deste tipo de problemas, consiste em ter um ou mais 

colaboradores dedicados ao acompanhamento da implementação do software e à criação de modelos. 

Desta forma, pretende-se que o software tenha um ambiente de trabalho simples e intuitivo, que as 

páginas de projeto tenham um aspeto limpo e prático e não difiram muito ao ambiente de trabalho 

existente, de forma a que as diferenças não sejam muito acentuadas do método de trabalhar antigo 

para o novo. É preferível criar um passo intermédio e não tirar partido das potencialidades todas, numa 

primeira fase, e mais tarde ir implementando gradualmente mais funcionalidades. 
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5. Resolução do caso de estudo 

Este capítulo tem como objetivo a implementação da metodologia apresentada no capítulo anterior. 

Para dar início à implementação da metodologia, procedeu-se à escolha de um software de gestão de 

projetos para implementar na empresa (secção 5.1). Após escolhido o software, desenvolveram-se 

modelos base (secção 5.2), para o termo de abertura, planeamento, execução e conclusão do projeto. 

Uma vez que a empresa não possui uma rede interna (intranet) que permita centralizar a informação, 

de forma simples e organizada, e guardar os modelos desenvolvidos, foi criado uma intranet para esse 

efeito. Após a criação dos modelos, foi criado um esquema com os processos a serem executados e 

as respetivas instruções sobre a aplicação dos mesmos (secção 5.3). No final deste capítulo faz-se 

uma análise dos resultados desta implementação, tendo como objetivo uma análise do que se espera 

que venha a ser a implementação deste software. 

5.1. Escolha do software para suporte à decisão da gestão de projetos 

Para determinar os fatores mais importantes na escolha do software a utilizar, foram questionados os 

administradores e o gestor de projeto da empresa Tecproeng, de forma a ordenarem os seguintes 

parâmetros por grau descendente de importância: 

• Complexidade de utilização; 

• Custo das licenças; 

• Inclusão dos parâmetros descritos na secção 4.1; 

• Integração com a infraestrutura tecnológica atual;  

• Segurança; 

A escolha foi unânime no que toca à preferência dos parâmetros: 

1. Custo das licenças; 

2. Complexidade de utilização; 

3. Segurança; 

4. Integração com a infraestrutura tecnológica atual; 

5. Inclusão dos parâmetros descritos na secção 4.1; 

Como tal, fez-se uma análise dos serviços disponíveis mais conhecidos no mercado, que oferecem 

serviços na cloud, e a lista é a seguinte: 

• Asana. 

• Basecamp 3; 

• Easy Project; 

• Microsoft Project Online; 

• Oracle Instantis Enterprise Track; 

• Wrike. 

Analisando a infraestrutura tecnológica atual da empresa temos: 

• Microsoft Office 365 Empresas; 

• Servidor de trabalho organizado por pastas de projetos;  
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• Autocad 2016 LT. 

O grau de conhecimento dos colaboradores, a nível das tecnologias de informação é, de um modo 

geral, fraco. Os colaboradores têm uma média de idades superior aos 40 anos e muitos deles não têm 

grande interesse nesta área. Como tal, o tipo de software a implementar tem que possuir um ambiente 

de trabalho intuitivo e simples. Segundo um estudo de Kostalova et al., (2015), os dois programas 

recomendados são o Microsoft Project e o Oracle, no entanto este último tem uma complexidade muito 

grande, necessita de uma equipa de TI dedicada e tem custos muito elevados. Em relação aos outros 

serviços encontrados, como Asana, Basecamp 3, Easy Project e Wrike são intuitivos, simples, mas têm 

limitações na integração com a infraestrutura existente. Outro aspeto negativo consiste na falta de 

integração destes sistemas com o Sharepoint. O Sharepoint é um serviço/software desenvolvido pela 

Microsoft, e que está disponível no Office 365 para empresas. Esta plataforma foi a escolhida para 

desenvolver a rede interna (intranet) da empresa devido ao seu custo reduzido (uma vez que é incluído 

na subscrição, a empresa não terá de pagar mais nada) e simplicidade de configuração e utilização. 

Analisando as opções existentes, todas as existentes foram escolhidas por serem baseadas na cloud, 

logo este parâmetro não é incluído da Tabela 2: 

Tabela 2 - Comparação dos diferentes serviços de apoio à decisão existentes. 

 

Asana 
Basecamp 

3 
Easy 

Project 

Microsoft 
Project 
Online 

Oracle 
Instantis 

Enterprise 
Track Wrike 

Custo mensal  

(p/ utilizador) 
8,33$ 

79$ 

 (todos os 
utilizadores) 

24$ 

27,80€ / 

5,90€

11

 

125$ 24,80€ 

Segurança - + - +++ +++ + 

Complexidade  Simples Simples Simples Moderada Elevada Simples 

Integração + + - +++ - ++ 

Parâmetros + + + +++ ++++ ++ 

(Legenda:   - Suficiente   + Médio ++ Bom  +++ Muito Bom  ++++ Excelente) 

Em relação ao custo mensal, considerado o parâmetro fundamental para a escolha do software, Oracle 

Instantis Enterprise Track foi o que se destacou pela negativa, como sendo o serviço mais caro. Por 

este motivo, foi excluído logo à partida. Por outro lado, o Asana e o Basecamp são os que melhor preço 

apresentam. Relativamente à segurança foi avaliado o aspeto técnico descrito no site de cada um dos 

serviços e o número de utilizadores que cada empresa tem (independentemente dos serviços 

prestados). Os mais seguros são Oracle e Microsoft, uma vez que têm uma carteira de clientes muito 

                                                        

11 Os valores variam conforme o tipo de licença escolhida. Existem dois tipos de licença: a licença para 

responsáveis de projeto e administradores, e a licença para membros de equipa. 
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grande e os seus sistemas de segurança estão sob grande escrutínio, tanto por iniciativa das próprias 

empresas como por parte de entidades públicas que fiscalizam este tipo de empresas. Os restantes 

serviços não dispõem de informação sobre a localização dos seus servidores, nem que tipo de proteção 

estão abrangidos. Quanto à complexidade temos o Asana, Basecamp 3, Easy Project e Wrike com 

ambientes de trabalho muito semelhantes, sendo o mais completo o Wrike. No entanto o Microsoft 

Project Online também tem uma interface gráfica muito simples de utilizar desde que a configuração 

seja feita nesse sentido, uma vez que cada empresa personaliza a informação que pretende obter. Os 

quatro serviços apresentados, não permitem a configuração do ambiente de trabalho a nível 

organizacional, ao contrário do Microsoft Project. Em relação à integração, o mais fácil de integrar é o 

Microsoft Project, uma vez que a gestão de licenças e a configuração das permissões é dada no mesmo 

painel de administração onde, atualmente, é feita a gestão das contas de email do Office 365. Nos 

restantes serviços é necessário criar contas específicas para cada um dos utilizadores e integrar essas 

plataformas com o Office 365. Por último os serviços que mais parâmetros abrange são o Oracle 

Instantis Enterprise Track, o Wrike e o Microsoft Project Online. 

Uma vez que é necessário escolher um software único, não sendo possível utilizar a melhor parte de 

cada um dos serviços disponíveis, optou-se pelo Microsoft Project Online, que devido à sua integração 

rápida e simples com o Microsoft Office 365 para empresas, atualmente subscrito, permite uma maior 

facilidade na criação de modelos para as páginas de projeto, produção de relatórios e 

acompanhamento do desenvolvimento dos projetos com integração do calendário de email (que está 

associado ao Office 365 para empresas atualmente subscrito). O preço das licenças do Microsoft 

Project é mais baixo que grande parte das alternativas existentes, com a vantagem de existirem 

licenças especiais para membros de equipa. Estas licenças de membros de equipa, são um módulo 

complementar ao Microsoft Project que permite gerir folhas de horas e introduzir o trabalho realizado 

em cada tarefa, adicionar problemas e riscos, colaborar e aceder aos projetos, em qualquer lugar, 

desde que tenha uma forma de se ligar à Internet. Com a utilização deste software só é necessária 

uma licença de gestor de projeto por país, uma vez que as restantes licenças serão de membros de 

equipa. Em relação à segurança, é um produto Microsoft, o que oferece bastante segurança e confiança 

aos administradores da empresa, garantindo uma disponibilidade do serviço superior a 99% do tempo. 

5.2. Criação de modelos para a abertura, planeamento, execução e 

conclusão do projeto 

Para assegurar uma boa gestão de projeto, é necessário criar processos-tipo e modelos que garantam 

a qualidade da execução de projetos da empresa. Este capítulo aborda as diferentes fases de um 

projeto, tendo sido desenvolvidas as várias etapas que constituem o ciclo de vida de um projeto. Estes 

processos deverão ser seguidos e implementados de forma a aumentar a qualidade dos serviços e 

produtos desenvolvidos pela empresa. Foram também criados modelos para a criação de propostas, 

relatórios e outros documentos que deverão ser preenchidos e desenvolvidos até à conclusão de um 

projeto.  
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 Modelo de termo de abertura do projeto 

A Tecproeng, no início de cada eventual projeto, procede à realização de uma proposta que será 

entregue ao potencial cliente. Estas propostas têm grande importância uma vez que são o suporte 

escrito do que a empresa se propõe fazer. Para que a Tecproeng possa evoluir e salvaguardar os seus 

interesses, foram estruturadas no anexo 1, todas as informações importantes relativas à criação de 

uma proposta. De referir que o documento foi criado com base nos tópicos enunciados na secção 4.1.1. 

Estes tópicos foram adaptados e inseridos na proposta, e têm por base o modelo de propostas 

existente. O modelo foi adaptado e atualizado, com informação relativa à apresentação da empresa, 

salvaguarda dos seus interesses, exposição dos requisitos, pressupostos, premissas, 

confidencialidade e cronograma do projeto. Muitas destas informações eram descritas de forma 

incompleta e em certos casos nem existiam. O objetivo da criação deste modelo consiste em 

uniformizar as propostas, salvaguardar os interesses da Tecproeng e melhorar a perceção da imagem 

da empresa pelo cliente, aquando da leitura da proposta. 

Nesta fase, o gestor de projeto tem que acompanhar e criar os conteúdos que compõe a proposta, 

planear e simular o projeto correspondente, de acordo com os requisitos do cliente, e colocar essa 

informação na rede interna da empresa, de forma a que esteja disponível para consulta futura. O 

planeamento e simulação do projeto deverá ser realizado através do software escolhido na secção 5.1. 

Para agilizar este processo, foi criado um modelo a utilizar no software Microsoft Project que engloba 

todas as fases de um projeto, desde o termo de abertura até à entrega do projeto. Por definição, a fase 

de projeto tem todas as especialidades desativadas, sendo competência do gestor de projeto ativar as 

fases que correspondem às necessidades do cliente e atualizar cada uma delas com a informação 

necessária. Cada especialidade é dividida em 4 tarefas, de acordo com o processo existente na 

Tecproeng, que são o desenho do projeto (em papel), a passagem do desenho para o computador 

(Autocad), revisão do projeto e criação das peças escritas que acompanham a especialidade (esta 

última tarefa pode ser desenvolvida paralelamente às outras atividades). Cabe ao gestor de projeto 

reunir-se com o colaborador responsável pelo desenvolvimento da especialidade, definir o tempo de 

duração de cada uma das tarefas e inseri-las no software. Para uniformizar a criação de projetos e criar 

um processo que seja comum a qualquer local onde possa ser executado, foi criado um ficheiro de 

configuração do Project, que é denominado por “Global” e que contém todos os campos 

personalizados, relatórios pré-definidos, horários, feriados e folhas de recursos necessários para a boa 

execução do programa. Foram desenvolvidos relatórios que contêm a informação relevante aos 

administradores da empresa, foi criado um horário que corresponde às horas de trabalho da empresa 

(das 09:00 às 17h30) incluindo os feriados e pontes. Desta forma é possível prever a data de conclusão 

de um projeto com mais fiabilidade, uma vez que prevê as horas de trabalho reais de cada colaborador. 

Este modelo que engloba todas as especialidades da empresa e necessita de ser atualizado à medida 

que os vários projetos vão sendo desenvolvidos, de modo a que poderão existir outras tarefas 

relevantes a incluir em cada uma das especialidades. É um modelo que, bem desenvolvido, pode 
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simular rapidamente novos projetos, uma vez que permite englobar todas as tarefas necessárias à 

criação de um projeto e atribuir recursos e durações de projetos semelhantes. 

Para explicar a execução deste processo, aos diversos gestores de projeto da empresa, foi criado um 

tutorial sobre a criação de uma proposta. O guia está presente no anexo 2 desta dissertação e foi 

escrito utilizando as regras internas da empresa que estipulam o logotipo, tipo de letra, espaçamento e 

outros pormenores de formatação. Este guia encontra-se disponível para consulta interna, e pode ser 

encontrado na biblioteca da intranet da empresa.  

 Rede interna da Tecproeng – Intranet 

Com a criação dos processos e modelos, surgiu a necessidade de utilizar uma rede interna (intranet), 

exclusiva aos colaboradores da empresa. Como a empresa não utilizava nenhuma plataforma, a 

mesma foi desenvolvida usando a tecnologia disponibilizada pela Microsoft, denominada por 

Sharepoint e fornecida gratuitamente com as licenças Office 365 já existentes na empresa. Esta 

ferramenta tem uma excelente colaboração com o Microsoft Project, uma vez que permite partilhar e 

publicar informações sobre o projeto, tais como processos a executar, datas de iniciação e conclusão 

de cada tarefa, colaborador responsável por cada processo, custos, criação de relatórios, etc. O intuito 

desta rede interna, consiste em uniformizar a informação disponibilizada sobre os projetos em curso 

por todos os departamentos da empresa, de forma a que a informação esteja acessível de forma 

simples, fácil e em qualquer parte do mundo. A intranet foi dividida em cinco grupos: 

• Biblioteca de recursos 

• Departamento Financeiro 

• Departamento Operacional 

• Gestão e relacionamento com o cliente (CRM

12

) 

• Recursos Humanos 

As diferentes categorias foram criadas tendo por base os tipos de colaboradores existentes na empresa 

e respetivas funções. O foco consistiu em criar áreas de trabalho para cada um destes grupos que 

contenham todas as informações necessárias ao seu funcionamento. Todos os modelos, guias, 

normas, informações e processos relativos a cada uma destas áreas, serão submetidas para as 

respetivas secções de forma a que os colaboradores encontrem todas as informações que necessitam 

para executar o seu trabalho. Durante a realização desta dissertação, apenas a área do departamento 

operacional foi desenvolvida com maior profundidade, deixando as restantes áreas por desenvolver 

após a conclusão da mesma. No entanto todas as secções vão ser descritas de forma a dar a conhecer 

âmbito e o objetivo de cada secção. 

 

                                                        

12

 CRM – Cliente Relationship Management, utilizado para elaborar e manter o contacto com o cliente e angariação 

de novos clientes. 
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Biblioteca de recursos 

Como o nome indica serve para colocar todos os documentos importantes da empresa. Modelos de 

envelopes, cartões, relatórios, guias, normas, leis e todos os recursos digitais que possam servir de 

suporte para a elaboração de tarefas. Está disponível a todos os colaboradores da empresa e o objetivo 

desta secção consiste em dar suporte à realização das tarefas existentes e dos documentos a elaborar, 

de uma forma simples e organizada. 

Departamento Financeiro 

Esta secção está disponível apenas aos administradores da empresa e aos colaboradores 

responsáveis pela parte financeira da empresa. Esta área tem todos os documentos relativos a 

pagamentos, recebimentos, folhas de cálculo com previsões da empresa, custos do projeto e outros 

documentos relativos à contabilidade da Tecproeng.  

Departamento Operacional 

Esta dissertação incide sobre o desenvolvimento de um suporte técnico de apoio ao gestor de projeto. 

Deste modo são abrangidas as propostas, projetos e informações dos clientes da empresa Tecproeng. 

Foram criadas três listas diferentes, com restrições e automatismos programados, para simplificar o 

processo de criação de novas propostas e projetos. Inicialmente o gestor de projeto verifica se o cliente 

já consta da base de dados da rede interna, acedendo à lista de “Clientes”. Caso não exista nenhum 

registo do cliente, o responsável pela introdução da proposta na intranet recorre à criação de uma nova 

entrada na lista de clientes, preenchendo o formulário respetivo. Este formulário contém campos como 

o número de contribuinte da empresa, nome, morada, contatos, entre outras informações. Após esta 

verificação o gestor necessita de criar a proposta. Antes de existir uma rede interna, o gestor de projeto 

recorria a uma listagem em papel, consultava a última entrada e introduzia manualmente a proposta 

preenchendo com o número da mesma (incremento unitário relativamente à numeração da ultima 

proposta), nome da proposta, cliente e data. Com o novo sistema, o gestor de projeto preenche o 

formulário selecionando o cliente de uma lista, preenchendo um campo com o nome da proposta, de 

seguida introduz um conjunto de informações, tais como o colaborador responsável pela elaboração 

da proposta, as especialidades de engenharia a serem englobadas, o valor inicial da proposta, situação 

da proposta (a iniciar, em execução, entregue, aceite, rejeitada), data de início de realização da 

proposta e respetiva data de entrega. Após a submissão do formulário, o número da proposta é gerado 

automaticamente, e a lista de propostas é atualizada. 

Caso a proposta seja aprovada, o responsável do projeto introduz uma nova entrada na lista de 

“Projetos em curso”. Essa nova entrada requer o preenchimento de um novo formulário, recorrendo a 

informações já existentes na base de dados das propostas e introduzindo as novas informações 

originadas nas negociações finais com o cliente e associadas à adjudicação do projeto de engenharia. 

Sequencialmente, a rede interna gera um código do projeto associado e o estado da proposta é 

atualizado para “aceite”. Com a introdução desta entrada, é possível consultar os projetos em curso e 
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respetivas informações de projeto tais como data de início e conclusão, página de projeto e proposta 

associada. 

Gestão e Relacionamento com os Clientes (CRM) 

O objetivo desta secção consiste em criar uma base de dados relativa a todos os clientes da empresa 

e potenciais novos clientes, de uma forma organizada, possibilitando a monitorização do 

relacionamento entre empresa e clientes, baseada no armazenamento das informações recolhidas nos 

contactos efetuados, taxa de sucesso, projetos adjudicados, propostas realizadas e outras informações 

úteis relativas aos clientes. Com a disponibilidade desta informação, será possível criar relatórios e 

proceder a estudos que analisem o tipo de clientes, os mercados a explorar, novos clientes a abordar, 

entre outras análises que se pretendam fazer. Relatórios sobre reuniões com potenciais clientes, 

oportunidades de negócio, modelos financeiros, questionários feitos a clientes e contas de clientes vão 

ficar disponíveis nesta secção. 

Recursos humanos 

Nesta secção os elementos disponibilizados relacionam-se com os recursos humanos da empresa. 

Inclui todos os processos relacionados com os colaboradores da empresa, tais como: relatórios das 

horas de trabalho, despesa por colaborador, férias, afetação a projetos, lista de despesas dos 

colaboradores afetos aos projetos, relatórios das despesas mensais, férias e outras informações 

relativas aos colaboradores da empresa. O acesso à informação ficará seletivamente permitido aos 

colaboradores e responsáveis com permissões adequadas.  

 Planeamento do projeto 

Com a aprovação da proposta apresentada na secção 5.2.1, é necessário proceder-se ao planeamento 

do projeto a executar. As partes intervenientes do projeto reúnem-se, os objetivos, entregáveis do 

projeto e requisitos do projeto são definidos. As bases para iniciar o projeto estão lançadas e cabe ao 

gestor de projeto, dar entrada na rede interna da empresa, do novo projeto a executar. Numa lista 

criada para esse efeito, o gestor de projeto preenche um formulário onde identifica a proposta que deu 

origem ao projeto, a data de início e conclusão do projeto, valor de adjudicação do mesmo e qual o 

colaborador responsável pela execução e acompanhamento do mesmo. Após o preenchimento do 

formulário, é gerado um código identificativo do projeto, este código de forma automática e tem por 

base o ano de início de projeto, o número sequencial de criação de projeto durante esse ano e o código 

da proposta associada (Ex: 16001-123). Este código de projeto foi criado a pensar numa fácil 

identificação da proposta associada e do ano de início do projeto, facilitando no enquadramento e 

identificação, quando existe uma referência ao mesmo. Este código foi proposto e aceite, na medida 

em que veio substituir uma nomenclatura que não transmitia nenhuma informação por si só.  

Após a introdução do projeto na rede interna da empresa, é necessário criar uma página de projeto 

onde vão estar todas as informações relativas ao projeto. Foi criado um modelo de página que inclui 

todas as áreas necessárias para documentar o projeto. Cada página de projeto tem um email diferente 
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associado, com uma caixa de correio que é automaticamente criada. Este email deverá ser incluído em 

todos os emails enviados pela empresa e respetivos colaboradores a quando da troca de informações 

relativas ao projeto em questão, utilizando o campo “cc” do email para dar conhecimento ao site de 

projeto. Esta caixa de correio pode ser monitorizada por qualquer elemento que tenha acesso ao site 

de projeto e permite que após a conclusão de um projeto, os colaboradores possam esvaziar a caixa 

de correio profissional, uma vez que todos os emails do projeto se encontram na conta de email da 

respetiva página de projeto. Para além de email, a página de projeto conta com uma lista de tarefas do 

projeto, onde estão todos os dados relativos ao início e conclusão de cada uma, colaborador 

responsável pela mesma e estado da tarefa (não iniciada, em execução ou concluída). É na área das 

tarefas que os colaboradores do projeto visualizam o estado do projeto e o início, execução e conclusão 

das tarefas associadas. Esta informação é atualizada pelos colaboradores através do software 

Microsoft Project e das suas licenças como membro de equipa. Existe também uma área para a criação 

e monitorização de problemas que surjam durante o projeto e uma pasta onde estão todos os 

documentos relativos ao projeto como entregáveis, documentos enviados pelo cliente, entre outros 

documentos importantes.  

Depois de criar o site do projeto, o gestor de projetos tem que modificar o planeamento do projeto 

criado em Project, que tinha sido desenvolvido inicialmente com a elaboração da proposta, de forma a 

atribuir a cada tarefa aos respetivos colaboradores e a outros recursos. Após a modificação do ficheiro, 

é necessário criar uma linha de base no Project, que define o percurso que é suposto o projeto ter até 

à conclusão do mesmo. Desta forma, ficam registados dois tipos de dados, os dados previstos e os 

dados reais do projeto. Após todos os dados serem atualizados no ficheiro do Project, há que publicar 

o cronograma e a lista de tarefas na página de projeto criada anteriormente. Através do Project é 

possível gravar diretamente no site do projeto, sendo automaticamente criado um cronograma, uma 

lista de tarefas e colaboradores. De seguida, o gestor de projeto reúne-se com os colaboradores e 

partilha os dados do projeto, tais como prazos, tarefas e outros requisitos que cada um terá de cumprir. 

Após esta tarefa, a responsabilidade de execução do projeto passa para os colaboradores, no entanto 

cabe ao gestor de projeto monitorizar o trabalho deles e garantir que cumprem os prazos previstos. Os 

colaboradores têm obrigação de atualizar o estado das tarefas do projeto, de forma a manter o gestor 

de projeto atualizado.  

Cada especialidade foi divida em quatro tarefas, de acordo com o método executado atualmente na 

empresa. Em primeiro lugar, existe um colaborador responsável por esquissar em papel o projeto dessa 

especialidade. Após a conclusão desta tarefa, as peças desenhadas em forma de esquias peças 

desenhadas em forma de esquiço passam para outro colaborador que é responsável por transpor para 

CAD (formato digital de desenho em 2D) o desenho que lhe foi entregue. Após a conclusão do desenho 

em CAD, o projeto vai para revisão onde poderá sofrer alterações, levando à repetição do ciclo anterior 

até que o mesmo se encontre de acordo com as especificações do cliente. Paralelamente a estas 

tarefas, o colaborador responsável pelo projeto de especialidade, tem a tarefa de elaborar um 

documento escrito que acompanha os desenhos da especialidade. As tarefas descritas, são 
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semelhantes nas diversas especialidades executadas pela Tecproeng, no entanto é recomendado que 

o modelo criado em Project, seja atualizado conforme a criação de projetos com novas especialidades, 

de forma a ir criando um modelo base o mais completo possível. Aquando da conclusão de cada 

especialidade, é importante reunir com o cliente e explicar as soluções apresentadas nos estudos de 

engenharia e receber os comentários do cliente face aos conteúdos apresentados. Após a conclusão 

das diversas especialidades e respetivos documentos escritos, procede-se à impressão (caso seja 

necessário) de todos os documentos a entregar ao cliente, juntamente com um CD contendo todos os 

entregáveis.  

A figura 10 exemplifica uma página de projeto. Na página principal de cada projeto são apresentadas 

listas com as tarefas atrasadas, em execução e agendadas, assim como são exibidas as pastas com 

os documentos do projeto e outra lista com problemas existentes. Do lado esquerdo temos o índice da 

página, onde é possível ter acesso às diversas secções da página do projeto. Esta imagem é 

representativa de uma página de projeto que foi criada com base no modelo desenvolvido na secção 

5.2.2 e com as tarefas representadas na figura 10, não tendo tido qualquer modificação após a 

sincronização da aplicação Project com a rede interna da empresa. O intuito de qualquer processo 

proposto nesta dissertação, tem por base soluções com execução simples, intuitiva e o mais 

automatizada possível. 

Na figura 11 é possível analisar o modelo Project criado para a empresa Tecproeng. Este modelo 

permite atribuir colaboradores às tarefas e outros recursos (como por exemplo o custo de licenciamento 

do projeto), atribuir precedências, imputar custos, criar relatórios, monitorizar o estado de um projeto, 

entre muitas outras funcionalidades. O modelo criado serve apenas como base para a abertura do 

termo de um novo projeto, uma vez que as precedências e recursos terão de ser atribuídos conforme 

Figura 10 – Página de um projeto tipo. 
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as especialidades que forem incluídas no projeto. Este modelo incluí as etapas todas de um projeto, 

começando pela criação do orçamento e terminando no planeamento de execução do projeto. Apesar 

de, na maioria dos casos, o orçamento não ser aprovado, é necessário que o gestor de projeto 

desenvolva o planeamento do projeto de forma a obter estimativa dos custos e da duração do projeto 

mais realistas. Este planeamento também ajuda na gestão dos recursos, uma vez que se houver gestão 

de múltiplos projetos o software alerta o gestor de projeto das sobre alocações de recursos. Do lado 

direito da figura 11 encontra-se o gráfico de Gantt do projeto, que permite visualizar o cronograma, 

analisar a duração das tarefas e os recursos alocados. Do lado esquerdo da imagem encontram-se na 

primeira coluna, informações sobre a tarefa tais como a sobre alocação de recursos e os atalhos para 

aceder à rede interna da empresa (no caso da criação ou atualização do site de projeto, propostas e 

outras tarefas).  

Para auxiliar o processo de criação de um projeto, foi criado um guia que explica, passo por passo, as 

diferentes etapas a executar para criar um projeto. Este guia pode ser visualizado no final desta 

dissertação, como anexo 3, e vai estar disponível internamente na biblioteca da intranet da empresa. 

 Conclusão do projeto 

A conclusão do projeto consiste na última fase do projeto, e só se inicia quando as peças escritas e 

desenhadas relativas ao projeto forem entregues ao cliente. É a partir daqui que o gestor de projeto 

avalia, no seu todo, a qualidade de execução do projeto, comparando os processos planeados da 

respetiva execução, extraindo os pontos fortes e outros menos conseguidos do projeto. O objetivo desta 

análise passa por perceber se houve desvios face ao planeado, tanto em relação ao tempo, como aos 

custos e qualidade no conjunto das atividades em que se dividiu o projeto. As tarefas que tenham sido 

criadas, e que não sejam exclusivas ao projeto em questão, deverão ser incluídas no projeto base. Em 

relação aos desvios, face ao tempo planeado para cada tarefa, há que perceber as causas dos atrasos 

e tentar prevenir ou contemplar esses atrasos em projetos futuros. Por vezes há atrasos que dependem 

de terceiros, tornando a previsão de certas tarefas difícil. No entanto, há que criar uma nota nessa 

tarefa, no modelo base, a informar a possível existência de atrasos na sua realização, para que de 

futuro possa ser considerada uma margem de segurança na realização da mesma. A análise financeira, 

no caso da empresa em estudo, está diretamente relacionada com a duração do projeto, dado que a 

quase totalidade dos custos dizem respeito aos recursos humanos. Torna-se necessário determinar as 

tarefas com maior duração e recursos afetos, e proceder à sua otimização para aumentar as margens 

de lucro. Com todas estas informações, é importante que o gestor de projeto elabore um relatório de 

projeto, incorporando os dados definidos no orçamento e os reais do projeto, de preferência de forma 

gráfica evidenciando os desvios e a performance da empresa naquele projeto. Existem relatórios pré-

definidos que deverão ser usados para a realização de relatórios formais. Esses relatórios foram 

desenvolvidos durante a realização desta dissertação e se encontram incluídos no ficheiro Global do 

software Microsoft Project. A criação de modelos teve em consideração os parâmetros mais 

importantes para a administração, tais como a comparação dos custos planeados e executados, a 

carga de trabalho por colaborador, os processos críticos e as tarefas que atrasaram o projeto. O 



 

 

 

 

 

59 

relatório deve descrever os problemas e as soluções aplicadas durante a realização do projeto e deve 

ser disponibilizado na rede interna da empresa, para acesso dos respetivos responsáveis e 

administradores.
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Figura 11 – Modelo do software Project criado para a Tecproeng 
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6. Conclusões finais e desenvolvimento futuro 
Através da análise realizada à empresa, foi possível perceber quais as áreas que irão contribuir para a 

tornar mais competitiva e eficiente. Numa fase inicial da investigação realizada, o foco centrou-se na 

gestão de projetos e respetivos processos. Posteriormente verificou-se que o software de apoio à 

decisão não poderia ser implementado com sucesso devido à ausência de uma infraestrutura interna 

que permitisse analisar os resultados dos projetos em execução ou já concluídos e a comunicação 

entre os restantes colaboradores da empresa. Como consequência, desenvolveu-se uma plataforma 

que permite agregar todos os projetos, sejam eles realizados na Tecproeng em Portugal, como em 

Angola, Timor-Leste e Macau. Esta plataforma permite não só monitorizar e auxiliar o gestor de projeto, 

como todas as restantes partes interessadas no projeto, tais como gestores, responsáveis de projetos, 

colaboradores técnicos, administrativos e clientes. O objetivo consistiu em criar uma plataforma simples 

e intuitiva, que suporte a execução de projetos, sua monitorização e todos os restantes aspetos, 

nomeadamente relativos à contabilidade da empresa, imagem e comunicação com o cliente. 

No estudo de contextualização do problema, verificou-se que ao aperfeiçoar a forma como os projetos 

são planeados e executados, será possível otimizar os projetos, através de uma melhor utilização dos 

recursos e maior controlo das atividades desenvolvidas. Tudo isto porque existe uma melhor 

comunicação, organização e planeamento dos processos. Ao juntar o software de gestão de projeto à 

rede interna, utilizando uma solução cloud, é possível obter melhorias na alocação de recursos, otimizar 

a comunicação entre os colaboradores afetos ao projeto, monitorizar os processos a nível global e 

local, identificar as tarefas críticas dos projetos, e analisar de forma mais fácil os dados importantes do 

projeto tais como tempo de execução e custos reais. Estes resultados, baseados numa melhor 

qualidade e maior quantidade de dados recolhidos são obtidos, sem obrigar a uma maior carga de 

trabalho para o gestor de projeto e respetivos colaboradores. Estamos convictos que com a aplicação 

desta metodologia, a empresa será, após uma fase transitória de implementação, mais eficiente, mais 

organizada e com recursos humanos mais produtivos.  

Da revisão bibliográfica foi possível avaliar que não existem muitos trabalhos relacionados com a 

aplicação de software de gestão de projeto alojado na cloud, para empresas de engenharia, e que 

grande parte da investigação foi realizada para a gestão de projetos em empresas de criação de 

software. A utilização de software de gestão de projetos na cloud é algo muito recente, e só nos últimos 

três anos é que grandes empresas de desenvolvimento tecnológico como a Google e Microsoft 

começaram a apostar nesta área e a adaptar as soluções existentes a esta nova tecnologia. Pela 

análise de vários artigos e pela compreensão das vantagens deste tipo de soluções, pode-se concluir 

que o futuro do software passa por este tipo de infraestruturas, que permitem às empresas que 

contratam este tipo de serviços, investir menos tempo e recursos na manutenção e monitorização do 

software, dada a facilidade de alojamento em servidores do fornecedor de serviços. Desta forma a 

empresa pode utilizar esse tempo e recursos para investir nos seus próprios projetos e produtos. A 

gestão de projeto, por seu lado, é uma área de importância crescente nas organizações, permitindo 

garantir uma melhoria de performance da empresa a curto prazo e ao mesmo tempo sustentável a 
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longo prazo. De nada serve uma empresa com colaboradores altamente eficientes, se a gestão de 

projetos e respetivos processos não forem bem alocados, coordenados e controlados. 

Esta dissertação tinha como foco o estudo e implementação de um software de gestão de projeto de 

forma a dar suporte à decisão do gestor de projeto. No entanto, acabou por se realizar 

simultaneamente, o estudo e desenvolvimento de uma plataforma interna que permita a comunicação 

de todos as partes interessadas do projeto e divulgação das informações extraídos do software de 

gestão de projetos. A solução passou por utilizar uma plataforma já incluída nas licenças da Microsoft 

Office 365 para empresas, entretanto adquiridas, requerendo apenas o desenvolvimento da plataforma 

conforme as necessidades da empresa. Para além de evitar custos acrescidos para a empresa, 

permitirá num curto espaço de tempo, que seja possível migrar toda a informação que se encontra no 

servidor local da empresa para o armazenamento em cloud, já incluído no licenciamento da Microsoft. 

Esta migração permite uma maior flexibilidade no acesso à informação e redução de custos de 

manutenção, eletricidade e restantes intervenções que por vezes um servidor necessita. Com a 

aplicação do software de apoio à decisão e com a rede interna em execução, será expectável que o 

gestor de projetos consiga uma autonomia acrescida, podendo monitorizar o projeto à distância sem a 

necessidade de estar fisicamente na empresa, utilizando essa nova disponibilidade de  tempo para se 

reunir com potenciais clientes, desenvolver novas propostas, analisar problemas de  anteriores projetos 

de engenharia, propor soluções para tornar os processos mais eficientes e garantir que os 

colaboradores não têm sobre alocação de tarefas. 

A aplicação desta metodologia vai permitir tornar as propostas mais competitivas face à concorrência, 

dado que permite ao responsável do projeto uma perceção mais realista dos seus custos aproximados, 

do tempo disponível dos colaboradores e dos prazos a cumprir. Para além destas vantagens, os 

gestores da empresa podem monitorizar em tempo real, as diversas propostas em curso, os projetos 

que se encontram em execução e já executados, sem recurso ao telefone, ao correio eletrónico ou 

deslocação à empresa para obterem essas informações. Outra relevante vantagem baseia-se na 

disponibilidade da informação, centralizada na plataforma, permitindo mudança nos gestores do 

projeto, significando que a empresa pode gerir os recursos sem perder as informações relativas aos 

trabalhos em curso. Atualmente, com a informação residente unicamente no gestor de projeto, essas 

mudanças implicam custos e perdas de performance adicionais. Outro resultado a realçar, baseia-se 

no facto desta metodologia poder potenciar uma otimização dos recursos da empresa, provocando 

igualmente a redução de custos. 

Com uma melhor utilização dos recursos, é possível tornar a empresa mais flexível, significando realizar 

o mesmo número de projetos com uma estrutura de recursos mais pequena ou então manter os atuais 

colaboradores e aumentar o número de projetos em execução. Tudo vai depender da estratégia da 

administração da empresa, face às condições dos mercados onde atua. 

Para desenvolvimento futuro, as oportunidades de melhoria são as seguintes: 

• Executar a migração dos projetos para a cloud, permitindo o acesso remoto em qualquer 

geografia e reduzir os custos com o servidor local; 
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• Explorar as potencialidades de um software de CRM (Customer Relashionship Management) 

que permite obter uma melhor gestão da comunicação com o cliente, monitorizando todas as 

tentativas de contacto e respetivas probabilidades de realização de negócio; 

• Criar uma estratégia de utilização dos recursos, a nível global, de forma a conseguir planear, 

executar e monitorizar projetos com recursos dispersos pelos diferentes países onde a 

organização opera; 

• Desenvolver as restantes áreas da intranet que não estão exploradas nesta dissertação; 

• Definir os acessos e permissões da intranet para colaboradores e empresas parceiras. 

  



 

 

 

 

64 

7. Bibliografia 
Alan, M., & Ann, L. (2007). Project management tools and techniques in high-technology SMEs. 

Management Research News, 30(2), 153–166. http://doi.org/10.1108/01409170710722973 

Ali, A. S. B., & Money, W. H. (2005). A Study of Project Management System Acceptance. Proceedings 

of the 38th Hawaii International Conference on System Sciences, 0(C), 1–11. 

http://doi.org/10.1109/HICSS.2005.53 

Arnold, P., & Javernick-will, A. (2013). Projectwide Access : Key to Effective Implementation of 

Construction Project Management Software Systems. Journal of Construction Engineering and 

Management, 139(May), 510–518. http://doi.org/10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0000596. 

Bainey, K. (2004). Integrated IT Project Management. Artech House. Obtido de 

https://books.google.pt/books?id=mfdSe0PuowwC 

Beecham, S. (2014). Software Project Management in a Changing World. Software Project 

Management in a Changing World. http://doi.org/10.1007/978-3-642-55035-5 

Burchell, B., Ladipo, D., & Wilkinson, F. (2005). Job Insecurity and Work Intensification. Job Insecurity 

and Work Intensification. Taylor & Francis. http://doi.org/10.4324/9780203996881 

Commission, E. (2004). European Competitiveness Report 2004. 

de Bakker, K., Boonstra, A., & Wortmann, H. (2010). Does risk management contribute to IT project 

success? A meta-analysis of empirical evidence. International Journal of Project Management, 

28(5), 493–503. http://doi.org/10.1016/j.ijproman.2009.07.002 

Dietrich, P., & Lehtonen, P. (2005). Successful management of strategic intentions through multiple 

projects - Reflections from empirical study. International Journal of Project Management, 23(5 

SPEC. ISS.), 386–391. http://doi.org/10.1016/j.ijproman.2005.03.002 

Engwall, M., & Jerbrant, A. (2003a). The resource allocation syndrome: The prime challenge of multi-

project management? http://doi.org/10.1016/S0263-7863(02)00113-8 

Engwall, M., & Jerbrant, A. (2003b). The resource allocation syndrome: The prime challenge of multi-

project management? International Journal of Project Management, 21(6), 403–409. 

http://doi.org/10.1016/S0263-7863(02)00113-8 

Géczy, P., Izumi, N., & Hasida, K. (2012). Cloudsourcing: Managing Cloud Adoption. Global Journal of 

Business Research (GJBR), 6(2), 57–70. Obtido de 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=66423829&site=eds-live 

Ghobadian, A., & Gallear, D. (1997). TQM and organization size. International Journal of Operations & 

Production Management, 17(2), 121–163. http://doi.org/10.1108/01443579710158023 

Hazir, T. (2015). A review of analytical models, approaches and decision support tools in project 

monitoring and control. International Journal of Project Management, 33(4), 808–815. 



 

 

 

 

65 

http://doi.org/10.1016/j.ijproman.2014.09.005 

Hughes, B. (2009). Software Project Management. Obtido de 

http://www.tutorialspoint.com/software_engineering/software_project_management.htm 

Hyväri, I. (2014). Project Portfolio Management in a Company Strategy Implementation, a Case Study. 

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 119, 229–236. 

http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.027 

Indelicato, G. (2009). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK ® guide), fourth 

edition. Project Management Institute Newtown Square, PA, USA. 

http://doi.org/10.1002/pmj.20125 

INE. (2015). Ine. Obtido 24 de Janeiro de 2016, de 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0003841&cont

exto=bd&selTab=tab2 

Khan, A., Bindra, G. S., Arora, R., Raj, N., Jain, D., & Shrivastava, D. (2012). Cloud service for 

comprehensive Project Management Software. Application of Information and Communication 

Technologies (AICT), 2012 6th International Conference on, 1–5. 

http://doi.org/10.1109/ICAICT.2012.6398496 

Kostalova, J., Tetrevova, L., & Svedik, J. (2015). Support of Project Management Methods by Project 

Management Information System. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 210, 96–104. 

http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.333 

Kureshi, N. (2013). Project Performance and Contingency Theory. Journal of Strategy & Performance 

Management, 1(2), 46–51. 

Lalsing, V. (2012). People Factors in Agile Software Development and Project Management. 

International Journal of Software Engineering & Applications, 3(1), 117–137. 

http://doi.org/10.5121/ijsea.2012.3109 

Liberatore, M. J., & Pollack-johnson, B. (2011). Project Management in Construction: Software Use and 

Research Directions. Journal of Construction Engineering and Management ·, 127(April 2001), 

101–107. http://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9364(2001)127 

Meyer, M. M., & Ahlemann, F. (2010). Requirements , Selection Process and Products ( 6 th edition ). 

Obtido de http://isbnplus.org/9783942201209 

Miguel, A. (2013). Gestão Moderna de Projetos. (E. de Informática, Ed.) (7a edição). 

Moe, N. B., Dingsøyr, T., & Dybå, T. (2010). A teamwork model for understanding an agile team: A case 

study of a Scrum project. Information and Software Technology, 52(5), 480–491. 

http://doi.org/10.1016/j.infsof.2009.11.004 

O’Reilly, C. a. (1980). Individuals and Information Overload in Organizations: Is More Necessarily 

Better? Academy of Management Journal, 23(4), 684–696. http://doi.org/10.2307/255556 



 

 

 

 

66 

Priberam. (2013). Dicionário Priberam de Língua Portuguesa. Obtido 16 de Fevereiro de 2016, de 

https://www.priberam.pt/DLPO/ 

Project Management Institute. (2013). Um Guia do Conhemento em Gerencimanto de Projetos (Guia 

PMBOK). 한국사회복지학회 학술발표대회지. http://doi.org/19073-3299 

Raymond, L., & Bergeron, F. (2008). Project management information systems: An empirical study of 

their impact on project managers and project success. International Journal of Project 

Management, 26(2), 213–220. http://doi.org/10.1016/j.ijproman.2007.06.002 

Turner, R., Ledwith, A., & Kelly, J. (2010). Project management in small to medium-sized enterprises: 

Matching processes to the nature of the firm. International Journal of Project Management, 28(8), 

744–755. http://doi.org/10.1016/j.ijproman.2010.06.005 

Van Alstyne, M., & Bulkley, N. (2004). Why Information Should Influence Productivity. The Network 

Society: A Cross-Cultural Perspective, (March), 145–173. http://doi.org/10.2139/ssrn.518242 

Wallace, S. (2007). The ePMbook. Http://Www. Epmbook. Com/. Último Acesso, 25(6), 2008. 

Ward, S., & Chapman, C. (2003). Transforming project risk management into project uncertainty 

management. International Journal of Project Management (Vol. 21). 

http://doi.org/10.1016/S0263-7863(01)00080-1 

Zika-Viktorsson, A., Sundström, P., & Engwall, M. (2006). Project overload: An exploratory study of work 

and management in multi-project settings. International Journal of Project Management, 24(5), 

385–394. http://doi.org/10.1016/j.ijproman.2006.02.010 

 

  



 

 

 

 

67 

8. Anexos 
Os anexos que se seguem são documentos realizados de acordo com as normas internas da empresa 

Tecproeng. Estas normas formalizam o tipo de letra, logotipo, espaçamento e layout a utilizar, daí a 

numeração e formatação desses documentos ser diferente da utilizada nesta dissertação. 

 

Anexo 1 - Documento modelo de uma proposta. 



www.tecproeng.org .  portugal@tecproeng.org .  F +351 217 785 937 . T +351 919 382 201 

Angola . Argélia . Iraque . Lisboa . Macau . Moçambique . Timor-Leste  

Rua Major Neutel de Abreu 18-D (Alto dos Moinhos) 1500-411 Lisboa | Portugal

Para: 

[Nome da empresa] 

A/C Exmo.SENHOR 

[NOME] 

[MORADA] 

N/Refª: [Nº DA REFERÊNCIA] 

Assunto:    [DEFINIR O ASSUNTO] 

[DATA]

Exmos. Senhores, 

[Pequeno texto introdutório relativo ao contacto realizado anteriormente, onde ficaram acordados os 

requisitos do projeto proposto. O objetivo é apenas referir que de acordo com o contacto efetuado, segue 

a proposta em anexo com todos os detalhes referentes ao projeto em questão.] 

Atentamente, 

[Assinatura da pessoa responsável pelo projeto] 

[Nome da pessoa responsável pelo projeto] 
[Cargo da pessoa responsável pelo projeto] 

Anexo: 

Proposta 

Brochura da empresa 
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[TÍTULO DO PROJETO] 

[Tema do projeto]

[Data da proposta] 

Enviado para 

[Nome da empresa] 

[NIPC] 

[Morada] 

[Nome da pessoa de contacto da empresa] 

[Contacto telefónico e email] 
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RESUMO 
[Este capítulo deve incluir um resumo de toda a proposta, com o intuito de esclarecer todos os clientes sobre 

as informações importantes e os seus conteúdos. Apesar de ser um capítulo que aparece no início do 

documento, é aconselhável que seja escrito por último e não ultrapassar uma página. Deverá incluir todas 

as informações importantes da proposta, tais como objetivos propostos, temas a desenvolver, custo e tempo 

total do projeto. Esta informação deverá ser apresentada juntamente com uma breve descrição da empresa 

que demonstre as suas capacidades técnicas para a realização do projeto.] 
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METODOLOGIA DE TRABALHO 
[Apresentação da empresa Tecproeng e de todas as suas valências . O historial da empresa e as principais 

referências deverão ser explicitados. O objetivo deste capítulo é dar a conhecer a empresa, a sua missão e 

transmitir uma imagem de confiança aos clientes. As atividades da empresa e as suas capacidades técnicas 

deverão ser realçadas com o intuito de potenciar o relacionamento com o cliente.] 

ÂMBITO DO TRABALHO  
[Descrição breve da interpretação sobre as necessidades do cliente e como poderão ser respondidas. O 

objetivo deste capítulo consiste em diagnosticar sucintamente as pretensões do cliente.  Deverá ser incluído 

um diagrama que exemplifica a comunicação entre a Tecproeng e as partes interessadas ao projeto como 

gabinetes de arquitetura, projeto ou outras entidades interessadas.] 

OBJETIVOS 
[Descrição dos projetos e das especialidades de engenharia a serem desenvolvidos, serviços 

complementares prestados (ex: entrega dos projetos às entidades oficiais), cumprimento dos requisitos 

exigidos pelo cliente e adequação do tempo de execução dos projetos às especificações do cliente.] 

REQUISITOS 
[ Os requisitos correspondem às exigências do cliente e consistem nas especificações ou pressupostos que 

caracterizam os serviços prestados ou os produtos produzidos. Um requisito não é um objetivo na medida 

em que é uma característica que o resultado do trabalho terá de cumprir para se desenvolver o serviço ou 

produto. Podem ser incluídos dentro dos objetivos, mas não substituem os mesmos. Deverão ser 

especificados todos os requisitos legais e técnicos mais relevantes que servirão de base à execução dos 

serviços de engenharia a realizar pela Tecproeng. As especificações intrinscecamente associadas às 

necessidades do cliente deverão ser enunciadas de forma a demonstrar o bom entendimento das exigências 

do projeto.] 
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DOCUMENTOS ENTREGUES AO CLIENTE 
[Considerado como um dos pontos fulcrais da proposta, os documentos entregues ao cliente, como o nome 

indica, consiste em detalhar todos os documentos (peças escritas e desenhadas) que a Tecproeng pretende 

elaborar para satisfazer os requisitos do cliente. As intervenções faseadas previstas deverão ser 

especificadas e referenciar os pontos de aprovação intermédia dos projetos. Todas as fases que necessitem 

de aprovação técnica por parte de autoridades externas deverão ser mencionadas neste capítulo.] 

CRONOGRAMA 
[Descrever cada uma das etapas do projeto e a previsão do tempo para a execução das mesmas. As etapas 

iniciais associadas aos documentos a serem entregues pelo cliente deverão ser consideradas, constituindo 

como marco para a previsão da realização das diferentes tarefas. Todos os serviços complementares que 

influenciem a duração global do projeto deverão ser especificadas, como por exemplo a entrega e aprovação 

dos projetos por entidades entidades externas à Tecproeng. Desta forma é possível contemplar as 

responsabilidades dos diversos intervenientes.] 

HONORÁRIOS 
[ Descrição dos custos de cada etapa do projeto e serviços associados. Quando necessário, serão enunciados 

os custos homem/hora associados aos serviços de engenharia.] 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
[Nesta secção, descrever a data dos pagamentos e os respetivos montantes. Por norma estas informações 

são acordadas com o cliente no início de cada projeto. Costumam ser dividas em três partes, a quando da 

adjudicação desta proposta, depois da entrega do licenciamento e por última após a entrega do projeto de 

execução.] 

RESTRIÇÕES 
[É uma relação de exclusões e restrições às disposições do caderno de encargos (se existir) ou dos requisitos 

do cliente e/ou especificações técnicas quando existem.] 

PREMISSAS 
[As premissas consistem nos pressupostos em que assenta o projeto. Consiste numa informação muito 

importante a incluir no documento de forma a salvaguardar a empresa no caso de o cliente mudar alguns 
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parâmetros do projeto, após o mesmo estar concluído. As premissas fazem parte do risco do projeto, uma 

vez que o projeto vai ser construído tendo em conta essas informações. Caso haja alguma mudança dessas 

premissas, após o acordo inicial, a empresa está salvaguardada, caso contrário terá de proceder às alterações 

do projeto a custo próprio. Parte das premissas são os elementos a fornecer pelo cliente, pelo que deverá 

ser incluído no documento, todos os elementos que o cliente está obrigado a fornecer para que se possa 

executar o trabalho. Incluir validade da proposta.] 

CONFIDENCIALIDADE 
[Informar o cliente que no contrato de prestação de serviços será incluído uma clausula de confidencialidade 

sobre toda a informação relativa à realização do projeto.] 

CONTACTOS 
[Um dos elementos que não pode faltar no desenvolvimento de um termo de abertura de um projeto consiste 

na informação sobre a Tecproeng e o gestor responsável pelo projeto proposto. O gestor de projeto será o 

responsável por fazer a comunicação entre as duas empresas e garantir que toda a informação é 

disponibilizada corretamente à equipa que desenvolve o projeto, e vice-versa.] 

GENERALIDADES 
[Este capítulo é opcional. Informar o cliente de outras informações relevantes ao projeto que não foram 

incluídas nos capítulos anteriores.] 

[Deixar uma mensagem final, que formalize a finalização da proposta. ] 

[Assinatura do responsável] 

[Nome do responsável] 
[Cargo do responsável] 
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Anexo 2 – Documento “Como criar uma proposta”. 



Como criar uma proposta? 
Para criar uma proposta, por favor siga os seguintes procedimentos: 

1º Passo - Aceda à página departamento operacional 
https://tecproeng.sharepoint.com/departamento-operacional/

2º Passo – Verifique se o cliente, a quem se destina a proposta, já 
se encontra na base de dados:  
Aceder ao separador Clientes e verificar através do nome da 
empresa ou do NIPC se está na lista. Caso não encontre, clique em 
Novo cliente e preencha o formulário. 

3º Passo – Clique em Criar proposta e preencha o formulário com os dados 
solicitados. De seguida, clique em Guardar. 

Nota: Os campos marcados com * 
(asterisco) são de preenchimento 
obrigatório.  
O nome da proposta deve estar relacionado 
com o projeto a executar (Ex: Hospital ABC ou 

Edifício XPTO).  

76 



O valor inicial da proposta pode ser introduzido mais tarde. Certifique-se que, após a realização 
da proposta, introduz o valor da mesma. 

4º Passo – Clique em Propostas em curso e verifique se, a proposta que acabou de 
criar, aparece na lista. Deverá estar posicionada no topo da lista.  

Nota: O código da proposta foi gerado automaticamente. Este código é único e identifica a proposta. 
Poderão existir várias propostas com o mesmo nome, no entanto nunca poderão existir duas 
propostas diferentes com o mesmo código.  

5º Passo – Aceda a Modelos de propostas, selecione 
“Projeto-tipo.mpp” e clique em “transferir”. Guarde o 
ficheiro no seu computador.  

6º Passo – Selecione o ficheiro “Template-proposta-
tecproeng.docx” e clique em “transferir”. Guarde o 
documento no seu computador.  

7º Passo – Abra o ficheiro “Projeto-tipo.mpp” com o software Microsoft Project. 
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8º Passo – Altere o ficheiro “Projeto-tipo.mpp” de acordo com os requisitos do 
cliente, ativando as especialidades de engenharia a incluir na proposta.  

Atribua colaboradores às diferentes especialidades, defina a duração de cada 
atividade e, após concluído o planeamento do projeto, defina a linha de base do 
projeto. Grave o ficheiro Project com o código da proposta associada.  

Nota: No ficheiro “Projeto-tipo.mpp” tem descritos os passos a realizar durante a elaboração da 
proposta. Os temas descritos serão incluídos na proposta a ser entregue ao cliente. 

9º Passo – Abra o ficheiro “Template-proposta-tecproeng.docx” e edite o 
documento de acordo com o tipo de projeto a que se destina. Grave o ficheiro com o 
nome “Proposta-000” (substituir os “000” pelo número da proposta). 

10º Passo - Após a conclusão da alteração dos documentos, submeter os ficheiros 
na rede interna, em Departamento Operacional > Propostas em curso > Propostas 
desenvolvidas > [Ano da proposta]  > Criar uma pasta com o número da proposta e 
colocar os ficheiros lá dentro.  

11º Passo – Enviar a proposta ao cliente, após aprovação pela administração da 
empresa. 

12º Passo – Atualizar o estado da proposta em Departamento Operacional > 
Propostas em curso para “Proposta entregue” 
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Anexo 3 – Documento “Como criar um projeto”. 



Como criar um projeto? 
Para criar um projeto, por favor siga os seguintes procedimentos: 

1º Passo - Aceda à página departamento operacional 
https://tecproeng.sharepoint.com/departamento-operacional/

 2º Passo – Clique em Projetos em curso > Criar projeto e preencha o formulário com 
os dados solicitados. Clique em “Guardar”. 

Nota: O projeto só pode ser criado se existir uma proposta associada.  
Caso não tenha sido criada a proposta, siga as instruções do documento “Como criar uma 
proposta?” antes de iniciar este processo.  

3º Passo – Clique em Projetos em curso e verifique se o projeto introduzido já se 
encontra na lista. O novo projeto deverá estar posicionado no topo da lista.  
Anote o código do projeto. 
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Nota: O código do projeto é calculado automaticamente. Caso não apareça, espere um ou dois minutos 
e atualize a página. Se o problema persistir solicite apoio para suporte@tecproeng.org.  

4º Passo – Aceda a Projetos em curso > Criar página de 
projeto.  

5º Passo – Preencha os campos 
apresentados.  

Os campos Título e Endereço do 
Web site deverão ser 
preenchidos apenas com o 
código do projeto.  

Em Seleção do modelo clique 
em Personalizar > Projeto base 
Tecproeng.  

Selecione as opções Não e Não 

em “Navegação” e a opção Sim 
em “Herança de Navegação”. 

6º Passo – Clique em Criar. 

Cód. Do 

Projeto 
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7º Passo – É reencaminhado para a nova página de projeto. Clique em Emails de 
projeto para ativar a caixa de correio do projeto. 

8º Passo – Abra o ficheiro Project desenvolvido durante a elaboração da proposta, e 
modifique, caso hajam alterações ao planeamento já desenvolvido. Publique o 
planeamento na página de projeto criada no 5º passo.  

Para publicar o planeamento do projeto na página criada, efetue as seguintes ações: 
Clique em Gravar > Sincronizar com o Sharepoint.  
Em Sincronizar com:  escolha Site do Sharepoint existente e de seguida coloque o 
endereço da página de projeto criada no 6º passo. 

Nota: O endereço deverá corresponder ao seguinte: 
http://tecproeng.sharepoint.com/departamento-operacional/#####-### 
Em que ####-### corresponde ao código do projeto. 
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