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Abstract 

Usually, organizations have projects organized into programs that in turn are organized into portfolios. 

Within organizations it’s necessary establish project, program and portfolio management policies, so 

that all expected benefits of projects are achieved and the previously imposed constraints (time, costs, 

etc.) are met. 

It is therefore also important for organizations have a governance model for projects, programs and 

portfolios. A governance model consists in how decisions are made and actions are carried out, al-

ways with a view to maintaining organizational values. The required roles, responsibilities, and perfor-

mance criteria should be an integral part of the governance model for projects, programs, and portfoli-

os. 

However, given the permeability of projects, programs, and portfolios to several factors (e.g. regulatory 

factors and the project's project management maturity), several roles can be considered about gov-

ernance models, thus promoting the existence of different project, program and portfolio governance 

models. 

This research introduces into the knowledge base of project, program and portfolio management, a 

reference architecture that allows the comparison of governance models to verify deviations and de-

tect which model best suits the context of an organization. 

The reference architecture was created through the following 7 phases: Define architecture layers; 

Define architecture roles; View role concerns / responsibilities; Associate Roles to Layers; Associate 

Competences to Roles; Associate Competences to Layers; and Map in ArchiMate by layer the roles 

and their competencies. 

Enterprise Architecture becomes important because it allows the stable association of competences to 

their roles, allowing easily verify differences between models when they exist. 

The usefulness of reference architecture has been demonstrated in a state-owned corporation. The 

evaluation was performed through a real case, where it was found that it’s possible to achieve all the 

proposed objectives. 

 

 

 

 

 

Keywords: Projects, Programs, Portfolios, Project Management, Governance, Reference Ar-

chitecture, Enterprise Architecture, Competences, Layers, Roles 



iii 
 

Resumo 

Por norma, as organizações têm projetos organizados em programas que por sua vez estão 

organizados em portfolios. Dentro das organizações é necessário estabelecer políticas de gestão de 

projetos, programas e portfolios, para que sejam atingidos todos os benefícios esperados dos 

projetos e sejam cumpridos os limites previamente impostos (tempo, custos, etc.). 

Torna-se então também importante nas organizações que exista um modelo de governance de 

projetos, programas e portfolios. Um modelo de governance consiste na forma como as decisões são 

tomadas e como as ações são realizadas, sempre na perspetiva de manter os valores 

organizacionais. Os papéis necessários, as suas responsabilidades e critérios de desempenho devem 

ser parte integrante do modelo de governance de projetos, programas e portfolios. 

No entanto, dada a permeabilidade dos projetos, programas e portfolios a diversos fatores (ex. fatores 

regulamentares e maturidade da gestão de projetos da organização), diversos papéis podem ser 

considerados no que diz respeito a modelos de governance de projetos, programas e portfolios, 

promovendo assim a existência de diferentes modelos de governance.  

Esta investigação introduz à base de conhecimento de gestão de projetos, programas e portfolios, 

uma arquitetura de referência que permite a comparação de modelos de governance e assim verificar 

desvios e detetar que modelo se adequa mais ao contexto de uma organização. 

A arquitetura de referência foi criada através das 7 fases seguintes: Definir camadas da arquitetura; 

Definir papéis da arquitetura; Ver preocupações/responsabilidades dos papéis; Associar Papéis às 

Camadas; Associar Competências aos Papéis; Associar Competências às Camadas; Mapear em 

ArchiMate por camada os papéis e respetivas competências. 

A Arquitetura Empresarial torna-se importante pois permite representar de forma estável a associação 

das competências aos respetivos papéis, permitindo facilmente verificar diferenças entre modelos 

quando estas existem. 

A utilidade da arquitetura de referência foi demonstrada numa sociedade anónima detida pelo estado. 

A avaliação foi realizada através de um caso real, onde se verificou que é possível atingir todos os 

objetivos propostos. 
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Glossário 

Conceito Definição Referência 

Ability 
Consiste na utilização de knowledge e de skills num 
determinado contexto. 

[10] 

Arquitetura 

Organização fundamental de um sistema, onde são 
mostrados os seus componentes, as relações entre estes e 
destes para com o meio ambiente, assim como os 
princípios que orientam o seu design e evolução. 

[24] 

Arquitetura de 
Referência 

Padrão arquitetural parcial ou completamente instanciado, 
projetado e comprovado para uso em contextos específicos. 

[27] 

Arquitetura 
Empresarial 

Coerente conjunto de princípios, métodos e modelos 
usados no design e na realização da estrutura 
organizacional de uma empresa, processos de negócio, 
sistemas de informação e infraestrutura. 

[30] 

Business Actor 
(ArchiMate) 

Elemento pertencente ao negócio capaz de executar 
comportamento. 

[11] 

Business Role 
(ArchiMate) 

Responsabilidade de executar um comportamento 
específico, ao qual um business actor pode ser associado. 

[11] 

Capability (ArchiMate) 
Representa um recurso (knowledge, skills, abilities) que um 
elemento da estrutura ativa, como uma organização, 
pessoa ou sistema possui ou deve possuir. 

[11] 

Competências 
É a aplicação de knowledge, skills e abilities para alcançar 
os resultados desejados.  

[10] 

Constraints 
Representa um fator que impede ou dificulta a realização de 
objetivos. 

[11] 

Gap (ArchiMate) 
Representa uma declaração de diferença entre dois 
plateaus. 

[11] 

Gestão Uso de políticas que permitem atingir objetivos. [20] 

Gestão de PPP 
Políticas que permitem atingir todos os benefícios 
esperados dos projetos, e que estes terminem dentro das 
constraints (tempo, curtos, etc.) impostas. 

[20] 

Governance 
Autorização, orientação, supervisão e limitação das ações 
de gestão. 

[9] 

Governance 
Organizacional 

Modelo que inclui, mas não está limitado a regras, 
processos, normas, relações, sistemas e procedimentos. 
Este modelo permite dirigir uma organização, seja ela 
permanente ou temporária influenciando a forma como os 
objetivos da organização são definidos e alcançados. 

[8][9] 

Knowledge 
Coleção de experiências que são possuídas por um 
indivíduo. 

[10] 
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Papel Função ou algo que alguém tem. [17] 

People Competences 
Consistem em competências pessoais ou interpessoais 
necessárias para participar ou liderar com sucesso um 
projeto, programa ou portfólio. 

[10] 

Perspective Compe-
tences 

Consistem em métodos, ferramentas e técnicas específicas 
através dos quais os indivíduos interagem com o ambiente 
que os rodeia e que leva as organizações a iniciar e apoiar 
projetos, programas ou portfólios. 

[10] 

Plateau (ArchiMate) 
Representa um estado relativamente estável da arquitetura 
que existe durante um período limitado de tempo. 

[11] 

Portfólio 

Consiste no conhecimento estruturado sobre os programas 
e projetos em curso na organização, vistas de custos, 
prazos, âmbito, entre outras características são 
disponibilizadas ao portfólio. 

[15] 

Practice Competences 
Consistem em métodos, ferramentas e técnicas específicas 
utilizadas em projetos, programas ou portfolios para que 
estes tenham sucesso. 

[10] 

Programa 
Visam organizar projetos de acordo com um âmbito 
dominante. 

[15] 

Projeto 
Esforço temporário realizado para criar um produto, serviço 
ou resultado. 

[8] 

Skill 
Capacidades técnicas que permitem que um individuo 
execute uma tarefa. 

[10] 

Stakeholders 
Indivíduo, equipa ou organização que tem interesse no 
resultado de algo. 

[11] 

Work Package (Archi-
Mate) 

Série de ações identificadas e projetadas para alcançar 
resultados específicos dentro de restrições de tempo e 
recursos previamente especificados. 

[11] 
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1. Introdução 

Atualmente as organizações vivem imersas num mercado em constante mudança e extremamente 

competitivo. Esta mudança e competitividade influenciam a definição da estratégia das organizações. 

A estratégia de uma organização, por sua vez, contribuí para a melhoria contínua do negócio [1], 

permitindo originar projetos que se tornam importantes para combater a mudança e permitirem o 

desenvolvimento das organizações [2]. Os projetos devem trazer valor às organizações assim como o 

retorno esperado do investimento. Para que isso aconteça é necessário que se efetue uma correta 

gestão de projetos, programas e portfolios (PPP) e seja seguido um correto modelo de governance de 

PPP. 

Por norma as organizações devem ter projetos, programas e portfolios. Onde, portefólio consiste no 

conhecimento estruturado sobre os programas e projetos em curso na organização, vistas de custos, 

prazos, âmbito, entre outras, são características às quais o portfolio tem acesso [3], programas visam 

organizar projetos de acordo com o seu âmbito dominante e finalmente [4], um projeto é um esforço 

temporário realizado para criar um produto, serviço ou resultado [2]. 

Muitas vezes os termos governance e gestão são conflituantes, no entanto as distinções são claras, 

governance consiste na autorização, orientação, supervisão e limitação das ações de gestão, que por 

sua vez deve trabalhar dentro dos limites estabelecidos pela governance de forma a atingir os 

objetivos da organização [3]. 

A gestão de projetos é uma disciplina que tem sido alvo de muitas investigações e que tem cada vez 

mais uma enorme preponderância no sucesso das organizações, em 2003 o Engineering and 

Physical Sciences Research Council (EPSRC) concordou em financiar uma nova linha de pesquisa 

de nome Rethinking Project Management: Developing a New Research Agenda entre 2004 e 2006 

[5]. O objetivo desta linha de pesquisa era destacar as críticas realizadas á base de conhecimento de 

gestão de projetos existente na altura, não com o objetivo de mostrar que esta, incluindo conceitos, 

metodologias e ferramentas, era inútil e devia ser abandonada mas sim fornecer um conjunto de 

possíveis direções de pesquisa que pudessem ser seguidas de forma a enriquecer e aumentar o seu 

conteúdo, no entanto a base de conhecimento antes da realização da pesquisa, nesta investigação 

tratada como, abordagem clássica á gestão de projeto, é ainda utilizada em diversas organizações. 

Um modelo de governance consiste no estabelecimento de regras, políticas, procedimentos, normas, 

relações, sistemas e processos que influenciam a forma como os objetivos da organização são 

definidos e atingidos, como os riscos devem ser monitorizados e tratados e como otimizar o 

desempenho da organização [6]. As organizações podem ter uma quantidade de modelos de 

governance variável, dependendo das necessidades da organização assim como do número de 

projetos, programas e portfolios a decorrer na organização [7]. Em particular, no âmbito desta 

investigação, irá ser dado enfase ao modelo de governance de PPP que consiste, nas politicas, 

processos, procedimentos, orientações, fronteiras, interfaces, papéis, responsabilidades e 
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accountabilities necessárias á gestão de PPP [7]. Dada a permeabilidade dos projetos, programas e 

portfolios ao ambiente e a diversos fatores (ex. fatores regulamentares, maturidade da gestão de 

projetos da organização), diversos papéis podem ser considerados quando nos referimos a modelos 

de governance de PPP. Existem vários exemplos de modelos de governance de PPP que podem ser 

implementados nas organizações, são exemplos o modelo de governance presente no PMBOK – A 

Guide to the Project Management Body of Knowledge [6], o modelo de governance presente na ISO 

21505 - Project, programme and portfolio management - Guidance on governance [7], o modelo de 

governance presente no APMBoK - APM Body of Knowledge [8] e o modelo do PM2 - Project 

Management Methodology Guide [9]. Sendo que modelo do PM2 [9], é introduzido o papel Business 

Manager, que é responsável por apoiar o Project Manager, particularmente com o gestão dos 

stakeholders do lado do cliente e no modelo presente no PMBOK [6], o programa é atribuído a um 

Program Director, são dois de vários exemplos de papéis que podem ser encontrados nos diferentes 

modelos de governance de PPP existentes. 

Encararemos então a governance de PPP, como o surgimento de uma organização de PPP dentro de 

uma organização principal detentora dos projetos, programas e projetos. Esta organização de PPP 

deve respeitar a organização principal, assim como os seus princípios, valores e o seu modelo de 

governance. 

Os indivíduos presentes tanto na gestão de PPP como no seu modelo de governance, necessitam ter 

reunidas um conjunto de competências para desempenhar corretamente os seus papéis, isto é, 

“capacidades de aplicar knowledge, skills e abilities para atingir os resultados desejados” [10] e assim 

desempenhar as suas funções (papéis), estas competências estão sumarizadas no IPMA Individual 

Competence Baseline (IPMA ICB).  

A necessidade de representar os papéis associados à governance e gestão de PPP, assim como 

associar as competências necessárias à correta realização destes mesmos papéis, para conseguir 

encontrar diferenças entre os variados modelos de governance existentes, introduz na investigação a 

disciplina de Arquitetura Empresarial (AE). A AE, consiste num coerente conjunto de princípios, 

métodos, conceitos e modelos utilizados na análise, design, realização e implementação dos 

artefactos de uma organização, a AE é importante pois sem representação o conhecimento é limitado 

e o alinhamento de conceitos é extremamente complexo. No entanto existe um grande 

constrangimento no que diz respeito a AE, que reside no facto de por vezes serem usadas diferentes 

“linguagens” e formas de comunicação, sendo constantemente necessário melhorar a partilha de 

informação entre os vários interlocutores. ArchiMate [11] como linguagem de representação de AE 

surge então nesta investigação como a linguagem escolhida para representar os papéis e respetivas 

competências. 

Na secção seguinte, secção 1.1, é apresentado o problema que a investigação pretende resolver. 
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 Definição do Problema 

Como referido anteriormente, dada a permeabilidade dos projetos, programas e portfolios a diversos 

fatores, diversos papéis podem ser considerados no que diz respeito a modelos de governance de 

PPP, promovendo assim a existência de diferentes modelos. Tendo em conta esses mesmos 

diferentes modelos de governance de PPP existentes, surge a necessidade de saber qual o mais 

indicado a utilizar e qual o que se adequa às necessidades de uma organização. O problema desta 

investigação consiste então na descoberta de uma arquitetura de referência que seja uma 

baseline dos modelos de governance de PPP e possa ser aplicada numa organização assim 

como comparar modelos de governance e verificar desvios de forma a selecionar qual o 

modelo mais indicado ao contexto de cada organização, sabendo que esta utiliza uma 

abordagem clássica à gestão de projetos.  

Na próxima secção, secção 1.2, são apresentados os objetivos da solução proposta pela 

investigação. 

 Objetivos da Solução 

Esta investigação através da construção de uma arquitetura de referência que permita comparar 

modelos de governance e verificar desvios de forma a selecionar qual o modelo mais indicado ao 

contexto de cada organização, sabendo que esta utiliza uma abordagem clássica à gestão de 

projetos, tem os seguintes objetivos: 

• Facilitar a identificação/compreensão dos elementos em falta em modelos de governance de 

PPP; 

• Detetar papéis e relações diferentes dos presentes na arquitetura de referência, permitindo 

estabelecer padrões e compreender melhor as vantagens de um modelo de governance de 

PPP em relação a outro; 

• Verificar como as competências necessárias a uma correta governance de PPP são tratadas 

quando são adicionados ou removidos papéis; 

• Permitir ter acesso a uma realidade que compreenda apenas um projeto, ou um ecossistema 

de projetos onde poderão estar incluídos programas e portfolios. 

Para conseguir atingir estes objetivos é necessário obter resposta à questão principal que é: 

• Qual a arquitetura de referência do modelo de governance de PPP associado a uma 

abordagem clássica à gestão de projetos? 

Assim como à seguinte questão secundária: 

o Como utilizar a arquitetura de referência do modelo de governance de PPP para 

detetar desvios entre diferentes modelos? 
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 Metodologia de Pesquisa 

A metodologia usada nesta dissertação será a Design Science Research Methodology (DSRM) [12] 

[13], onde uma proposta de investigação é desenvolvida para resolver um problema. Esta 

metodologia consiste num processo iterativo que tem em si diferentes princípios, práticas e 

procedimentos que são adequados para conduzir Design Science research.  

O objetivo desta metodologia é ultrapassar paradigmas de pesquisa, como a pesquisa descritiva e 

interpretativa, em que muitas vezes os seus resultados não são aplicáveis à solução de problemas 

encontrados na prática [12]. 

A metodologia DSRM possui seis atividades, identificação e motivação do problema, definição dos 

objetivos da solução, design e desenvolvimento, demonstração, avaliação e comunicação. 

Esta metodologia será útil ao longo desta pesquisa pois obriga a fazer pesquisas de forma iterativa, 

com o objetivo de obter feedback frequente e importante para o processo de design e 

desenvolvimento, permitindo a melhoria do mesmo.  

 

Para ser coerente e tornar mais fácil o relacionamento da investigação com a metodologia escolhida, 

esta dissertação seguirá a mesma estrutura do DSRM, cujas fases são mapeadas facilmente para a 

estrutura deste documento. 

A fase de Identificação do problema e motivação, encontra-se na secção 1 do documento, 

nomeadamente na secção 1.1; a fase de definição dos objetivos para a solução encontra-se também 

na secção 1, particularmente na secção 1.2; a fase de Design e Desenvolvimento encontra-se nas 

secções 2 e 3; a fase da Demonstração está presenta na secção 4; a fase de Avaliação encontra-se 

nas secções 5 e 6; e por fim a fase da comunicação encontra-se também na secção 6.   

Fig. 1 - Metodologia DSRM. 
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 Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação encontra-se dividida por 8 capítulos. 

No capítulo 1 (“Introdução”), onde é realizada uma contextualização da problemática a ser tratada na 

investigação, iniciando-se pela apresentação do contexto geral da problemática, passando depois 

para a “Definição do Problema” onde é definido de forma mais concreta o problema que a 

investigação se propõe a resolver, assim como nos “Objetivos da Solução”, onde são apresentados 

os objetivos que é pretendido atingir na investigação, por fim ainda no capítulo 1 é apresentada a 

“Metodologia de Pesquisa” utilizada na investigação. 

No capítulo 2 (“Trabalho Relacionado”), após uma revisão e sistematização bibliográfica dos 

diferentes domínios a abordar na investigação, são refletidas as matérias essenciais encontradas 

para a realização da solução. “Projetos”, apresentando a “Importância dos projetos nas organizações” 

e a sua “Organização dentro das organizações” onde é apresentada uma organização de projetos em 

programas e portfolios (PPP). “Governance de PPP”, onde é definido o que é governance e são 

identificados os “Papéis associados à governance de PPP” e também a forma como a “Governance 

Organizacional” influência a governance de PPP. “Gestão de PPP”, aqui é limitado o âmbito da 

solução através da definição do que é uma “Abordagem Clássica à Gestão de Projetos” e são 

também apresentados os “Papéis associados à Gestão de PPP” para que esta seja realizada de 

forma correta. “Camadas Organizacionais”, nesta secção apresenta-se uma “Estrutura Organizacional 

Vertical” com todas as características a ela associadas, e introduz-se também a “Gestão de Projetos 

vista em camadas” que segue uma estrutura organizacional vertical. “Competências associadas à 

Gestão de PPP”, aqui são apresentadas as competências que segundo o IPMA ICB [10] são 

essenciais para uma correta gestão de PPP. “Arquitetura”, este último domínio abordado neste 

capítulo é apresentado da seguinte forma, começamos por abordar a definição do conceito 

“Arquitetura” e posteriormente particularizamos em “Arquitetura de Referência”, onde são 

apresentados os benefícios e características desta e “Arquitetura Empresarial”, realçando a forma 

como esta pode ser útil na investigação e é apresentado o “ArchiMate” como linguagem de 

representação da AE. Ao longo de todo o capítulo, os domínios à medida que são apresentados são 

também contextualizados com a investigação. 

No capítulo 3 (“Proposta de Solução”), é apresentada a forma como foi construída a arquitetura de 

referência que permite a comparação de diferentes modelos de governance de PPP associados a 

uma abordagem clássica à gestão de projetos. 

No capítulo 4 (“Demonstração”), é demonstrada a utilidade da arquitetura criada na “Proposta de 

Solução” numa sociedade anónima detida pelo estado denominada nesta investigação como 

DemoCorp. 

No capítulo 5 (“Avaliação”), é apresentada a avaliação realizada ao método proposto de forma a obter 

ou não a sua validação. 
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No capítulo 6 (“Conclusões”), são apresentadas as conclusões obtidas da “Demonstração” assim 

como se o método proposto permite ou não atingir os objetivos da investigação presentes em 

“Objetivos da Solução” no capítulo 1, é também proposto caminhos que permitam uma evolução 

futura do método criado. 

No capítulo 7 (“Referências”), serão apresentadas todas as referências utilizadas na escrita do 

documento de investigação. 

No capítulo 8 (“Anexos”), é apresentado de forma extensa todas as tabelas que foram utilizadas na 

“Proposta de Solução” e que por motivos de dimensão não foram apresentadas na sua totalidade ao 

longo do documento. 

  



22 
 

2. Trabalho Relacionado 

Neste capítulo introduzem-se os principais domínios que foram importantes para o desenvolvimento 

da investigação. A secção 2.1, que trata projetos, desde a sua importância para as organizações 

(secção 2.1.1) até à forma como estes são tratados nas organizações (secção 2.1.2), a secção 2.2 

trata a governance de PPP, os papéis a esta associados (secção 2.2.1), e a forma como a 

governance organizacional influência a governance de PPP (secção 2.2.2), na secção 2.3 é abordado 

o domínio da gestão de PPP, começamos por fechar o âmbito à abordagem clássica à gestão de 

projetos (secção 2.3.1) passando de seguida para a análise dos papéis associados à gestão de PPP 

(secção 2.3.2), são também introduzidos os modelos de maturidade relacionados com a gestão de 

projetos (secção 2.3.3) assim como a necessidade de comparação de diferentes modelos de gestão 

de projetos (secção 2.3.4) passamos de seguida para a secção 2.4, onde começamos por mostrar a 

importância de uma organização estruturada verticalmente (secção 2.4.1) e seguidamente para a 

apresentação da organização de gestão de projetos em camadas (secção 2.4.2), na secção 2.5 são 

apresentadas as competências associadas à gestão de PPP e por fim na secção 2.6 define-se o que 

é uma arquitetura de referência e todos os benefícios que esta pode oferecer (secção 2.6.1) e 

introduz-se o domínio da arquitetura empresarial, onde é apresentada a linguagem de representação 

de arquitetura empresarial, ArchiMate, (secção 2.6.2). 

 Projetos 

Nesta secção é introduzido o domínio dos projetos nas organizações. Um projeto é pelo PMBOK – A 

Guide to the Project Management Body of Knowledge [6] tido como “um esforço temporário realizado 

para criar um produto, serviço ou resultado únicos”. Na secção 2.1.1 é apresentada a importância dos 

projetos nas organizações, e na secção 2.1.2 a forma como os projetos se encontram organizados 

dentro das organizações. 

2.1.1. Importância dos Projetos nas Organizações  

Os projetos podem surgir nas organizações de diversas formas, entre elas estão a “necessidade de 

responder a urgências” [14], a necessidade de atingir uma estratégia previamente definida [2], e a 

resposta a fatores como atender a “requisitos regulamentares, legais ou sociais, satisfazer 

solicitações ou necessidades dos stakeholders e criar, melhorar ou corrigir produtos, processos ou 

serviços” [6]. Os projetos são então importantes pois permitem resolver problemas, atingir a 

estratégia e a inovação das organizações, dentro das normas legais e de forma a deixar os seus 

stakeholders satisfeitos. 

No que diz respeito a projetos para atingir uma estratégia previamente definida podemos observar na 

Fig. 2 o processo de criação de valor, onde as organizações geralmente “estabelecem a sua 

estratégia com base na sua missão, visão, políticas e fatores externos à organização e os projetos 

surgem então como meios para atingir os objetivos estratégicos previamente definidos”. 
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Os objetivos estratégicos podem ajudar na identificação e desenvolvimento de oportunidades. Estas 

oportunidades são depois selecionadas dando origem a projetos, tendo em consideração fatores 

como, benefícios associados e riscos que podem surgir. Os projetos surgem então com o objetivo de 

fornecer benefícios mensuráveis que contribuem para a realização das oportunidades previamente 

selecionadas [2]. 

“Os projetos impulsionam a mudança das organizações. Numa perspetiva de negócios, um projeto 

visa mover uma organização de um estado para o outro, de modo a atingir um objetivo específico.” [6] 

Antes do início do projeto, a organização é normalmente referida como estando no estado atual e o 

estado desejado e que pode ser atingido por meio de um projeto é tido como estado futuro. 

“A gestão de projetos ajuda as organizações a: atingir os seus objetivos de negócios, satisfazer as 

espectativas dos stakeholders, (…)”. A forma como os projetos são organizados e geridos dentro das 

organizações torna-se então importante para atingir todos os objetivos associados aos projetos. A 

organização dos projetos dentro das organizações é apresentada da secção seguinte, 2.1.2 – 

Organização dos Projetos dentro das Organizações, e a forma como os projetos são geridos nas 

organizações é apresentada nas secções, 2.2 – Governance de PPP e 2.3 – Gestão de PPP. 

2.1.2. Organização dos Projetos dentro das Organizações 

Nesta secção é apresentada a forma de como os projetos são tratados nas organizações. 

Estratégia Benefícios Projetos 

Oportunidade 1 

Oportunidade 2 

 
Identificar Contribuir Selecionar 

Fig. 2 - Quadro de criação de valor através de projetos. 

Estado Atual Estado Futuro 

Atividades do Projeto: 

- Atividade A; 

-Atividade B; 

Fig. 3 - Transição de estados de uma organização através de projetos. 
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“Um grande projeto pode ser dividido em vários subprojectos, cada um com as suas próprias 

entregas, que contribuem para a entrega final do projeto” [8], é nesta linha de pensamento que 

surgem então os programas e os portfolios. 

Por norma as organizações têm os projetos organizados em programas que por sua vez estão 

organizados em portfolios. 

Portfolio consiste no “conhecimento estruturado sobre os programas e projetos em curso na 

organização, vistas de custos, prazos, âmbito, entre outras características são disponibilizadas ao 

portfolio” [15]. Programas “visam organizar projetos de acordo com um âmbito dominante” [15]. 

Finalmente, um projeto é um “esforço temporário realizado para criar um produto, serviço ou 

resultado” [6]. 

Em relação à forma como projetos, programas e portfolios se relacionam é importante ter em conta 

que um projeto não tem de estar necessariamente dentro de um programa ou portfolio, assim como 

um programa não tem necessariamente de estar dentro de um portfolio [2]. O que nos leva a ter 

diferentes ecossistemas organizacionais no que diz respeito à forma como os projetos são geridos 

nas organizações, como podemos observar nas secções 2.2 – Governance de PPP e 2.3 – Gestão de 

PPP. 

 Governance de PPP  

O termo “Governance” aparece muitas vezes em conflito com o termo “Gestão”, no entanto as 

diferenças são claras. Governance consiste na “autorização, orientação, supervisão e limitação das 

ações de gestão” [7], que por sua vez deve trabalhar dentro dos limites estabelecidos pela 

governance de forma a atingir os objetivos da organização [7].  

O termo governance nesta investigação é tido como “um modelo formal ou informal que determina 

como as decisões são tomadas e como as ações são realizadas, na perspetiva de manter os valores 

Portfólio

Programa

Programa Projeto
Outro 

trabalho 
relacionado

Projeto Portfólio

Projeto Programa Portfólio
Outro 

trabalho 
relacionado

Outro 
trabalho 

relacionado

Fig. 4 - Relação entre o portfólio e os seus componentes. 
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organizacionais face a mudanças, sejam estas causadas por problemas, mudanças de atores ou 

mudanças de ambientes”, definição da OECD [16].  

“Um modelo de governance de PPP eficaz garante que o portfolio de projetos está alinhado com os 

objetivos da organização (…) e alinha os interesses dos diretores, equipa de projeto e restantes 

stakeholders” [8], “a governance de um projeto deve influenciar a seleção da metodologia de gestão 

de projetos e a forma como esta evolui” [17]. O modelo de governance ganha aqui importância no que 

diz respeito a garantir o alinhamento entre projetos e objetivos organizacionais e na entrega dos 

resultados do projeto de forma eficiente e sustentável.  

Também a definição de governance de portfolio como “políticas, considerações legais, processos, 

papéis e responsabilidades, procedimentos, valores e princípios organizacionais” [3], governance de 

programas como “políticas, princípios e modelo pelo qual um programa é dirigido e controlado” [2] e a 

governance de projetos como “princípios, políticas e modelo pelo qual um projeto é dirigido e 

controlado sendo que esta inclui entre outras, as áreas de governance organizacional 

especificamente relacionadas com as atividades de projeto” [2], são importantes no desenrolar da 

investigação. 

“Os papéis, responsabilidades e critérios de desempenho devem estar claramente definidos no 

modelo de governance de PPP” [8]. É importante que os papéis e as responsabilidades estejam bem 

definidos pois, para que o project manager, program manager, portfolio manager e todos os papéis 

que sejam definidos atuem de forma efetiva e eficiente, é necessário ter o conhecimento onde reside 

na organização a responsabilidade e autoridade. Este conhecimento permite então que o portfolio 

manager, assim como os managers das componentes de portfolio utilizem eficientemente o seu 

poder, influência, competência e liderança para que o seu trabalho seja realizado com sucesso [6].  

Na secção seguinte 2.2.1 – Papéis pertencentes à governance de PPP, é apresentado um conjunto 

de papéis comum a vários modelos de governance de PPP existentes. 

2.2.1. Papéis associados à governance de PPP 

“Papel” é definido no âmbito desta investigação como “função ou algo que alguém tem“ [18], no que 

diz respeito à governance de PPP “papel” é então uma função relacionada com a governance de PPP 

executada por alguém. 

Nos diversos modelos de governance existentes e estudados, como são exemplo o modelo de 

governance apresentado no PMBOK [19], o modelo de governance apresentado no APMBoK [8] e o 

modelo de governance da ISO 21505 [7], são apresentados os diferentes papéis necessários para 

uma correta governance de PPP.  No entanto, no âmbito desta investigação, o modelo que vai ser 

aprofundado é o da ISO 21505 [7], pois os papéis introduzidos por esta são utilizados nos restantes 

modelos [20]. Como podemos verificar na análise realizada em baixo. 
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No modelo de governance presente na ISO 21505 [7], são apresentados quatro papéis fundamentais  

e respetivas responsabilidades relacionadas com a governance de PPP (Anexo A – Tabela de papéis 

e respetivas preocupações/responsabilidades). Os papéis são os seguintes: 

• PPP Governing Body; 

• Project Governing Body; 

• Program Governing Body;  

• Portfólio Governing Body. 

Como é possível verificar na Tabela 1, os papéis identificados pela ISO 21505, são identificados 

nas restantes metodologias analisadas, realçando que o APMBoK e o PM2 apenas tratam 

projetos, deixando de fora programas e portfolios.  

Tabela 1 - Análise dos papéis de governance das diferentes metodologias. 

ISO 21505 PMBOK APMBoK PM2 

Portfolio Governing Body X   

Program Governing Body X   

Project Governing Body X X X 

 

“O modelo de governance de PPP deve estar alinhado aos restantes modelos organizacionais, assim 

como à estratégia e objetivos da organização” [19]. É então, fundamental que a governance de PPP 

esteja alinhada com a governance organizacional, respeitando os seus princípios, decisões e 

processos.  

A Governance Organizacional é apresentada na secção seguinte, 2.2.2 – Governance 

Organizacional. 

2.2.2. Governance Organizacional 

A Governance Organizacional consiste num modelo que inclui, mas não está limitado a “regras, 

processos, normas, relações, sistemas e procedimentos” [6]. Este modelo permite dirigir uma 

organização, seja ela permanente ou temporária [7] influenciando a forma como os objetivos da 

PPP Governing 
Body

Project Governing 
Body

Program 
Governing Body

Portfólio 
Governing Body

Fig. 5 - Papéis associados a governance de PPP. 
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organização são definidos e alcançados, o risco é monitorizado e avaliado e o desempenho é 

otimizado [6].  

Para uma correta Governance Organizacional a ISO 21505 [7] sugere a existência de dois papéis 

fundamentais cujas responsabilidades estão presentes no Anexo A – Tabela de papéis e respetivas 

preocupações/responsabilidades. Os dois papéis fundamentais são então: 

• Organizational Governing Body; 

• Governing Body. 

 

 Gestão de PPP 

“A necessidade de desenvolvimento organizacional coloca nos projetos um papel muito importante 

nos diferentes setores e indústrias” [5]. São então necessárias políticas de gestão de projetos que 

sejam eficientes e que permitam atingir todos os benefícios esperados dos projetos, e que estes 

terminem dentro dos limites (tempo, curtos, etc.) impostos. Para reforçar esta ideia foi realizado um 

estudo pela KPMG no Reino Unido [21], do qual se conclui que “os principais motivos para a falha de 

projetos são (…) incorreta gestão de projetos, incorreta gestão de recursos e incorreta gestão de 

custos” [21]. Também a investigação “Relationships between a project management methodology and 

project success in different project governance contexts” [17], conclui que existe 22,3% de variação 

no sucesso de projetos quando se compara projetos que são geridos de forma ad hoc com projetos 

que seguem uma metodologia clara de gestão de projetos. A gestão de projetos atingiu então uma 

elevada importância nas organizações, permitindo a implementação da estratégia, a transformação 

do negócio e o desenvolvimento e melhoria contínua de novos produtos.  

No entanto, a disciplina de gestão de projetos assim como muitas outras disciplinas não está livre de 

críticas, foi então que em 2003 o Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) 

concordou em financiar uma nova linha de pesquisa de nome Rethinking Project Management: 

Developing a New Research Agenda entre 2004 e 2006 [5], linha esta que será apresentada na 

secção seguinte ajudando à definição de abordagem clássica à gestão de projeto. 

Organization 
Governing Body

Governing Body

Fig. 6 - Papéis associados à governance organizacional. 
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2.3.1. Abordagem Clássica à Gestão de Projetos 

A linha de pesquisa levada a cabo pelo EPSRC [5], nesta investigação tratada como RPM (Rethinking 

Project Management), tem como objetivo “destacar as críticas realizadas à base de conhecimento de 

gestão de projetos, não com o objetivo de mostrar que a base de conhecimento existente na altura, 

incluindo conceitos, metodologias e ferramentas, é inútil e deve ser abandonada mas sim fornecer um 

conjunto de possíveis direções de pesquisa que podem ser seguidas de forma a enriquecer e 

aumentar a base de conhecimento de gestão de projetos” [5]. São então fornecidas 5 direções 

(apresentadas na Tabela 2) que podem guiar novas pesquisas na área da gestão de projetos. Estas 

direções são obtidas através das críticas ao que era o pensamento contemporâneo da gestão de 

projetos, em comparação com o pensamento da linha de pesquisa RPM.  

Tabela 2 - As 5 direções sugeridas pela pesquisa Rethinking Project Management. 

Direção 1 
De: “Modelo de Ciclo de Vida de Projetos e Gestão de 
Projetos” 

Para: “Teorias de complexidade de Projetos e Gestão de 
Projetos” 

- “Modelos simples de projetos baseados em ciclos de 
vida onde existe um modelo dominante de projetos e de 
gestão de projetos.” 
- “Suposição de que existe um modelo que indica a forma 
correta de agir em todos os projetos.” 

- “Desenvolvimento de novos modelos e teorias que 
reconheçam a complexidade dos projetos e da gestão de 
projetos.” 
- “Novos modelos e teorias apresentados não como a forma 
correta de agir, mas sim como sugestões de abordagem á 
gestão de projetos.” 

Direção 2 
De: “Projetos como processos instrumentais” Para: “Projetos como processos sociais” 

- “Uma imagem instrumental do ciclo de vida dos projetos 
como uma sequência linear de tarefas a serem 
realizadas.” 

- “Foco na interação social entre as pessoas, esclarecendo: o 
fluxo de eventos e ação humana assim como o 
enquadramento de projetos dentro de uma matriz que contém 
as práticas, relações entre stakeholders, políticas e poder bem 
definidos.” 

Direção 3 
De: “Criação de produtos como foco principal” Para: “Criação de valor como o foco principal” 

- “Conceitos e metodologias que dão foco a: criação de 
produtos – conjunto de atividades temporárias para o 
desenvolvimento ou melhoria de um produto, monitoradas 
através da qualidade, custo e tempo.” 

- “Conceitos e frameworks que dão foco a: criação de valor, 
numa perspetiva de ligação da estratégia com os projetos.” 

Direção 4 
De: “Conceptualização restrita de projetos” Para: “Conceptualização mais ampla de projetos” 

- “Conceitos e metodologias que se baseiam na 
conceptualização restrita de que os projetos partem de 
um objetivo bem definido e surgem enquadrados em 
apenas uma área.” 

- “Conceitos e abordagens que facilitam a concetualização 
mais ampla e contínua de projetos, como multidisciplinares, 
com múltiplos prognósticos, nem sempre pré-definidos, mas 
permeáveis e abertos á renegociação.” 

Direção 5 
De: “Praticantes como técnicos treinados” Para: “Praticantes como técnicos reflexivos” 

- “Treino e desenvolvimento que produz: executantes que 
podem seguir procedimentos detalhados e previamente 
definidos por métodos e ferramentas de gestão de 
projetos.” 

- “Aprendizagem e desenvolvimento que facilita: o 
desenvolvimento de profissionais reflexivos que podem 
aprender, operar e adaptar-se eficazmente a ambientes e 
projetos complexos, através da sua experiência, intuição e da 
aplicação pragmática da teoria na prática.” 

As direções aqui demonstradas são úteis pois tentam impulsionar a evolução da prática de gestão de 

projetos, aumentando a sua base de conhecimento. No entanto no âmbito desta investigação iremos 

ter em consideração o estado prévio à sugestão das direções, tido como “Abordagem Clássica á 

Gestão de Projetos”. 
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Através das críticas realizadas à gestão de projeto definimos então a “Abordagem Clássica à Gestão 

de Projetos” como: 

• Ciclos de Vida de Projetos e de Gestão de Projetos – Onde existem modelos simples 

baseados no ciclo de vida de projetos e existe um modelo dominante na gestão de projetos, 

supondo-se então que existe um modelo que indica a melhor forma de agir e é comum a 

todos os tipos de projetos. 

• Projetos como processos instrumentais – Onde existe a imagem do ciclo de vida de 

projetos como uma sequência linear de tarefas a serem realizadas. 

• Foco na criação de produtos – Onde conceitos e metodologias se concentram na criação, 

desenvolvimento ou melhoria de produtos através de atividades temporárias. Atividades estas 

que são controladas e monitoradas tendo em conta a qualidade, o custo e o tempo. 

• Concetualização restrita de projetos – Onde conceitos e metodologias partem da 

concetualização restrita de que os projetos partem de um objetivo bem definido e são 

enquadrados em áreas únicas. 

• Praticantes como técnicos treinados – Onde o treino e o desenvolvimento produzem 

praticantes de gestão de projetos que seguem procedimentos detalhados e previamente 

descritos por métodos e ferramentas de gestão de projetos. 

A linha de pesquisa RPM serviu então para “complementar a abordagem clássica á gestão de 

projetos representada no PMBOK [6]” [22] e por semelhança, nas ISO 21500 [2], 21503 [4], 21504 [3], 

no PM2 [9] e no APMBoK [8]. É então dentro da abordagem clássica á gestão de projetos que o 

âmbito desta investigação se concentrará.  

Neste tipo de abordagem à gestão de projetos existe um modelo que é tido como correto e deve ser 

adotado em todos os projetos. “Definir papéis, responsabilidades e autoridades” para a gestão de 

projetos, programas e portfólios é uma das responsabilidades do Project Governing Body, Program 

Governing Body e Portfolio Governing Body, respetivamente [7]. Papéis estes que são apresentados 

na secção seguinte 2.3.2 – Papéis da Gestão de PPP. 

2.3.2. Papéis associados à Gestão de PPP 

Como consequência das diferentes possíveis origens de um projeto e devido à “permeabilidade dos 

projetos a ambientes e fatores externos, diferentes papéis podem ser considerados quando se trata 

de gestão de PPP” [20]. Exemplo disso é o papel de business manager, introduzido pela metodologia 

PM2 [9], onde o business manager é “responsável por apoiar o project manager particularmente com 

a gestão dos stakeholders no lado do cliente”, e o papel program director, introduzido pelo PMBOK 

[6], que é “responsável por ser o dono do programa”. 

Sabendo da existência de diversos modelos de gestão de PPP, cada um com o seu conjunto de 

papéis definido, como os presentes no PMBOK [6], PM2 [9], ISO’s [2][4][3] e APMBoK [8], foi decidido 

utilizar como referência nesta investigação o modelo apresentado nas ISO’s, mais concretamente a 

ISO 21500 [2], para os papéis relacionados com a gestão de projetos, a ISO 21503 [4], para os 
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papéis associados à gestão de programas e por fim a ISO 21504 [3] para os papéis associados à 

gestão de portfolios, pois o conjunto de papéis apresentado é tido como referência em diferentes 

metodologias como a [8][9][6], e serão apresentados seguidamente juntamente com a análise 

comparativa das diferentes metodologias. 

Papéis associados à Gestão de Projetos 

Na ISO 21500 [2], é sugerido um conjunto de papéis e suas responsabilidades (Anexo A – Tabela de 

papéis e respetivas preocupações/responsabilidades). O conjunto de papéis engloba então: 

• Project Sponsor; 

• Project Manager; 

• Project Management Team; 

• Project Team. 

 

 

Tabela 3 - Análise dos papéis de gestão de projetos das diferentes metodologias. 

ISO 21500 PMBOK APMBoK PM2 

Project Sponsor X X X 

Project Manager X X X 

Project Management Team X   

Project Team X X X 

Como é possível analisar na Tabela 3, todas os papéis identificados na ISO 21500 são identificados 

nas restantes metodologias à exceção do papel “Project Management Team” que não é identificado 

nem no APMBoK nem no PM2, no entanto tendo em conta que este papel é uma redundância do 

Project Sponsor

Project Manager

Project 
Management Team

Project Team

Fig. 7 - Papéis associados à gestão de projetos. 
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papel “project manager”, pois a sua função reside em apoiar o “project manager”, mantêm-se a ISO 

21500 como referência. 

Papéis associados à Gestão de Programas 

Na ISO 21503 [4], é sugerido um conjunto de papéis e suas responsabilidades (Anexo A – Tabela de 

papéis e respetivas preocupações/responsabilidades). O conjunto de papéis engloba então: 

• Program Sponsor; 

• Program Manager; 

• Program Management Team. 

Para além da ISO 21503 das metodologias estudadas apenas o PMBOK analisava a gestão de 

programas e como é possível verificar na Tabela 4, todos os papéis identificados na ISO 21503 são 

identificados no PMBOK. 

Tabela 4 - Análise dos papéis de gestão de programas das diferentes metodologias 

ISO 21503 PMBOK 

Program Sponsor X 

Program Manager X 

Program Management Team X 

 

 

Papéis associados à Gestão de Portfólios 

Na ISO 21504 [3], é sugerido um conjunto de papéis, assim como as suas responsabilidades (Anexo 

A – Tabela de papéis e respetivas preocupações/responsabilidades). O conjunto de papéis engloba: 

• Portfolio Manager; 

Program Sponsor

Program Manager

Program 
Management Team

Fig. 8 - Papéis associados à gestão de programas. 
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• Portfolio Management Team. 

Como na ISO 21503, também na ISO 21504 das metodologias estudadas apenas o PMBOK trata a 

gestão de portfolios, e todos os papéis da ISO 21504 são identificados no PMBOK, como é possível 

verificar na Tabela 5. 

Tabela 5 - Análise dos papéis de gestão de portfolios das diferentes metodologias 

ISO 21504 PMBOK 

Portfolio Manager X 

Portfolio Management Team X 

Os papéis presentes no modelo de gestão de PPP apresentados nesta secção são parte integrante 

do modelo de governance de PPP pois é este que os define.  

“Uma organização é uma entidade social e estruturada (…), orientada para atingir metas e objetivos 

bem definidos” [23], podemos então encarar o modelo de governance de PPP, uma organização 

dentro de outra organização, esta última, detentora dos projeto, programas e portfolio. A forma como 

o modelo de governance de PPP é organizado é apresentado na secção 2.4 – Camadas 

Organizacionais, mais concretamente na secção 2.4.2 – Gestão de projetos vista em camadas. 

Para que todos os papéis do modelo de governance da gestão de PPP (papéis apresentados na 

secção 2.2.1 e 2.3.2) cumpram com as suas responsabilidades, é importante que quem está 

responsável pelo papel tenha algumas competências específicas, competências estas que serão 

apresentadas na secção 2.5. 

Portfólio Manager

Portfólio 
Management Team

Fig. 9 - Papéis associados à gestão de portfólio. 

Governance de PPP 

Gestão de PPP 

Fig. 10 - Relação entre Governance de PPP e Gestão de PPP. 
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2.3.3. Modelos de Maturidade de Gestão de Projetos 

Para efetuar uma gestão de projetos da melhor forma possível, é fundamental que as organizações 

invistam tempo e esforço para construir uma infraestrutura que suporte essa mesma gestão. Esta 

infraestrutura deve ter uma estrutura organizacional, políticas assim como as competências das 

pessoas. 

Para ajudar as organizações a comparar as suas práticas com as melhores práticas da área surgem 

então os modelos de maturidade de gestão de projetos, estes modelos “permitem que uma 

organização avalie e compare as suas próprias práticas com as melhores práticas com o objetivo de 

melhoria. Basicamente um modelo de maturidade é uma framework que descreve a progressão ideal 

utilizando diversos níveis até que seja atingida a melhoria desejada” [24]. Como exemplos de 

modelos de maturidade de gestão de projetos são apresentados de seguida 3 modelos, o 

Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) [25], o Capability Maturity Model 

Integration (CMMI) [26] e o IT Score for Program & Portfolio Management [27] [28]. 

OPM3 

O OPM3 [25] é um modelo de maturidade de gestão de projetos desenvolvido pelo PMI e que se 

concentra na necessidade de existência de modelos de maturidade que mostrem passo por passo 

como melhorar e manter a capacidade de uma organização em traduzir a sua estratégia numa correta 

e consistente entrega de projetos, criando uma ligação entre a estratégia de uma organização e 

projetos de sucesso [24]. 

O objetivo do OPM3 não é definir que melhorias os seus utilizadores devem fazer ou como as devem 

fazer, mas sim fornecer um conjunto de melhores práticas organizacionais de gestão de projetos, este 

modelo permite que uma organização tenha uma base das melhores práticas e que através dessa 

base se autoavalie e consequentemente tome as suas próprias decisões sobre possíveis iniciativas 

que permitam melhorar [25]. Sendo que as melhores práticas são alcançadas através do 

desenvolvimento das capacidades que as suportam. 

O OPM3 compreende 3 elementos inter-relacionados: 

• Conhecimento – Sendo o OPM3 um modelo de maturidade que permite avaliar a maturidade 

da gestão de projetos nas organizações, é essencial ter conhecimento dos conteúdos 

presentes neste, nomeadamente das boas práticas que este apresenta. 

• Avaliação – Permite determinar as áreas fortes e frágeis em relação ao conjunto de melhores 

práticas, o que permite determinar que práticas ou conjuntos de boas práticas devem ser 

investigadas e melhoradas. 

• Melhorias – Os resultados da avaliação poderão ser uma lista de capacidades que ainda não 

estão totalmente desenvolvidas numa organização. O OPM3 permite colocá-las por ordem de 

importância para facilitar o processo de mudança. 

Este modelo está completamente alinhado com o PMBOK. 
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CMMI 

O CMMI introduzido pelo Software Engineering Institute (SEI) é definido como uma abordagem de 

melhoria de processos que ajuda as organizações a integrar funções separadas, definir objetivos e 

prioridades, fornecendo orientação para processos de qualidade e fornecendo uma referência para 

avaliar os processos atuais. O CMMI fornece orientação à gestão, e monitorização aos processos de 

desenvolvimento de software. 

O desenvolvimento do CMMI foi baseado nas seguintes premissas a de que “a qualidade de um 

sistema é altamente influenciada pela qualidade do processo usado para adquiri-lo, desenvolvê-lo e 

mantê-lo” e a de que “as pessoas mais qualificadas dentro de uma organização podem não ter o 

melhor desempenho se o processo que executam não for compreendido ou realizado da melhor 

forma” [26].  

O objetivo do modelo CMMI é então ajudar as organizações a aprimorar os seus processos de 

desenvolvimento de software para produtos e serviços, descrevendo as características das melhores 

práticas [26]. 

O CMMI presenta três diferentes modelos: 

• CMMI for development (CMMI-DEV), concentra-se nos processos de desenvolvimento de 

produtos e serviços; 

• CMMI for acquisition (CMMI-ACQ), concentra-se nos processos de aquisição de bens e 

serviços; 

• CMMI for services (CMMI-SVC), concentra-se nos processos de empresas prestadoras de 

serviços. 

No modelo CMMI, são utilizados níveis para descrever um caminho indicado para uma organização 

que deseja melhorar os processos de desenvolvimento e manutenção dos seus produtos e serviços. 

Os níveis resultam de classificações obtidas através de avaliações. 

O CMMI apresenta dois caminhos para a melhoria. Um caminho permite que as organizações 

melhorem de forma incremental e um outro caminho permite que as organizações melhorem um 

conjunto de processos interrelacionados também de forma incremental. Estes dois caminhos de 

melhoria associam-se a dois tipos de representações também apresentadas no CMMI, a 

representação contínua, onde uma organização se pode focar na melhoria do desempenho de um 

ponto problemático associado a um processo isolado, ou pode trabalhar em várias áreas que estejam 

fortemente ligadas aos objetivos estratégicos da organização e a representação por estados, que 

oferece uma forma sistemática e estruturada de abordar a melhoria focando-se num estado de cada 

vez, sendo que a conquista de cada estado assegura que foi estabelecida a infraestrutura adequada 

de processos que servirá de base para o próximo estado. 

Para a representação contínua, utilizam-se os “níveis de capacidade” e para a representação por 

estados, utilizam-se os “níveis de maturidade”. 



35 
 

Os níveis de capacidade, aplicam-se à melhoria de processos da organização em áreas de processo 

individuais. Estes permitem melhorar, os processos correspondentes a uma determinada área de 

processo. Existem 4 níveis de capacidade, numerados de 0 a 3: 

• Nível 0 – Incompleto - Um ou mais dos objetivos específicos da área de processo não são 

satisfeitos, não existem objetivos para este nível, pois não há motivo para institucionalizar um 

processo parcialmente executado. 

• Nível 1 – Realizado - Um processo realizado é um processo que realiza o trabalho 

necessário para produzir produtos pretendidos. Neste os objetivos específicos da área de 

processo são atendidos. 

• Nível 2 – Gerido - Um processo gerido é um processo executado que é planeado e 

executado de acordo com as políticas definidas; é realizado por pessoas qualificadas com 

recursos adequados para produzir resultados controlados; envolve os stakeholders 

relevantes; é monitorizado, controlado e revisto; e é avaliado quanto à correspondência com 

a descrição do processo. 

• Nível 3 – Definido - Um processo definido é um processo gerido que é adaptado do conjunto 

de processos padrão da organização de acordo com as diretrizes da organização; possui 

uma descrição atualizada. 

Os níveis de maturidade, aplicam-se à melhoria de processos da organização como um conjunto. 

Estes níveis auxiliam a previsão dos resultados de futuros projetos. Existindo cinco níveis de 

maturidade, numerados de 1 a 5: 

• Nível 1 – Inicial – Processos ad-hoc. Não é fornecido apoio aos processos. O sucesso 

depende da competência das pessoas e não do uso dos processos. Organizações deste nível 

de maturidade produzem produtos e serviços que são úteis. No entanto são ultrapassados 

com alguma frequência os orçamentos e os prazos de entrega. 

• Nível 2 – Gerido – Existe a garantia de que os processos são planeados e executados de 

acordo com uma política; os projetos empregam pessoas experientes que possuem os 

recursos adequados para produzir resultados controlados; os processos são monitorados, 

controlados e revistos. As práticas são mantidas durante períodos de stress.  

• Nível 3 – Definido – Os processos estão bem definidos e entendidos, estes são descritos em 

padrões, procedimentos, ferramentas e métodos. O conjunto de processos é melhorado ao 

longo do tempo.  

• Nível 4 – Gerido Quantitativamente – São estabelecidos objetivos quantitativos para 

qualidade e para o desempenho dos processos, utilizando-os como critérios na gestão de 

processos. Objetivos quantitativos baseiam-se nas necessidades dos clientes, da 

organização e dos responsáveis pela implementação dos processos. 

• Nível 5 – Em otimização – Existe uma melhoria continua dos processos. 
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IT Score for Program & Portfolio Management 

A Gartner para apoiar as organizações na melhoria da sua performance funcional, criou diversas 

ferramentas que através da avaliação da performance de um conjunto de atividades, permitem 

caracterizá-las em duas dimensões, maturidade e importância [27].  

Para caracterizar as atividades são utilizadas as seguintes escalas: 

• Maturidade: Medida numa escala de 1 (baixa) a 5 (alta), a maturidade mede a evolução do 

desenvolvimento de uma organização numa atividade funcional tendo em conta as melhores 

práticas. As pontuações dos níveis de maturidade são refinadas com (+) e (-) para indicar 

níveis intermediários de maturidade. As descrições dos níveis de maturidade dependem da 

atividade que está a ser avaliada [27]. 

• Importância: A importância mede a relevância de cada atividade para a eficácia da sua 

função no cumprimento dos objetivos dos negócios. Esta é medida também numa escala de 1 

a 5 onde 1-não importante, 2-pouco importante, 3-importante, 4-muito importante e 5-

bastante importante [27]. 

É ainda utilizado um Activity Priority Index (API) que permite identificar as atividades que devem ser 

priorizadas para melhorar a maturidade. Este indicador é definido como a diferença média entre a 

importância e a maturidade e é calculado para cada atividade e depois ponderado pela importância 

média. 

O IT Score for Program & Portfolio Management, publicado a 16 de agosto de 2017 pela Gartner, 

funciona como um modelo de maturidade para a gestão de programas e portfolios, abrangendo 27 

atividade em 6 objetivos funcionais [27]. Este modelo é uma ferramenta eficaz que ajuda os líderes de 

gestão de programas e portfolios a identificar rapidamente e decidir que melhorias devem ser feitas 

para aprimorar a capacidade da sua organização em atingir os seus objetivos. 

Os 5 níveis de maturidade presentes no IT Score for Program & Portfolio Management são os 

seguintes: 

• Nível 1 – Reativo: Existe um esforço enorme para responder aos pedidos diários [28]. 

o Características [27]:  

▪ Todos os processos internos estão centrados na gestão de projetos críticos; 

▪ Existem estimativas orçamentais para os projetos; 

▪ Não existe nenhuma ferramenta formal de gestão de projetos; 

• Nível 2 – Disciplina Emergente: Existe pouco controlo ou um controlo demasiado que 

impede avançar [28]. 

o Características [27]: 

▪ Os processos relacionados com projetos são padronizados; 

▪ O PMO é estabelecido; 

▪ Os projetos estão alinhados com a estratégia; 

▪ Existe priorização de projetos e programas; 
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• Nível 3 - Integração Inicial: Existe uma junção de esforços [28]. 

o Características [27]: 

▪ Os papéis de líder de gestão de projetos e líder de gestão de portfolios são 

formalizados; 

▪ São facilmente formados grupos funcionais onde predomina a colaboração; 

▪ A maioria dos programas é gerida internamente; 

• Nível 4 – Integração Eficaz: Existe uma adaptação por parte da organização [28]. 

o Características [27]: 

▪ Existe uma gestão da carga de trabalho; 

▪ Existe uma estruturação do portfolio tendo em conta o risco; 

▪ Existem várias formas dos leaders de gestão de programas e portfolios 

atuarem; 

▪ Existe um controlo da realização de benefícios; 

• Nível 5 – Inovação Eficaz: Existe uma inovação constante que permite que a organização se 

mantenha no top dos mercados [28]. 

o Características [27]: 

▪ As operações de mudança criam constantemente novos miniprojectos; 

▪ Existe um foco na execução da estratégia por parte dos programas; 

▪ A gestão e comunicação de mudanças são recursos importantes; 

Conclusões 

Embora já existam diversos modelos de maturidade que permitam avaliar a gestão de projetos dentro 

das organizações, nenhum dos modelos de maturidade se concentra nos papéis definidos para a 

gestão de projetos assim como nas competências que estes necessitam ter para realizar da melhor 

forma as suas funções. O OPM3 preocupa-se com as práticas em execução na organização, 

comparando-as com as melhores práticas da área. O CMMI é um modelo de maturidade mais focado 

no desenvolvimento de software, mas que se preocupa também com a avaliação das práticas que 

são executadas na organização. Por fim, o IT Score for Program e Portfolio Management, embora 

introduza a necessidade uma estrutura responsável pela gestão de programas e portfolios não 

aprofunda os papéis assim como as competências que devem fazer parte dessa estrutura.  

2.3.4. Comparação de diferentes modelos de gestão de 

projetos 

O facto de cada vez mais as organizações utilizarem práticas padronizadas no que diz respeito a 

gestão de projetos, faz com que cada vez mais seja sentida a necessidade de comparar diferentes 

modelos de gestão para que se ganhe conhecimento das vantagens e desvantagens de cada 

modelo, exemplo disso é a investigação “A comparison of software project overruns – flexible versus 

sequential development models” [29], onde são comparados os modelos de desenvolvimento de 

software flexíveis e sequenciais tendo em conta o número de overruns, onde um overrun consiste no 

exceder o tempo ou custo esperado para o desenvolvimento do projeto; um modelo de 
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desenvolvimento do tipo sequencial é qualquer modelo que se assemelhe a um modelo waterfall; e 

um modelo de desenvolvimento do tipo flexível engloba todos os modelos que de não seguem 

qualquer tipo de sequência.  Para realizar esta comparação utilizou-se uma amostra aleatória e 

estratificada de empresas que desenvolvem software às quais após ter sido dado a conhecer o 

objetivo da investigação se pediu que enviassem alguns projetos concluídos para análise. Depois da 

análise dos 52 projetos conseguidos, verificou-se que não existe variação a nível tamanho de projeto, 

processo de estimação ou da proporção de funcionalidade entregue entre projetos que aplicam 

diferentes tipos de desenvolvimento. O que se verificou foi que no modelo de desenvolvimento 

flexível os gestores de projeto alegam ter uma melhor especificação de requisitos e uma melhor 

colaboração/comunicação com os clientes o que contribui para uma maior precisão das estimativas. 

Também a investigação “Is construction diferente? A comparison of perceptions of project 

management performance and practices by business sector and project type” [30], tem como objetivo 

a comparação de diferentes modelos de gestão, para tal foi realizado um questionário a 238 

organizações do Reino Unido, incorporando uma amostra do setor de negócios da construção, com o 

objetivo de obter dados relacionados com os níveis de desempenho de gestão de projetos assim 

como com os níveis de maturidade de gestão de projetos. Em termos práticos, o setor de negócios de 

construção relatou níveis mais altos de maturidade na gestão de programas e suporte organizacional 

à gestão de projetos que outros setores. No entanto, nas áreas de sponsor e gestão de benefícios, as 

práticas do setor de construção não são tão evoluídas como as dos restantes setores. 

Conclusões 

Concluímos então que de facto existe a necessidade de comparar diferentes modelos de gestão de 

projetos, no entanto e embora a última investigação mencionada introduza um pouco o tema, 

nenhuma das investigações se preocupa em comparar os papéis e competências que devem estar 

associadas a um modelo de gestão de projetos. 

 Camadas Organizacionais 

“Estruturar uma organização é importante pois define como as tarefas são divididas e como os 

recursos da organização serão implementados” [23]. A estrutura organizacional é então definida 

como, (1) “o conjunto de tarefas atribuídas a indivíduos e departamentos”; (2) “as relações de 

dependência dentro das organizações, incluindo linhas de autoridade, responsabilidade de decisão, 

número de níveis hierárquicos e o número de pessoas que os gestores estão responsáveis por 

controlar”; (3) e por fim os “sistemas utilizados pela organização para garantir a coordenação entre os 

funcionários dos departamentos” [31]. Duas formas de estruturar uma organização são verticalmente 

e horizontalmente. No entanto no âmbito desta investigação iremos aprofundar apenas a estrutura 

organizacional vertical. 
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2.4.1. Estrutura Organizacional Vertical 

Numa organização com estrutura organizacional vertical, existe “uma linha de comando, que consiste 

numa linha de autoridade que abrange toda a organização (…) e todas as pessoas devem saber a 

quem devem reportar” [23] logo, comparando com o modelo de governance de PPP, onde uma das 

características é ter claramente definido “os papéis, responsabilidades e autoridades” [7], podemos 

concluir que o modelo de governance de PPP pode ser encarado como uma organização com 

estrutura vertical.  

Uma organização deste tipo tem como características [23]: 

• Especialização do trabalho; 

• Linha de Comando;  

• Gestão Vertical - ver na Fig. 11. 

Numa gestão vertical, uma forma de determinar o que um gestor deve fazer é identificar qual o seu 

nível hierárquico. Geralmente existem três níveis hierárquicos de gestão numa organização vertical, 

níveis estes que estão representados na figura abaixo. 

No primeiro nível temos os top-managers, que têm a “responsabilidade de olhar para a organização 

como um todo e estabelecer os planos estratégicos gerais da organização. (…) Cabe também aos 

top-managers funções como definir as políticas da organização, decidir sobre grandes investimentos, 

criar alianças estratégicas, gerir os stakeholders e tomar decisões de elevado risco” [23]. No nível 

intermédio temos os middle-managers, estes são “responsáveis pelas unidades de negócio e pelos 

departamentos da organização. (…) executar os planos organizacionais de acordo com as políticas 

da empresa e os objetivos definidos pelo top-manager, divulgar as informações e políticas definidas 

pelo top-manager para os firstline-managers, motivar e orientar os firstline-managers, para que se 

realizem os objetivos do negócio, assim como comunicar com os top-managers fornecendo feedback 

das operações do dia a dia da organização” [22]. Por fim, no nível mais baixo da hierarquia de gestão 

Fig. 11 - Estrutura top-down de uma gestão vertical. 
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temos os firstline-managers, estes são diretamente “responsáveis pela produção de bens e serviços” 

[23].  

Foi nesta linha de estrutura organizacional vertical que o PM2 [9] introduz uma estrutura em camadas 

relativa à gestão de projetos, para facilitar a organização dos diversos papéis associados à gestão de 

projetos, que será apresentada na secção seguinte, “Gestão de Projetos vista em camadas” (secção 

2.4.2). 

2.4.2. Governance e Gestão de PPP vista em camadas 

Após análise de diferentes metodologias relacionadas com a governance e gestão de PPP foi 

possível verificar que implícita ou explicitamente as metodologias estudadas estabelecem uma vista 

em camadas da organização relacionada com PPP. Nas subsecções seguintes iram ser apresentadas 

duas diferentes abordagens em camadas que foram encontradas. 

ISO´s 

Após a análise da ISO 21505 [7], é possível analisar uma estrutura em camadas relacionada com a 

governance de PPP como podemos ver na Fig. 12. 

Nesta estrutura, os elementos da governance responsáveis por projetos, programas e portfolios 

devem: 

• Ser parte integrante do modelo de governance organizacional [7]; 

• Ser responsáveis por suportar os princípios, valores e objetivos organizacionais [7]; e, 

• Ser responsáveis por otimizar os benefícios dos recursos investidos e projetos, programas e 

portfólios selecionados [7]. 

A governance de PPP deve ser então parte integrante da governance organizacional sendo que “deve 

ser a governance organizacional a suportar uma adequada gestão de PPP” [7]. 

A leitura da ISO 21500, 21503 e 21504 permite também encontrar uma estrutura em camadas mais 

implícita, mas comum à gestão de portfolios, programas e projetos. 

Fig. 12 - Estrutura em camadas relacionada com o modelo de governance de PPP presente na ISO 21505. 
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Fig. 13 - Estrutura em camadas relacionada com o modelo de gestão de PPP presente na ISO 21500, 21503 e 
21504. 

As camadas identificadas são definidas da seguinte forma: 

• Sponsorship Layer: Ocorre a autorização dos componentes, existe a responsabilidade pela 

monitorização dos objetivos e benefícios da componente, pela manutenção do modelo de 

governance de PPP, são também resolvidos problemas e conflitos que sejam escalados a 

este assim como é efetuada a gestão de riscos. 

• Managing Layer: Existe a responsabilidade pela conclusão da componente, por liderar as 

atividades da componente, gerir as constraints da componente assim como efetuar a gestão 

de riscos adequada. 

• Developing Layer: São executas as atividades do projeto assim como também é feita uma 

gestão de risco adequada. 

PM2 

O PM2 [9] decidiu criar uma estrutura em camadas (ver Fig. 14) onde é possível relacionar cada 

papel com a sua camada, tendo em conta as características de ambos. Estas camadas são as 

seguintes: 

• Business Governing Layer – “Determina a visão e a estratégia para toda a organização. 

Consiste em um ou mais comités de gestão que operam ao nível dos diretores. É aqui que as 

prioridades são definidas, as decisões de investimento são tomadas e os recursos são 

alocados”. 

• Steering Layer – “Fornece orientação e o guião geral do projeto, mantendo o projeto focado 

nos seus objetivos”.  

• Directing Layer – “Patrocina o projeto e possui o seu Business Case. Mobiliza os recursos 

necessários e monitora o desempenho do projeto para realizar os objetivos do projeto”.  
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• Managing Layer – “Concentra-se nas operações diárias do projeto, organizando, 

monitorando e controlando o trabalho para produzir as entregas pretendidas e implementá-las 

na organização. Membros pertencentes à Managing Layer reportam para a Directing Layer”.  

• Performing Layer – “Realiza o trabalho do projeto, produzindo as entregas e 

implementando-as na organização. Membros pertencentes à da Performing Layer reportam 

para a Managing Layer”.  

Conclusões 

Para melhor esclarecer quais as camadas a que a investigação vai dar enfase relembraremos então 

conceitos previamente definidos, mas que permitirão uma melhor compreensão da escolha. 

• Governance: “princípios, políticas e modelo pelo qual uma organização é dirigida e 

controlada” [6]; 

• Governance organizacional: “A direção de uma organização permanente ou temporária 

através do estabelecimento do seu modelo de governance, os governing bodies, gestores 

seniores e executivos têm então a responsabilidade de governar a sua organização para 

alcançar o desempenho desejado” [6]; 

• Governance de portfolios: “políticas, considerações legais, processos, papéis e 

responsabilidades, procedimentos, valores e princípios organizacionais” [3]; 

• Governance de programas: “políticas, princípios e modelo pelo qual um programa é dirigido e 

controlado” [2];  

• Governance de projeto: “princípios, políticas e modelo pelo qual um projeto é dirigido e 

controlado. A governance de um projeto inclui entre outras, as áreas de governance 

organizacional especificamente relacionadas com as atividades de projeto” [2]. 

Após relembrar estes conceitos, fica então mais fácil compreender a justificação da escolha das 

camadas presentes no PM2 como camadas de referência durante a investigação, pois nestas é mais 

clara a relação existente entre a definição de funções e os papéis a elas associados e o nível que 

integram dentro das estruturas e processos organizacionais, mais concretamente, através das layers 

Fig. 14 - Estrutura em camadas da organização responsável pela gestão de projetos. 
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do PM2 é permitido ter uma abordagem mais relacionada com a organização e que integra a 

Business Governing Layer enquanto as outras camadas são mais direcionadas para o domínio dos 

projetos, programas e portfólios. De realçar que nesta abordagem por camadas, na Steering Layer, a 

complexidade da integração depende fortemente da Business Governing Layer identificada, pois a 

Steering Layer é direcionada principalmente a grupos específicos previamente definidos. 

 Competências associadas à Gestão de PPP 

A investigação “A three-step design science approach to develop a novel human resource-planning 

framework in projects: the cases of construction projects in USA, Europe, and Iran” [32], mostra que a 

formação das pessoas envolvidas em projetos deve ser uma preocupação dos gestores de projeto. 

Além disso, este estudo enfatiza vários outros aspetos das práticas de gestão de recursos humanos 

relacionados com projetos que até á altura tinham sido negligenciados, incluindo a delegação de 

funções e responsabilidades, a identificação de redes informais de comunicação e dos seus riscos e 

a monitorização constante dos requisitos necessários ao projeto e das capacidades dos recursos 

humanos. Os resultados das análises efetuadas também reconhecem que a avaliação da gestão dos 

recursos humanos envolvidos nas equipas de projeto é essencial para padronizar os processos de 

documentação nos projetos. Surgindo então a necessidade de definir que competências devem 

realizar as pessoas envolvidas em gestão de projetos. 

O IPMA ICB, é um “standard global que define as competências exigidas aos indivíduos que 

trabalham no campo da gestão de projetos, programas e portfólios“ [10]. Competência é tida como a 

“aplicação de knowledge, skills e abilities para alcançar os resultados desejados”, sendo knowledge, 

a “coleção de experiências que são possuídas por um indivíduo”, skills, as “capacidades técnicas que 

permitem que um individuo execute uma tarefa” e ability, a “utilização de knowledge e de skills num 

determinado contexto” [10].  

No que diz respeito a projetos, programas e portfolios as competências no IPMA ICB são divididas em 

três domínios, people competences, practice competences e perspective competences (ver Fig. 15), e 

são apresentadas em conjunto com os seus KCI’s (Key competence Indicators), que fornecem 

informações acerca de uma correta gestão de projetos, programas e portfólios (Anexo C – Tabela de 

Indicadores das Competências). 

Os três domínios são então:  

• People competences - Competências pessoais ou interpessoais necessárias para participar 

ou liderar com sucesso um projeto, programa ou portfólio [9]. 

• Practice competences – Métodos, ferramentas e técnicas específicas utilizadas em projetos, 

programas ou portfolios para que estes tenham sucesso [9].  
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• Perspective Competences – Métodos, ferramentas e técnicas específicas através dos quais 

os indivíduos interagem com o ambiente que os rodeia e que leva as organizações a iniciar e 

apoiar projetos, programas ou portfolios [9]. 

Representar a associação das competências aos respetivos papéis é importante, para que seja fácil 

apresentar por cada papel quais as competências que estes necessitam de ter para desempenhar as 

suas funções com sucesso. É neste contexto que é introduzida a secção 2.6.2 – Arquitetura 

Empresarial. 

 Arquitetura 

De acordo com o Institute of Electronics and Electronics Engineers (IEEE) “uma arquitetura é a 

organização fundamental de um sistema, onde são mostrados os seus componentes, as relações 

entre estes e destes para com o meio ambiente, assim como os princípios que orientam o seu design 

e evolução” [33].  

Nesta secção iremos abordar dois temas do domínio da arquitetura que serão úteis no desenrolar da 

investigação, um primeiro tema que consiste nas “Arquiteturas de Referência” (secção 2.6.1) e um 

segundo tema que consiste em “Arquitetura Empresaria” (secção 2.6.2). 

2.6.1. Arquitetura de Referência 

“Uma arquitetura de referência captura a essência de outras arquiteturas existentes, assim como a 

sua visão e necessidades de evolução para fornecer orientação no desenvolvimento de novas 

arquiteturas” [34]. A necessidade de arquiteturas de referência surge então com a crescente 

Fig. 15 - Os 3 domínios das competências associadas a gestão de projetos, programas e portfolios. 
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complexidade de diversos sistemas de interesse e diferentes contextos, assim como com o aumento 

da dinâmica dos mercados e necessidades de integração, o que faz com que exista um menor tempo 

de resposta às necessidades do mercado e uma maior necessidade de interoperabilidade e 

adaptações rápidas, as arquiteturas de referência “ajudam a alcançar a compreensão de domínios 

específicos fornecendo consistência” [35]. Para tal, uma arquitetura de referência fornece segundo 

The concept of reference architectures [34]: 

• Um léxico e taxionomia comum; 

• Uma visão arquitetural comum; 

• Gestão de sinergias; 

• Orientação através de princípios arquiteturais e melhores práticas; 

• Uma arquitetura baseline e uma arquitetura modelo; e, 

• Captura e partilha padrões arquitetónicos. 

As arquiteturas de referência “permitem ser eficaz, (…) discutir modificações e extensões futuras” 

[34], no entanto para tal este tipo de arquitetura deve “ser baseada em conceitos comprovados” [34] e 

considerada como um “método standard (…) alinhado com as melhores práticas da área” [34]. 

Segundo a definição do RUP, uma arquitetura de referência é essencialmente “um padrão arquitetural 

(…) parcial ou completamente instanciado, projetado e comprovado para uso em contextos 

específicos” [36]. Sendo um padrão arquitetural “um design geral que aborda um problema 

recorrente. Descrevendo o problema, a solução e quando aplicar a solução (…) sendo usado para 

resolver problemas num contexto específico” [37]. 

No contexto desta investigação, uma arquitetura de referência do modelo de governance de PPP, 

descreve a organização fundamental do sistema de governance de PPP, incorporando os papéis 

necessários ao sistema assim como as suas inter-relações e competências necessárias ao bom 

funcionamento. Neste caso, a arquitetura de referência do modelo de governance de PPP ajuda a ter 

um entendimento do domínio específico da governance de PPP e do que é considerado a baseline da 

governance de PPP.  

Arquiteturas de referência trazem benefícios em diferentes domínios identificados em The concept of 

reference architectures [34], são exemplo: 

• Gestão de Conhecimento: Permite a reutilização de bons conceitos e implementações, 

preservando-os para situações futuras; 

• Controlo de Complexidade: Padrões arquiteturais podem ajudar a controlar a complexidade 

de uma arquitetura; 

• Entendimento Comum: A arquitetura é descrita no contexto de padrões conhecidos e 

compreendidos; e, 

• Mitigação de Riscos: Usando padrões arquiteturais conhecidos o desenho de uma arquitetura 

de referência apresenta menos risco que o desenho de uma nova arquitetura. 
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Em The concept of reference architectures [34], é também introduzido um conjunto de princípios que 

devem ser seguidos na construção de uma arquitetura de referência e que vão ser seguidos na 

investigação: 

1. As arquiteturas devem ter um scope, planeamento e definição adequados, com base no uso 

pretendido da arquitetura; 

2. As arquiteturas devem estar em conformidade com a lei; 

3. As arquiteturas facilitam a mudança; 

4. (…) ; 

Arquitetura de referência do modelo de governance de PPP 

Existem já investigações que visam a construção de uma arquitetura de referência do modelo de 

governance de PPP, uma delas “The management of project management: A conceptual framework 

for project governance” [38] que através da análise de literatura sobre gestão de projetos/programas, 

governance e gestão de portfolio, propõe quatro elementos-chave para melhorar o desempenho dos 

projetos e, portanto, criar valor para as organizações. Esses quatro elementos são: 

(1) Gestão de Portfólio: que se foca em definir os projetos e programas certos para apoiar a 

estratégia da organização e encerrar os que não contribuem para o sucesso da organização;  

(2) Sponsor do Projeto: fornecendo a ligação direta entre os executivos e o gestor do projeto ou 

programa, focado em todo o ciclo de vida do projeto;  

(3) Project Management Office (PMO): fornece recursos de supervisão e relatórios estratégicos;  

(4) Suporte a Projetos e Programas: o apoio e gestão eficazes de projetos e programas são 

fundamentais para um sistema de governance eficaz. 

A investigação alega que uma arquitetura que englobe estes elementos-chave deve servir como uma 

poderosa ferramenta de gestão para as organizações melhorarem a performance dos seus projetos. 

A autoridade para alguns aspetos de governance pode ser delegada à administração, mas a 

responsabilidade permanece no conselho de administração; Governance e gestão devem ser 

separados, um gestor não deve governar o seu próprio trabalho; A framework de governance é 

definida pelo conselho de administração e implementada pela administração; Um aspeto central de 

uma boa governance é tomar as decisões de investir no desenvolvimento das capacidades de gestão 

apropriadas para garantir que os recursos organizacionais sejam usados de maneira eficiente e 

eficaz. 

Também a investigação, “A framework for governance of projects: Governmentality, governance 

structure and projectification” [39], com o objetivo de criar uma framework que seja útil para a 

governance de projetos, clarifica as várias dimensões que o conceito governance pode adquirir, 1) 

soberania, uma dimensão popular de governance frequentemente encontrada na literatura geral de 

administração, que descreve os níveis de autonomia externa e controle interno concedidos aos 

projetos pelo sistema de governance; 2) mecanismos de governance, predominantemente orientados 

ao controlo; 3) o número de modelos de governance, como um indicador da complexidade de 

implementação da governance do projeto.   
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Concluímos então que, embora como mostrado em cima várias investigações tenham já introduzido e 

definido conceitos que devem ser tidos em conta no momento em que se cria uma arquitetura de 

referência, nenhuma destas investigações construiu efetivamente uma arquitetura de referência do 

modelo de governance de PPP com os papéis e competências que a ela devem estar associados. 

2.6.2. Arquitetura Empresarial 

“Uma arquitetura ao nível de uma organização é chamada de Arquitetura Empresarial (AE)” [40], que 

por definição, segundo Lankhorst consiste num “coerente conjunto de princípios, métodos e modelos 

usados no design e na realização da estrutura organizacional de uma empresa, processos de 

negócio, sistemas de informação e infraestrutura” [41]. “Uma boa prática arquitetural (..) oferece ás 

organizações uma representação estável e flexível” [41], Arquitetura Empresarial torna-se então 

importante no âmbito desta investigação pois permite representar de forma estável a forma como as 

competências estão associadas aos respetivos modelos, permitindo verificar diferenças quando 

necessário. Um dos fatores que enfatiza a importância da AE nesta investigação é o facto de uma 

boa prática arquitetural permitir que as mudanças, quando necessário, sejam efetuadas facilmente. 

ArchiMate [11], é uma linguagem de representação que oferece uma representação gráfica uniforme 

da Arquitetura Empresarial [41]. 

ArchiMate 

O ArchiMate surgiu com o objetivo de ultrapassar as dificuldades de comunicação e compreensão 

dos diversos stakeholders associados à Arquitetura Empresarial, que na altura da sua criação era 

tipicamente descrita através de esquemas informais com significado pouco definido. 

“Diferentes grupos de stakeholders podem exigir diferentes notações para entender um modelo ou 

vista. É aqui que a linguagem ArchiMate se diferencia das restantes, que apenas possuem uma 

notação padronizada. O ArchiMate também fornece viewpoints que são formas de se concentrar em 

características particulares da arquitetura, permitindo uma representação mais detalhada daquilo que 

realmente interessa aos stakeholders “[42]. 

O The Open Group [42] dividiu então o ArchiMate em três principais layers: 

• Business Layer – usada para modelar a arquitetura de negócios, descrevendo a estrutura e 

interação entre estratégia de negócios, organização, funções, processos de negócio e 

necessidades de informação [41]; 

• Application Layer – usada para modelar a arquitetura de sistemas de informação da 

organização, descrevendo a estrutura e interação das aplicações [41]; 
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• Technology Layer – usada para modelar a arquitetura da tecnologia utilizada na 

organização, descrevendo a estrutura e interação dos componentes tecnológicos, sejam 

estes lógicos ou físicos [41]. 

As três camadas apresentadas anteriormente têm uma estrutura semelhante pois os conceitos e 

relações em cada camada são os mesmos, mas com granularidade e natureza diferentes. Em cada 

camada cada entidade é classificada de acordo com três domínios: informação (Passive Structure), 

estrutura (Active Structure) e comportamento (Behaviour) [43]. 

Para além destas layers principais ArchiMate permite representar a estratégia de uma organização 

com os strategy elements, a mudança da organização com os implementation & migration e as 

intenções da organização através dos motivation elements. 

Fig. 16 - ArchiMate Layers. 

Fig. 17 - Layers principais e adicionais do ArchiMate. 
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Para a investigação é útil ter conhecimento dos Implementation e Migration Elements assim como dos 

elementos, Business Actor, Business Role, Business Function, business elements e Capability, 

strategy element, apresentados seguidamente. 

Implementation e Migration Elements 

Os Implementation e Migration Elements são apresentados na Tabela 6 e o viewpoint destes 

elementos está presente na Fig. 18. De realçar que durante a investigação irá ser dado mais enfase 

aos elementos Work Package, Plateau e Gap. 

Tabela 6 - Implementation e Migration Elements. 

Elemento Definição Representação 

Work package 

Representa uma série de ações identificadas e 
projetadas para alcançar resultados específicos dentro 
de restrições de tempo e recursos especificados [11]. 
Pode ser utilizado para representar projetos [41].  

Deliverable Representa um resultado de uma work package [11]. 

 

Implementation 
event 

É um elemento que denota uma alteração de estado 
[11]. 

 

Plateau 
Representa um estado relativamente estável da 
arquitetura que existe durante um período limitado de 
tempo [11]. 

 

Gap 
Representa uma declaração de diferença entre dois 
plateaus [11]. 
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Business Elements 

Os Business Elements são apresentados na Tabela 7 e o viewpoint Business Function que relaciona 

os elementos utilizados e também é útil à investigação está presente na Fig. 19. 

Tabela 7 - Business Elements. 

Elemento Definição Representação 

Business Actor 
Pertencente ao negócio é capaz de executar 
comportamento [11]. Pode ser tanto uma entidade 
individual como uma entidade coletiva [41]. 

 

Business Role 

Responsabilidade de executar um comportamento 
específico [11]. As roles definidas dentro de uma 
organização são consideradas mais estáveis que os 
actors que estão associados a essas roles [41]. Várias 
roles podem estar associados ao mesmo actor. 

 

Business Function 
Conjunto de comportamentos de negócio com base num 
conjunto de critérios (normalmente recursos e / ou 
competências), alinhados com a organização [11]. 

 

Business Process 
Representa uma sequência de comportamentos de 
negócios que atinge um resultado específico [11]. 

 

Strategy Elements 

O Strategy Element utilizado é apresentado na Tabela 8. 

Fig. 18 - Migration e implementation viewpoint. 

Fig. 19 - Business Function Viewpoint. 
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Tabela 8 - Strategy Element. 

Elemento Definição Representação 

Capability 

Recurso (knowledge, skills, abilities) que um elemento da 
estrutura ativa, como uma organização, pessoa ou 
sistema possui ou deve possuir [11]. As capabilities são 
diferentes se associadas a negócios, funções, serviços, 
unidades organizacionais ou sistemas de TI. 
Normalmente, as capabilities visam atingir um objetivo ou 
agregar valor realizando algum resultado [41]. 
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3. Proposta de Solução 

Nesta secção é apresentada a proposta de solução ao problema identificado na “Introdução”, 

nomeadamente na “Definição do Problema” (secção 1.1).  

Devido à crescente complexidade do sistema de interesse, neste caso a quantidade de modelos de 

governance de PPP existentes e os diferentes contextos onde estes podem ser aplicados, e à 

necessidade de discutir modificações e extensões futuras, surge aqui a necessidade da criação de 

uma arquitetura de referência do modelo de governance de PPP associado a uma abordagem 

clássica à gestão de projetos. Esta arquitetura permitirá comparar e descobrir diferenças entre 

diferentes modelos de governance de PPP, e assim responder aos objetivos da investigação 

apresentados nos “Objetivos da Solução” (secção 1.2): 

• Facilitar a identificação/compreensão dos elementos em falta em modelos de governance de 

PPP; 

• Detetar papéis e relações diferentes dos presentes na arquitetura de referência, permitindo 

estabelecer padrões e compreender melhor as vantagens de um modelo de governance de 

PPP em relação a outro; 

• Verificar como as competências necessárias a uma correta governance de PPP são tratadas 

quando são adicionados ou removidos papéis; 

• Permitir ter acesso a uma realidade que compreenda apenas um projeto, ou um ecossistema 

de projetos onde poderão estar incluídos programas e portfolios. 

A Proposta de Solução consiste então na criação de uma arquitetura de referência do modelo de 

governance de PPP associado a uma abordagem clássica à gestão de projetos.  

Fig. 20 - Constituição da Arquitetura de Referência. 
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Esta investigação fornece à base de conhecimento de governance de PPP uma arquitetura de 

referência. Esta arquitetura é dividida em camadas, onde podemos ter acesso por camada quais os 

papéis e competências a ela associadas. A sua criação é apresentada seguidamente e consiste nos 

seguintes 7 passos: 

• 3.1 - Definir as camadas da arquitetura: Através da análise das diversas possibilidades de 

camadas foram eleitas as camadas da arquitetura de referência;  

• 3.2 - Definir os papéis da arquitetura: Através da leitura de diversos modelos de governance 

e gestão de PPP e de literatura relacionada foram eleitos os papéis constituintes da 

arquitetura de referência; 

• 3.3 - Identificar preocupações/responsabilidades dos papéis: Após a identificação dos papéis 

existentes no modelo é então realizada uma análise mais detalhada com o objetivo de 

identificar quais as preocupações/responsabilidades associadas a cada papel; 

• 3.4 - Associar papéis às camadas: Depois de identificadas as preocupações / 

responsabilidades de cada papel é realizada a distribuição dos papéis pelas camadas 

escolhidas para a arquitetura de referência; 

• 3.5 - Associar competências aos papéis: Tendo em conta as preocupações / 

responsabilidades de cada papel são associadas a este competências tendo em conta o 

IPMA ICB como base e os indicadores de cada competência; 

• 3.6 - Associar competências às camadas: Após a realização do mapeamento dos papéis em 

camadas e da associação de competências aos papéis e feita a associação de 

competências às respetivas camadas; 

• 3.7 - Mapear em ArchiMate por camada os papéis e respetivas competências: Usando o 

ArchiMate como linguagem de representação de arquitetura empresarial é feito o 

mapeamento dos papéis e respetivas competências;  

Fig. 21 - Macroprocesso da criação da arquitetura de referência. 
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 Definir as camadas da arquitetura 

Input: Diferentes estruturas em camadas 

Output: Camadas da arquitetura 

A decisão de dividir a arquitetura em camadas surge devido ao facto de uma arquitetura estruturada 

em camadas “definir como as tarefas são divididas e como os recursos da organização serão 

implementados” [23], permitindo então ter uma melhor noção da linha de comando da organização 

assim como da especialização do trabalho. 

A metodologia do PM2 [9], introduz uma inovação no que diz respeito às restantes metodologias, pois 

introduz explicitamente a divisão da organização relativa à gestão de projetos em camadas que, 

como referido na secção 2.4.2, permitem uma clara relação entre a definição de funções e os papéis 

a elas associados e o nível que integram dentro das estruturas e processos organizacionais, mais 

concretamente, através das camadas do PM2 é permitido ter uma abordagem mais relacionada com 

a organização e que integra a camada Business Governing Layer enquanto as outras camadas são 

mais direcionadas para o domínio dos projetos, programas e portfolios.  

As camadas do PM2 que são utilizadas na arquitetura de referência foram, no entanto, alvo de 

algumas modificações para que possam ser utilizadas num âmbito mais alargado que englobe 

programas e portfolios. 

As camadas da arquitetura de referência são as seguintes: 

• Business Governing Layer – Determina a visão e a estratégia para toda a organização. 

Consiste em um ou mais comités de gestão operando ao nível dos diretores. É aqui que as 

prioridades são definidas, as decisões de investimento são tomadas e os recursos são 

alocados. 

• Steering Layer – Fornece orientação e o guião geral do projeto, programa ou portfolio, 

mantendo o projeto, programa ou portfolio focado nos seus objetivos.  

• Directing Layer – Patrocina o projeto, programa ou portfolio. Mobiliza os recursos 

necessários e monitora o desempenho do projeto, programa ou portfolio para realizar os seus 

objetivos.  

• Managing Layer – Concentra-se nas operações diárias do projeto, programa ou portfolio, 

organizando, monitorando e controlando o trabalho para produzir as entregas pretendidas e 

Fig. 22 - Processo de definir camadas da arquitetura. 
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implementá-las na organização. Membros da Managing Layer reportam para a Directing Lay-

er.  

• Performing Layer - Realiza o trabalho do projeto, programa ou portfolio, produzindo as 

entregas e implementando-as na organização. Membros da Performing Layer reportam para 

a Managing layer. 

 Definir os papéis da arquitetura 

Input: Metodologias PMBOK, PM2, APMBoK, ISO 21500, ISO 21503, ISO 21504, ISO 21505 e 

literatura relacionada  

Output: Lista de papéis da arquitetura 

A governance de PPP é tida como “a parte da governance organizacional que lida com projetos, 

programas e portfolios. A governance organizacional, vista como o sistema pelo qual as organizações 

são dirigidas e controladas [44], tem então nos papéis associados aos processos e atividades de 

governance e gestão de PPP as atividades centrais realizadas sob o sistema de governance 

organizacional. Estes papéis organizacionais, definidos como “os papéis desempenhados por 

indivíduos ou grupos num projeto” [8], programa ou portfolio são considerados fundamentais e 

Fig. 23 - Camadas da arquitetura de referência. 

Fig. 24 - Processo de definir os papéis da arquitetura. 
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essenciais na criação de uma arquitetura de referência do modelo de governance de PPP. E assim 

são incluídos os papéis associados à gestão de PPP como parte integrante da arquitetura de 

referência. 

Para criar uma correta arquitetura de referência do modelo de governance de PPP e tendo em conta 

que esta deve “ser baseada em conceitos comprovados” [34] e considerada como um “método 

standard (…) alinhado com as melhores práticas da área” [34], procedeu-se então a uma análise dos 

modelos de governance e gestão já existentes onde se verificou que como referido em [20], os papéis 

presentes nas ISO’s 21500 [2], 21503 [4], 21504 [3] e 21505 [7], são utilizados como referência em 

outras metodologias. Estes papéis estão presentes na secção 2.2, relativamente à governance de 

PPP e governance organizacional e na secção 2.3, relativamente à gestão de projetos, programas e 

portfolios. As sua preocupações e responsabilidades estão presentes no Anexo A – Tabela de papéis 

e respetivas preocupações/responsabilidades. 

Através do mapeamento de conceitos realizado na Tabela 9 é então possível representar os papéis 

identificados dentro de uma organização como podemos ver na Fig. 25. 

 

 

Tabela 9 - Mapeamento entre os termos papel, organização, projeto, programa e portfolio com os elementos do 
ArchiMate 

Termo da Arquitetura de Referência Elemento em ArchiMate 

“Papel” - “função ou algo que alguém tem“ [18] 
“Business Role” – “responsabilidade de executar um 

comportamento específico” [11] 

“Organização” – “entidade social constituída e 
estruturada voluntariamente e orientada para atingir 

metas e objetivos bem definidos” [23] 

“Actor” – “elemento pertencente ao negócio capaz de 
executar comportamento [11]. Pode ser tanto uma 

entidade individual como uma entidade coletiva [41]. 

“Projeto” – “um esforço temporário realizado para criar 
um produto, serviço ou resultado únicos” [6] 

“Work Package” – “série de ações identificadas e 
projetadas para alcançar resultados específicos dentro 

de restrições de tempo e recursos previamente 
especificados”[11] 

“Programa” – “visam organizar projetos de acordo com 
um âmbito dominante” [15] 

“Portfolio” – “conhecimento estruturado sobre os 
programas e projetos em curso na organização, vistas 
de custos, prazos, âmbito, entre outras características 

são disponibilizadas ao portfólio” [15] 
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 Identificar preocupações/responsabilidades 

dos papéis 

Input: Papéis da Arquitetura, ISO 21500, ISO 21503, ISO 21504 e ISO 21505 

Output: Tabela de preocupações/responsabilidades de cada papel 

Para ver que preocupações/responsabilidades tem qualquer um dos papéis, procedemos à análise de 

cada um dos documentos de onde estes foram retirados e à observação das suas funções. De 

Fig. 25 - Representação em ArchiMate do enquadramento dos papéis associados à 
governance de PPP dentro de uma organização. 

Fig. 26 - Processo de Identificar preocupações/responsabilidades de cada papel. 
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seguida realizamos então o mapeamento dos papéis com as suas preocupações/responsabilidades. 

Mapeamento este que se encontra em parte em baixo (Tabela 10) e o restante está no Anexo A – 

Tabela de papéis e respetivas preocupações/responsabilidades (secção 8.1). 

Tabela 10 - Excerto da tabela com o mapeamento de papéis e respetivas preocupações/responsabilidades. 

Esta tabela substitui a view presente no Business Function Viewpoint em ArchiMate identificada na 

Fig. 27, que por motivo de número de elementos se optou por não utilizar, o mapeamento entre 

“papel” e “business role” já foi efetuado na secção 3.1. enquanto que “business function” como “um 

comportamento que tem por base um conjunto de critérios (ex. recursos ou competências), alinhados 

com a organização” [11], é o elemento indicado para representar as preocupações/responsabilidades 

associadas ao papel. 

 Associar papéis às camadas 

Input: Tabela de preocupações/responsabilidades de cada papel, papéis da arquitetura, camadas da 

arquitetura 

Output: Organização dos papéis em camadas 

Standard Papel Preocupações/Responsabilidades 

Global 

ISO 21505 Governing Body 

Tomar decisões 

Desenvolver e manter políticas, procedimentos e processos 

Identificar e documentar os princípios da governance de PPP  

Estabelecer papéis, responsabilidades e obrigações  

Estar em conformidade com os objetivos 

Fig. 28 - Processo de associar papéis às camadas. 

Fig. 27 - View da associação de papéis às respetivas preocupações/responsabilidades identificada no viewpoint 
Business Function. 
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Para organizar os papéis nas respetivas camadas, foi necessário ter acesso às 

preocupações/responsabilidades de cada papel assim como à definição de cada camada da 

arquitetura apresentada anteriormente. A organização dos papéis por camadas da arquitetura de 

referência é apresentada na Fig. 29, e explicada de seguida. 

O mapeamento dos papéis em camadas, camada a camada: 

• Business Governing Layer: Determina a visão e a estratégia para toda a organização. 

Consiste em um ou mais comités de gestão operando ao nível dos diretores. É aqui que as 

prioridades são definidas, as decisões de investimento são tomadas e os recursos são 

alocados. Na ISO 21505 [7], é introduzido o papel governing body como “uma pessoa, grupo 

ou entidade responsável pela governance da organização ou parte da organização” que é 

então associado a esta camada; 

• Steering Layer: Fornece orientação e o guião geral do projeto, programa ou portfolio, 

mantendo o projeto, programa ou portfolio focado nos seus objetivos. O PPP Governing Body 

como “pessoa, grupo ou entidade responsável pela governance de projetos, programas e 

portfolios como uma organização, suportada por um conjunto de processos organizacionais 

inter-relacionados pelos quais uma organização prioriza, seleciona e aloca recursos para 

atingir os objetivos organizacionais” [7], é associado a esta camada. O PPP governing body 

não inviabiliza a existência de um governing body direcionado a projetos, outro direcionado a 

programas e por fim outro direcionado a portfolios; 

• Directing Layer: Patrocina o projeto, programa ou portfolio. Mobiliza os recursos necessários 

e monitora o desempenho do projeto, programa ou portfolio para realizar os seus objetivos. O 

Project Sponsor como “a pessoa que autoriza o projeto, toma decisões executivas e resolve 

problemas acima da autoridade do project manager” [2], e o Program Sponsor como a pessoa 

“responsável pela estratégia geral do programa e pela sua defesa” [4], são associados a esta 

camada; 

Fig. 29 - Mapeamento dos papéis associados à Governance de PPP nas respetivas camadas. 
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• Managing Layer: Concentra-se nas operações diárias do projeto, programa ou portfolio, 

organizando, monitorando e controlando o trabalho para produzir as entregas pretendidas e 

implementá-las na organização. Membros da Managing Layer reportam para a Directing 

Layer. Nesta camada, colocamos o project manager como a pessoa que “lidera e gere as 

atividades do projeto e é responsável pela sua conclusão” [2], suportado pela project 

management team, o program manager como pessoa “responsável pelo desempenho do 

programa e por coordenar as suas componentes” [4], suportado pela program management 

team e por fim o portfolio manager como pessoa “responsável por aplicar a gestão do 

portfólio suportado pela portfolio management team” [3]; 

• Performing Layer: Realiza o trabalho do projeto, programa ou portfolio, produzindo as 

entregas e implementando-as na organização. Membros da Performing Layer reportam para 

a Managing layer. Associado a esta camada está o papel Project Team que “realiza as 

atividades do projeto” [2]. 

 Associar competências aos papéis 

Input: Tabela de preocupações/responsabilidades de cada papel, Tabela de indicadores das 

competências associadas à gestão de PPP 

Output: Competências associadas aos papéis 

Com base no IPMA ICB [10], são sugeridas as competências essenciais aos papéis relacionados com 

a gestão de PPP para que esta seja efetuada de forma correta, sendo a gestão de PPP parte 

integrante da governance de PPP (Fig. 10), nesta investigação, as mesmas competências serão tidas 

em conta para um correto funcionamento do modelo de governance de PPP. 

Para associar quais as competências necessárias a cada um dos papéis, é essencial ter acesso à 

tabela de indicadores das competências presente no Anexo C – Tabela de Indicadores das 

Competências (secção 8.3), construída através dos indicadores fornecidos pelo IPMA ICB para cada 

competência, como referido na secção 2.5, assim como à Tabela de preocupações/responsabilidades 

de cada papel presente no Anexo A. 

 

Fig. 30 - Processo de associar competências aos papéis. 



61 
 

Tabela 11 - Excerto da tabela dos indicadores das competências (Anexo C). 

 Competência Indicadores  

P
e
rs

p
e
ti

v
a

 

E
s
tr

a
té

g
ia

 
1. Alinhamento com a missão e visão organizacional; 
2. Identificar e explorar oportunidades que afetam a estratégia organizacional; 
3. Garantir a validade da justificação do projeto; 
4. Determinar, avaliar e rever os fatores críticos de sucesso; 

5. Determinar, avaliar e rever os principais indicadores de desempenho; 

Fazendo o cruzamento entre os indicadores de cada competência e as 

preocupações/responsabilidades dos papéis da arquitetura de referência realizamos então o 

mapeamento das competências associadas a cada papel, como podemos ver na tabela abaixo e na 

totalidade no Anexo D – Mapeamento das competências associadas a cada papel tendo em conta os 

indicadores (secção 8.4). 

Por exemplo o project manager, que na ISO 21500 [2] apresenta como preocupação/responsabilidade 

“contruir a project team”, será associado ao indicador 1 da competência “Trabalho de Equipa”, que 

corresponde a “selecionar e construir equipa” [10]. 

Tabela 12 - Excerto do mapeamento das competências associadas a cada papel (Anexo D). 

Papel Competência Indicadores 

Project 
Manager 

Orientação para os Resultados 1, 4, 5 

Integridade pessoal e ser confiável 1, 3, 4, 5 

Comunicação 1, 2, 3 

Liderança 1, 2, 3, 4, 5 

Trabalho de Equipa 1, 2, 3, 4 

Conflitos e Crises 1, 4 

Agilidade 4, 5 

Relações e Interações 1, 2 

Processos e Estruturas de Governance 1 

Conformidade, standards e regulamentos 1, 2, 3, 4, 5 

Poder e Interesse 1, 2, 3 

Cultura e Valores 1, 2, 3 

 Associar competências às camadas 

Input: Organização dos papéis em camadas, Competências associadas aos papéis 

Output: Organização das competências em camadas 

Fig. 31 - Processo de Associar competências às camadas. 
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Fig. 32 - Mapeamento entre camadas e competências relativo ao ecossistema de projetos. 

 

Através do mapeamento dos papéis em camadas presente no  

Anexo B – Mapeamento entre papéis e camadas (secção 8.2), e do mapeamento das competências 

associadas aos papéis no Anexo D – Mapeamento das competências associadas a cada papel tendo 

em conta os indicadores (secção 8.4), é possível realizar o mapeamento das competências em 

camadas, como é possível verificar no   Anexo E – Mapeamento das competências em  (secção 8.5), 

e na Fig. 32, relativamente a projetos, Fig. 34, relativamente a programas e  Fig. 33 relativamente a 

portfolios. 

Tabela 13 - Excerto do mapeamento dos papéis em camadas (Anexo D). 

Papel Camada 

Organizational Governing Body Business Governing Layer 

Governing Body Business Governing Layer 

PPP Governing Body Steering Layer 

 

Tabela 14 - Excerto do mapeamento entre papéis e competências. 

Organization 
Governing 

Body 

Orientação para Resultados 1, 2, 3 

Organização e Informação 2, 4, 5 
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 Mapear em ArchiMate por camada os papéis 

e respetivas competências 

Input: Organização das competências em camadas, Competências associadas aos papéis, 

Organização dos papéis em camadas 

Output: Mapeamento em ArchiMate por camada dos papéis e respetivas competências 

 

Fig. 34 - Mapeamento entre camadas e competências relativo ao ecossistema de programas. 

Fig. 33 - Mapeamento entre camadas e competências relativo ao ecossistema de portfólios. 



64 
 

 

Para realizar um correto mapeamento em ArchiMate, é necessário relacionar os termos “papel” e 

“competência” com os elementos presentes em ArchiMate, nomeadamente com os elementos 

“business role” e “capability”, como podemos ver na Tabela 15. 

Tabela 15 - Mapeamento entre termos da arquitetura de referência e elementos do ArchiMate. 

Termo da Arquitetura de Referência Elemento em ArchiMate 

“Papel” - “função ou algo que alguém tem“ [18] 
“Business Role” – “responsabilidade de executar um 

comportamento específico” [11] 

“Competência” - “aplicação de knowledge, skills e 
abilities para alcançar os resultados desejados” [10] 

“Capability” – “representa um recurso (knowledge, 

skills, abilities) que um elemento da estrutura ativa, 
como uma organização, pessoa ou sistema possui ou 

deve possuir” [11] 

O viewpoint do mapeamento em ArchiMate dos papéis e respetivas competências é então 

apresentado na Fig. 36. 

Para apresentar os mapeamentos em ArchiMate optamos por separar os diferentes ecossistemas, 

apresentando então o ecossistema de projetos, o ecossistema de programas e o ecossistema de 

portfolios, assim como as respetivas camadas e competências, será também apresentado um 

mapeamento “Comum” que corresponde à Business Governing Layer que é igual a todos os 

ecossistemas. 

O mapeamento “Comum” é apresentado de seguida (Fig. 37) e os restantes encontram-se no Anexo 

F – Mapeamentos em ArchiMate por camada dos papéis e respetivas competências. 

 

 

 

Fig. 36 - Viewpoint do mapeamento em ArchiMate dos papéis e respetivas competências. 

Fig. 35 - Processo de Mapear em ArchiMate por camada dos papéis e respetivas competências. 
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Mapeamento Comum 

Business Governing Layer 

 

Após a execução destes passos é então obtida a arquitetura de referência do modelo de governance 

de PPP associada a uma abordagem clássica à gestão de projetos. Esta arquitetura é estruturada em 

camadas e tem duas dimensões, uma primeira dimensão onde é possível verificar os papéis 

essenciais a uma correta governance de PPP organizados em camadas e uma segunda dimensão 

onde é possível ter acesso às competências necessárias à governance de PPP também organizadas 

em camadas. Esta arquitetura pode agora ser utilizada como baseline de modelo de governance de 

PPP assim como para comparar modelos de governance de PPP, permitindo identificar elementos em 

Fig. 37 - Mapeamento dos papéis e competências associados à Business Governing Layer. 



66 
 

falha nos modelos de governance de PPP, detetar papéis e relações diferentes dos presentes na 

arquitetura de referência permitindo estabelecer padrões e compreender as vantagens de um modelo 

em relação a outro e verificar como as competências são tratadas quando são removidos ou 

adicionados papéis.  

De realçar que esta arquitetura de referência pode ser utilizada em organizações que pretendam ter 

ou tenham o nível 3 de maturidade do modelo IT Score for Program & portfolio Management pois, é 

neste nível que, os papéis de líder de gestão de projetos e líder de gestão de portfolios são 

formalizados e são formados são facilmente formados grupos funcionais onde predomina a 

colaboração. 

A arquitetura poderá ser utilizada em organizações que tenham um ecossistema de projetos, um 

ecossistema de programas ou um ecossistema de portfolios. 

Na secção seguinte “Demonstração” irá ser exemplificada a forma como a arquitetura de referência 

construída nesta secção permite comparar modelos de governance de PPP. 
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4. Demonstração 

Esta secção corresponde à secção “Demonstração” do modelo de investigação DSRM. 

Com as atividades de demonstração é pretendido mostrar a utilização da arquitetura de referência do 

modelo de governance de PPP associado a uma abordagem clássica à gestão de projetos proposta 

na “Proposta de Solução”, assim como a sua utilidade na resolução do problema identificado em 

“Definição de Problema”. 

Na demonstração é utilizada a metodologia de governance de PPP usada uma organização anónima 

cujo único acionista é o estado que para efeitos de escrita do documento é denominada DemoCorp. A 

DemoCorp é uma organização que tem no PMO (Project Management Office) o modelo de 

governance que controla um ecossistema com portfolios, programas e projetos, promovendo o 

alinhamento organizacional e aumentando os níveis de eficiência e eficácia no desenvolvimento de 

projetos, a metodologia utilizada na DemoCorp está avaliada no nível 4 de maturidade segundo o 

modelo de maturidade IT Score for Program & Portfolio Management da Gartner.  

Para abordar o problema identificado, e poder garantir/verificar se o modelo de governance de PPP 

da DemoCorp cumpre os mínimos necessários, a nível de papéis e competências, para uma correta 

governance de PPP, é importante centrar a análise no que é o AS-IS da DemoCorp tendo em conta 

as responsabilidades dos papéis associados à gestão de projetos. Esta avaliação dos papéis 

existentes na organização permitirá compreender quais são as lacunas, se existirem, na organização, 

assim como encontrar desvios, também se existirem, o que permite a demonstração do método 

proposto. 

A demonstração é realizada passo a passo, onde através de um processo semelhante ao presente na 

“Proposta de Solução” a metodologia da DemoCorp é representada nas camadas da arquitetura de 

referência permitindo que consigamos depois realizar uma análise comparativa entre a metodologia 

da DemoCorp e o modelo de governance de PPP utilizado na arquitetura de referência.  

Os passos da demonstração são apresentados seguidamente. 

 Selecionar os papéis do modelo a ser 

comparado 

Input: Metodologia de Governance de PPP da DemoCorp 

Output: Papéis da metodologia da DemoCorp  

Fig. 38 - Processo de Selecionar os papéis do modelo de governance da organização. 
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Após a análise detalhada do modelo de governance de PPP presente na DemoCorp foi então obtida 

uma lista de papéis associados à governance de PPP. 

Tabela 16 - Lista de Papéis associados à Governance de PPP da DemoCorp. 

Projetos 

Gestor de Projeto 

Sponsor de Projeto 

Dono de Projeto 

Equipa de Projeto 

Programas 

Gestor de Programa 

Dono de Programa 

Portefólios 

Gestor de Portfólios 

Global 

Comité de Novos Produtos e Internacionalização 

Comité para a Competitividade 

Conselho de Administração 

PMO (Project Management Officer) 

A representação em ArchiMate dos papéis identificados, assim como o seu enquadramento em 

projetos, programas e portfolios é apresentada na Fig. 39. 

Fig. 39 - Representação em ArchiMate e enquadramento dos papéis identificados. 
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 Identificar preocupações/responsabilidades 

dos papéis 

Input: Papéis da metodologia da DemoCorp, Metodologia de governance de PPP da DemoCorp 

Output: Tabela de preocupações/responsabilidades associadas a cada papel 

 

Para ver que preocupações/responsabilidades tem qualquer um dos papéis do modelo de 

governance de PPP da DemoCorp, procedemos à análise da metodologia de onde estes papéis 

foram retirados [45] e à observação das suas funções. De seguida realizamos então o mapeamento 

dos papéis com as suas preocupações/responsabilidades. Mapeamento este que se encontra em 

baixo na Tabela 17. 

Tabela 17 - Mapeamento dos papéis com as suas preocupações/responsabilidades tendo em conta o modelo de 
Governance de PPP da DemoCorp. 

Metodologia DemoCorp | PMO | 2.0 

Role Preocupações/Responsabilidades 

Global 

PMO 

Promover o alinhamento organizacional 

Apoiar a tomada de decisões estratégicas e de governação 

Disponibilizar a informação de apoio à análise tática e estratégia por parte do CA e 
dos Comités 

Solicitar apoio aos donos de projeto no sentido de apurar tão certo quanto possível o 
âmbito e duração do projeto para alocação de apoio 

Negociar com o gestor de projeto o âmbito e macroplaneamento de um dado projeto, 
sendo que a gestão de âmbito e tempos é responsabilidade do PMO 

Comité de Novos 
Produtos e 

Internacionalização 

Operacionalizar a estratégia e a governação 

Desenvolver atividades de alinhamento e priorização com base nas perspetivas e 
informação do portfólio e respetivos programas 

Alinhamento e priorização de projetos em portfólio 

Regulamento próprio e formalizado 

Comité para a 
Competitividade 

Operacionalizar a estratégia e a governação 

Desenvolver atividades de alinhamento e priorização com base nas perspetivas e 
informação do portfólio e respetivos programas 

Alinhamento e priorização de projetos em portfólio 

Regulamento próprio e formalizado 

Fig. 40 - Processo de Identificar preocupações/responsabilidades dos papéis. 
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Conselho de 
Administração 

Solicitar a criação de um programa específico que considere necessário 

Indicar a eliminação de um dado projeto 

Solicitar a realização do Plano de Ideia para um qualquer investimento 

Realizar análise técnica e estratégica  

Solicitar a alocação de um gestor de projeto 

Projetos 

Dono de Projeto 

Responsabilidade pelo modelo de governação 

Agir enquanto principal responsável de projeto 

Ser o responsável máximo pela entrega dos benefícios planeados associados ao 
projeto 

Assumir-se enquanto desbloqueador de problemas e pontos de conflito que venham a 
ocorrer durante o projeto, reportados pelo Gestor de Projeto 

Assumir a comunicação do projeto e os seus objetivos aos restantes stakeholders 

Assegurar a existência de recursos necessários para a persecução do projeto 

Assume a coordenação do comité de projeto 

Faz a aprovação final e encerramento do projeto 

Autoriza e promove a urgência e celeridade nos contactos internos ou externos 
necessários quando enunciados pelo Gestor de Projeto 

Nomear o gestor de projeto 

Aprovar alterações 

Preencher Plano de Ideia 

Solicitar a alocação de apoio a um dado projeto 

Gestor de Projeto 

Responsável pelo modelo de governação 

Gerir e Liderar a equipa de projeto 

Definir e recrutar recursos para o projeto (externos e internos) 

Assumir a coordenação de grupos de trabalho envolvidos no trabalho de projetos 

Planear e controlar a execução do projeto 

Desenvolver e manter um plano de projeto 

Controlar a qualidade dos entregáveis expectáveis com o plano de projeto 

Resolver questões funcionais ao nível do âmbito do projeto 

Gerir o cumprimento do âmbito do projeto e escalar problemas ao Dono de Projeto se 
necessário 

Monitorar o progresso e performance do projeto 

Enviar o reporte de progresso ao PMO, e os necessários esclarecimentos que forem 
solicitados 

Aprovar os entregáveis das diferentes fases do projeto 

Assumir a responsabilidade pela necessária articulação com outras unidades de 
negócio e/ou stakeholders externos para o cumprimento dos objetivos do projeto, em 
articulação com o Dono do Projeto 

Identificar e gerir riscos operacionais do projeto 

Usar o Modelo de Plano de Projeto para organizar a informação da Gestão de Projeto 
ou pelo menos ter a informação disponível para disponibilizar quando necessário 

Exercer controlo do projeto, traduzindo-se num resultado materializável e bem definido 
cuja concretização é balizada por um milestone 

Aprovar alterações 

Preencher Plano de Ideia 

Solicitar a alocação de apoio a um dado projeto 

Sponsor de Projeto Tutelar a área de negócio dentro do âmbito 

Equipa de Projeto  Responsável pelas atividades do projeto 

Programas 

Gestor de 
Programa 

Disponibilizar a informação de apoio à análise tática e estratégia por parte do CA e 
dos Comités 

Garantir correta e atempada articulação com as equipas de projeto 

Promover revisão dos ganhos/pressupostos funcionais para um dado projeto que 
tenha sido dado como encerrado 
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Apurar a causa do desvio dos ganhos/pressupostos funcionais e corrigir em lições 
aprendidas 

Solicitar o reporte ao gestor de projeto de forma a recolher informação relativamente 
ao progresso do mesmo, ou seja, atividades desenvolvidas e a desenvolver 

Solicitar apoio aos donos de projeto no sentido de apurar tão certo quanto possível o 
âmbito e duração do projeto para alocação de apoio 

Negociar com o gestor de projeto o âmbito e macroplaneamento de um dado projeto, 
sendo que a gestão de âmbito e tempos é responsabilidade do PMO 

Dono de Programa 
Definir os Programas 

Disponibilizar a informação de apoio à análise tática e estratégia por parte do CA e 
dos Comités 

Portfólios 

 Gestor de 
Portfolio 

Gestão de Portfólios 

Disponibilizar a informação de apoio à análise tática e estratégia por parte do CA e 
dos Comités 

Garantir correta e atempada articulação com as equipas de projeto 

Promover revisão dos ganhos/pressupostos funcionais para um dado projeto que 
tenha sido dado como encerrado 

Apurar a causa do desvio dos ganhos/pressupostos funcionais e corrigir em lições 
aprendidas 

Solicitar o reporte ao gestor de projeto de forma a recolher informação relativamente 
ao progresso do mesmo, ou seja, atividades desenvolvidas e a desenvolver 

Solicitar apoio aos donos de projeto no sentido de apurar tão certo quanto possível o 
âmbito e duração do projeto para alocação de apoio 

Negociar com o gestor de projeto o âmbito e macroplaneamento de um dado projeto, 
sendo que a gestão de âmbito e tempos é responsabilidade do PMO 

Alocar ao seu centro de custo a alocação de apoio para ajuda a melhorar e evoluir a 
informação de projetos em portfólio 

 Associar os papéis às camadas 

Input: Papéis da metodologia da DemoCorp, Camadas da Arquitetura, Tabela de 

preocupações/responsabilidades de casa papel 

Output: Organização dos papéis em Camadas 

 

Para efetuar o mapeamento entre camadas e papéis (Tabela 18) foi necessário ter acesso tanto à 

definição de cada camada como à lista de preocupações e responsabilidades de cada papel 

previamente identificado. 

• Business Governing Layer: Determina a visão e a estratégia para toda a organização. 

Consiste em um ou mais comités de gestão operando ao nível dos diretores. É aqui que as 

prioridades são definidas, as decisões de investimento são tomadas e os recursos são 

Fig. 41 - Processo Associar papéis às camadas. 
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alocados. Surge então na metodologia usada pela organização DemoCorp, o Comité de 

Novos Produtos e Internacionalização e o Comité para a Competitividade, que têm como 

funções operacionalizar a estratégia e a governance da organização assim como garantir o 

alinhamento e priorização de projetos presentes em portfólio; e o Conselho de Administração 

que tem como uma das suas funções análise técnica e estratégica aos portfólios e do qual 

saem as decisões finais. 

• Steering Layer: Fornece orientação e o guião geral do projeto, programa ou portfolio, 

mantendo o projeto, programa ou portfólio focado nos seus objetivos. Aqui surge então o 

PMO que dentro das diversas responsabilidades estão a promoção do alinhamento 

organizacional, garantir a correta e atempada articulação entre as equipas de projeto, solicitar 

apoio aos donos de projeto no sentido de apurar tão certo quanto possível o âmbito e 

duração do projeto para alocação de apoio e negociar com o gestor de projeto o âmbito e 

macroplaneamento de um dado projeto, sendo que a gestão de âmbito e de tempos é 

responsabilidade do PMO. 

• Directing Layer: Patrocina o projeto, programa ou portfolio. Mobiliza os recursos necessários 

e monitora o desempenho do projeto, programa ou portfólio para realizar os seus objetivos. 

Podemos enquadrar nesta camada o Dono de Projeto que segundo a metodologia deve agir 

como responsável do projeto, assumir-se enquanto desbloqueador de problemas e pontos de 

conflito que venham a ocorrer durante o projeto, reportados pelo gestor de projeto, nomear o 

gestor de projeto e fazer a aprovação final e encerramento do projeto; e o Dono de Programa 

que segundo a metodologia é quem define os programas. 

Fig. 42 - Esquema dos papéis associados à metodologia Governance de PPP da DemoCorp nas respetivas 
camadas. 
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• Managing Layer: Concentra-se nas operações diárias do projeto, programa ou portfolio, 

organizando, monitorando e controlando o trabalho para produzir as entregas pretendidas e 

implementá-las na organização. Membros da Managing Layer reportam para a Directing 

Layer. Nesta camada enquadra-se o Gestor de Projeto, responsável por gerir e liderar a 

equipa de projeto, planear e controlar a execução do projeto e que deve reportar ao Dono de 

Projeto (Directing Layer); Sponsor de Projeto que tutela a área de negócio dentro do âmbito e 

controla a sua implementação; Gestor de Programa pois é quem realiza a gestão das 

dependências das componentes presentes no programa; e o Gestor de Portfolio pois é 

responsável pela Gestão de Portfolios. 

• Performing Layer: Realiza o trabalho do projeto, programa ou portfolio, produzindo as 

entregas e implementando-as na organização. Membros da Performing Layer reportam para 

a Managing layer. Associado a esta camada está o papel da Equipa de Projeto que é 

responsável por realizar as atividades do projeto. 

Tabela 18 - Mapeamento dos papéis associados à metodologia de governance de PPP da DemoCorp nas 

respetivas camadas. 

Camada Papel 

Business Governing Layer 

Comité de Novos Produtos e Internacionalização 

Comité para a Competitividade 

Conselho de Administração 

Steering Layer PMO (Project Management Officer) 

Directing Layer 
Dono de Projeto 

Dono de Programa 

Managing Layer 

Gestor de Projeto 

Sponsor de Projeto 

Gestor de Programa 

Gestor de Portfólio 

Performing Layer Equipa de Projeto 

 

 Associar competências aos papéis 

Input: Tabela de preocupações/responsabilidades de cada papel, IPMA ICB, Tabela de indicadores 

das competências 

Output: Competências associadas aos papéis 

Fig. 43 - Processo Associar competências aos papéis. 
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Para associar quais as competências associadas a cada um dos papéis, é essencial ter acesso à 

tabela de indicadores das competências presente no Anexo C – Tabela de Indicadores das 

Competências (secção 8.3), assim como à lista de preocupações/responsabilidades associadas a 

cada papel do modelo de governance de PPP presente na metodologia da DemoCorp. 

Tabela 19 - Mapeamento das competências associadas a cada papel. 

Role Competência Indicadores 

Global 

Comité para a 
Competitividade 

Estratégia 1, 2 

Processos e Estruturas de Governance 4, 5, 6, 7 

Liderança 3 

Metas Objetivos e Benefícios 1, 4 

Planeamento e Controlo 1, 4 

Selecionar e Balancear 1, 2, 6 

Comité de Novos 
Produtos e 

Internacionalização 

Estratégia 1, 2 

Processos e Estruturas de Governance 4, 5, 6, 7 

Liderança 3 

Metas Objetivos e Benefícios 1, 4 

Planeamento e Controlo 1, 4 

Selecionar e Balancear 1, 2, 6 

Conselho de 
Administração 

Estratégia 1, 3 

Comunicação  2, 3 

Liderança 1, 2 

Metas Objetivos e Benefícios 4 

Organização e Informação 2 

Recursos 6 

Planeamento e Controlo 3, 8 

PMO 

Estratégia 1, 3 

Cultura e Valores 2 

Integridade pessoal e ser confiável 3, 4 

Comunicação 1, 2, 3 

Relações e Interações [1] 

Liderança 1, 3, 5 

Orientação para Resultados 1, 2 

Scope 1, 4, 5, 6 

Tempo 2, 3, 4 

Organização e Informação 1, 2, 4, 5 

Recursos 4 

Projetos 

Dono de Projeto 

Processos e Estruturas de Governance 3, 4 

Conformidade, Standards e Regulamentos 1, 2, 5 

Poder e Interesse 3 

Cultura e Valores 2 

Integridade pessoal e ser confiável 3, 4 

Comunicação 1, 2, 3 

Relações e Interações 1, 3, 4 

Liderança 2, 5 

Trabalho de Equipa 2 

Conflitos e Crises 2, 3, 4 

Design 2, 4, 6 

Metas, Objetivos e Benefícios 3, 4 

Organização e Informação 2, 4, 5 

Finanças 1, 2, 3 

Recursos 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Procurement 3, 5, 6 

Planeamento e Controlo 3, 5, 8, 9, 11 

Stakeholders 1, 4 

Mudança e Transformação 1, 6 
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Gestor de Projeto 

Estratégia 3 

Processos e Estruturas de Governance 1, 4 

Conformidade, Standards e Regulamentos 1, 2, 3, 5, 6 

Poder e Interesse 3 

Integridade pessoal e ser confiável 1, 3, 4 

Comunicação 1, 2, 3 

Relações e Interações 1, 2 

Liderança 1, 2, 3, 4, 5 

Trabalho de Equipa 1, 2, 3, 4, 5 

Conflitos e Crises 3, 4 

Design 4, 6, 7, 8 

Metas, Objetivos e Benefícios 3, 5 

Scope 4, 6 

Organização e Informação 2 

Qualidade 5 

Finanças 1, 2 

Recursos 1, 6 

Planeamento e Controlo 1, 7, 9, 11 

Riscos e Oportunidades 2, 4, 5 

Mudança e Transformação 1, 6 

Sponsor de projeto Mudança e Transformação 4, 5, 6 

Equipa de Projeto 
Integridade pessoal e ser confiável 5 

Planeamento e Controlo 11, 12, 13 

Programas 

Gestor de Programa 

Processos e Estruturas de Governance 2 

Integridade pessoal e ser confiável 3, 4 

Comunicação 1, 2, 3 

Relações e Interações 1, 2 

Organização e Informação 1, 3, 4, 5 

Trabalho de Equipa 2 

Metas, Objetivos e Benefícios 1, 4, 5 

Scope 1, 3, 5, 6 

Tempo 4, 5 

Planeamento e Controlo 5, 10 

Dono de Programa 

Processos e Estruturas de Governance 2 

Integridade pessoal e ser confiável 3, 4 

Comunicação 1, 2, 3 

Relações e Interações 1, 2 

Organização e Informação 1, 3, 4, 5 

Trabalho de Equipa 2 

Metas, Objetivos e Benefícios 1, 4, 5 

Scope 1, 3, 5, 6 

Tempo 4, 5 

Planeamento e Controlo 5, 10 

Design 4, 7, 8 

Portfolios 

Gestor de Portfolio 

Processos e Estruturas de Governance 2 

Integridade pessoal e ser confiável 3, 4 

Comunicação 1, 2, 3 

Relações e Interações 1, 2 

Organização e Informação 1, 3, 4, 5 

Trabalho de Equipa 2 

Metas, Objetivos e Benefícios 5 

Scope 1, 3, 5, 6 

Tempo 4, 5 

Planeamento e Controlo 5, 10 

Finanças 3, 7 

Recursos 4 
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 Associar competências às camadas 

Input: Organização dos papéis em camadas, Competências associadas aos papéis 

Output: Organização das competências em camadas 

 

Através do mapeamento dos papéis em camadas presente na secção 4.3, e do mapeamento das 

competências associadas aos papéis na secção 4.4, é possível realizar o mapeamento das 

competências em camadas, como é possível verificar no Anexo G – Mapeamento das competências 

em camadas (Metodologia DemoCorp), na secção 8.7, e nas imagens seguintes, a Fig. 45, 

relativamente a projetos, a Fig. 47, relativamente a programas e a Fig. 46 relativamente a portfolios. 

 

 

 

 

Fig. 45 - Mapeamento entre camadas e competências relativo ao ecossistema de projetos. 

Fig. 44 - Processo Associar competências às camadas. 
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 Mapear em ArchiMate por camada os papéis 

e suas competências 

Input: Organização das competências em camadas, Competências associadas aos papéis 

Output: Mapeamento por camada dos papéis e respetivas competências 

Fig. 47 - Mapeamento entre camadas e competências relativo ao ecossistema de programas. 

Fig. 46 - Mapeamento entre camadas e competências relativo ao ecossistema de portfólios. 
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Para apresentar os mapeamentos em ArchiMate optamos por separar os diferentes ecossistemas, 

apresentando então o ecossistema de projetos, o ecossistema de programas e o ecossistema de 

portfolios, assim como as respetivas camadas e competências, será também apresentado um 

mapeamento “Comum” que corresponde à Business Governing Layer e Steering Layer que são iguais 

para todos os ecossistemas. 

O mapeamento “Comum” é apresentado de seguida (Fig. 49 e Fig. 50) e os restantes encontram-se 

no Anexo I – Mapeamentos em ArchiMate por camada dos papéis e respetivas competências 

(DemoCorp). 

Mapeamento Comum 

Business Governing Layer 

 

 

 

Fig. 49 - Mapeamento dos papéis e competências associados à Business Governing Layer (DemoCorp). 

Fig. 48 - Processo Mapear em ArchiMate 
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Steering Layer 

 Verificar diferenças com a arquitetura de 

referência a nível de papéis por camada 

Input: Organização dos papéis em camadas da Arquitetura de Referência, Organização dos papéis 

em camadas DemoCorp. 

Output: Diferenças a nível de papéis por camada 

Para verificar as diferenças dos papéis presentes em cada camada, entre o modelo de governance 

de PPP presente na arquitetura de referência e o modelo de governance em vigor na DemoCorp, foi 

necessário ter acesso à organização dos papéis de ambos os modelos de governance de PPP em 

camadas. Através desta organização de papéis por camadas de ambos os modelos, foi então 

preenchida a Tabela 20, onde é possível ver quando é adicionado ou removido um novo papel. 

Fig. 50 - Mapeamento dos papéis e competências associados à Steering Layer (DemoCorp). 

Fig. 51 - Processo Verificar diferenças a nível de papéis por camada. 
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Tabela 20 - Diferenças entre a arquitetura de referência e o modelo da DemoCorp a nível de papéis por camada. 

Papéis / Camada 

Global 

Arquitetura de Referência Camada Modelo Comparado 

Organizational Governing Body 
Business Governing 

Layer 

Comité para Novos Produtos e 
Internacionalização 

Governing Body Comité para a Competitividade 

 Conselho de Administração 

PPP Governing Body Steering Layer Project Management Officer (PMO) 

Projetos 

Project Governing Body Steering Layer  

Project Sponsor Directing Layer Dono de Projeto 

Project Manager 
Managing Layer 

Gestor de Projeto 

Project Management Team Sponsor de Projeto 

Project Team Performing Layer Equipa de Projeto 

Programas 

Program Governing Body Steering Layer  

Program Sponsor Directing Layer Dono de Programa 

Program Manager Managing Layer Gestor de Programa 

Program Management Team   

Portfolios 

Portfolio Governing Body Steering Layer  

Portfolio Manager 
Managing Layer 

Gestor de Portfolio 
Portfolio Management Team  

A nível de papéis em falta ou papéis acrescentados através da demonstração conseguimos concluir 

que o número de papéis é menos no modelo da DemoCorp em comparação com o modelo de 

governance da arquitetura de referência, no entanto realizando uma análise mais aprofundada 

conseguimos verificar que: 

• Na business governing layer, existe mais um papel no modelo na DemoCorp que no 

modelo de governance de PPP da arquitetura de referência; 

• No ecossistema de projetos, existe também um menor número de papéis que no modelo 

da DemoCorp, na Managing Layer não há um project management team que auxilia o 

gestor de projeto o que pode provocar uma sobrecarga de trabalho no gestor de projeto, 

não existe também na Steering Layer um Project Governing Body, sendo o Project 

Management Officer o papel responsável pelas suas funções, no entanto, é adicionado 

um sponsor de projeto na Managing Layer responsável pela realização dos benefícios do 

projeto na organização que faz a ligação entre o projeto e a sua implementação na 

organização; 

• Tanto no ecossistema de programas como de portfolios é removido um papel na 

Managing Layer não existindo então program management team nem portfolio 

management team o que faz com que os gestores tanto de programas como de portfolios 

possam sofrer uma sobrecarga, também nestes ecossistemas não existe program 

governing body nem portfolio governing body e à semelhança do ecossistema de projetos 

as suas funções são realizadas pelo project management officer. 
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 Verificar diferenças com a arquitetura de 

referência a nível de competências por camada 

Input: Organização das competências em camadas da arquitetura de referência, Organização das 

competências em camadas da DemoCorp 

Output: Diferenças a nível de competências por camada 

Para verificar as diferenças das competências presentes em cada camada, entre o modelo de 

governance de PPP presente na arquitetura de referência e o modelo de governance em vigor na 

DemoCorp, foi necessário ter acesso à organização das competências de ambos os modelos de 

governance de PPP em camadas. Através desta organização de competências por camada de ambos 

os modelos, foi então preenchida a Tabela 21, onde é possível ver quando uma competência é 

adicionada (amarelo), removida (vermelho) ou está em conformidade (verde). 

Tabela 21 - Diferenças entre a arquitetura de referência e o modelo a ser comparado a nível de competências por 

camada. 

Competências / Camada 

Arquitetura 
de 

Referência 
Competência 

Modelo 
Comparado 

Global 

Business Governing Layer 
X Estratégia X 

X Processos e Estruturas de Governance X 

X Conformidades, Standards e Regulamentos  

X Cultura e Valores  

X Integridade pessoal e ser confiável  

 Comunicação X 

X Relações e Interações  

X Liderança X 

X Trabalho de Equipa  

X Conflitos e Crises  

X Orientação para Resultados  

X Metas, Objetivos e Benefícios X 

X Scope  

X Organização e Informação X 

 Recursos X 

X Planeamento e Controlo X 

X Stakeholders  

 Selecionar e Balancear X 

Fig. 52 - Processo Verificar diferenças a nível de competências por camada. 
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Steering Layer 
X Estratégia X 

X Processos e Estruturas de Governance  

X Conformidades, Standards e Regulamentos  

X Cultura e Valores X 

X Integridade pessoal e ser confiável X 

X Comunicação X 

 Relações e Interações X 

X Negociação  

X Liderança X 

X Trabalho de Equipa  

X Agilidade  

X Orientação para Resultados X 

X Metas, Objetivos e Benefícios  

X Scope X 

X Recursos  

X Tempo X 

X Organização e Informação X 

X Qualidade  

X Finanças  

X Design  

X Recursos X 

X Procurement  

X Planeamento e Controlo  

X Riscos e Oportunidades  

X Stakeholders  

X Mudança e Transformação  

X Selecionar e Balancear  

Projetos 

Directing Layer 
X Estratégia  

X Processos e Estruturas de Governance X 

 Conformidades, Standards e Regulamentos X 

 Poder e Interesse X 

 Cultura e Valores X 

X Integridade pessoal e ser confiável X 

X Comunicação X 

X Relações e Interações X 

X Liderança X 

 Trabalho de Equipa X 

X Conflitos e Crises X 

X Orientação para Resultados  

 Design X 

X Metas, Objetivos e Benefícios X 

X Scope  

X Organização e Informação X 

 Finanças X 

 Recursos X 

 Procurement X 

X Planeamento e Controlo X 

X Riscos e Oportunidades  

 Stakeholders X 

 Mudança e Transformação X 

Managing Layer 
 Estratégia X 

X Processos e Estruturas de Governance X 

X Conformidades, Standards e Regulamentos X 

X Poder e Interesse X 

X Cultura e Valores  

X Integridade pessoal e ser confiável X 

X Comunicação X 

X Relações e Interações X 

X Liderança X 

X Trabalho de Equipa X 
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X Conflitos e Crises X 

X Agilidade  

X Orientação para Resultados  

X Design X 

X Metas, Objetivos e Benefícios X 

X Scope X 

X Tempo  

 Organização e Informação X 

X Qualidade X 

X Finanças X 

X Recursos X 

X Procurement  

X Planeamento e Controlo X 

X Riscos e Oportunidades X 

X Stakeholders  

 Mudança e Transformação X 

Performing Layer 
X Integridade pessoal e ser pessoa de confiança X 

X Planeamento e Controlo X 

X Riscos e Oportunidades  

Programas 

Directing Layer 
X Estratégia  

 Processos e Estruturas de Governance X 

X Integridade pessoal e ser confiável X 

X Comunicação X 

X Relações e Interações X 

X Liderança  

X Trabalho de Equipa  

X Conflitos e Crises  

X Orientação para Resultados  

X Design X 

X Metas, Objetivos e Benefícios  

 Tempo X 

X Organização e Informação X 

X Planeamento e Controlo X 

X Stakeholders  

Managing Layer 
X Processos e Estruturas de Governance X 

X Poder e Interesse  

X Integridade pessoal e ser confiável X 

X Comunicação X 

X Relações e Interações X 

X Liderança  

X Trabalho de Equipa X 

X Conflitos e Crises  

X Negociação  

X Orientação para Resultados  

X Design  

X Metas, Objetivos e Benefícios X 

 Scope X 

 Tempo X 

X Organização e Informação X 

X Finanças  

X Recursos  

X Planeamento e Controlo X 

X Stakeholders  

X Selecionar e Balancear  

Portfólios 

Managing Layer 
X Estratégia  

X Processos e Estruturas de Governance X 

X Conformidades, Standards e Regulamentos  
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X Cultura e Valores  

 Integridade pessoal e ser confiável X 

 Comunicação X 

 Relações e Interações X 

X Liderança  

 Trabalho de Equipa X 

X Conflitos e Crises  

X Negociação  

X Orientação para Resultados  

X Design  

X Metas, Objetivos e Benefícios X 

 Scope X 

X Tempo X 

X Organização e Informação X 

 Finanças X 

X Recursos X 

X Planeamento e Controlo X 

X Riscos e Oportunidades  

X Stakeholders  

X Mudança e Transformação  

X Selecionar e Balancear  

 

A análise desta tabela permite verificar que a nível de competências em falta ou competências 

acrescentadas o número de competências é menos no modelo da DemoCorp em comparação com o 

modelo de governance da arquitetura de referência (respetivamente 91 e 122 competências), no 

entanto realizando uma análise mais aprofundada conseguimos verificar que: 

• No conjunto de ambos os modelos de governance foram identificadas 156 competências, das 

quais 41% estão em conformidade com ambos os modelos, 17,3% são introduzidas pelo 

modelo de governance da DemoCorp e 41,7% apenas constam no modelo de governance da 

arquitetura de referência. 

• Pode também ser realizada uma análise mais concreta onde: 

o Ecossistema de projetos 

Tabela 22 - Análise das competências no ecossistema de projetos. 

Layer 
Nº de 

Competências 
% Comuns 

% Apenas no 
modelo da 
DemoCorp 

% Apenas no 
modelo de 
referência 

Directing Layer 23 39,1% 43,5% 17,4% 

Managing Layer 26 65,4% 11,5% 23,1% 

Performing Lay-
er 

3 66,7% 0 33,3% 

Total 52 53,8% 25% 21,2% 

o Ecossistema de programas 
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Tabela 23 - Análise das competências no ecossistema de programas. 

Layer 
Nº de 

Competências 
% Comuns 

% Apenas no 
modelo da 
DemoCorp 

% Apenas no 
modelo de 
referência 

Directing Layer 15 40% 13,3% 46,7% 

Managing Layer 20 40% 10% 50% 

Total 35 40% 11,4% 48,6% 

o Ecossistema de portfolios 

Tabela 24 - Análise das competências no ecossistema de portfolios. 

Layer 
Nº de 

Competências 
% Comuns 

% Apenas no 
modelo da 
DemoCorp 

% Apenas no 
modelo de 
referência 

Managing Layer 24 25% 25% 50% 

Total 24 25% 25% 50% 

o Ecossistema Comum a todos os ecossistemas 

Tabela 25 - - Análise das competências no ecossistema comum a todos os ecossistemas. 

Layer 
Nº de 

Competências 
% Comuns 

% Apenas no 
modelo da 
DemoCorp 

% Apenas no 
modelo de 
referência 

Business Gov-
erning Layer 

18 33,3% 16,7% 50% 

Steering Layer 27 37% 3,7% 59,3% 

Total 40 37,5% 12,5% 50% 

 

Através da demonstração é possível verificar que a metodologia de governance de PPP da 

DemoCorp tem algumas lacunas, tanto a nível de papéis como de competências a esta associadas. A 

nível de papéis nota-se a ausência de equipas que auxiliem os gestores de portfolio, programas e 

projetos, assim como de um governing body específico tanto para projetos como para programas e 

portfolios. No que diz respeito às competências nota-se que existem 41,7% de competências que 

estão em falha na metodologia da DemoCorp, sugerindo a revisão dos processos da metodologia de 

forma a diminuir esta percentagem. De um ponto de vista não negativo nota-se a adição de novos 

papéis, é exemplo o sponsor do projeto, assim como a presença de, das competências encontradas 

na análise de ambos os modelos 17,3% são introduzidas pela metodologia da DemoCorp. Tanto a 

adição de papéis como os 17,3% de competências que apenas constam no modelo da DemoCorp 

podem ser justificadas com o contexto e necessidades desta. 

A demostração permite também que a DemoCorp tenha a modelação segundo a linguagem de 

representação de arquitetura empresarial ArchiMate das competências associadas a cada papel da 
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governance de PPP assim como uma clara especificação do que são as 

preocupações/responsabilidades associadas a cada papel, podendo também esta especificação ser 

representada em ArchiMate. 
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5. Avaliação 

Esta secção corresponde à secção de avaliação do modelo de pesquisa DSRM. As atividades de 

avaliação visam observar e medir o quão bem a proposta de solução responde ao problema de 

pesquisa, para tal esta secção pretende comparar os objetivos da proposta de solução com o que 

realmente foi possível observar na secção “Demonstração”.  

A avaliação desta investigação foi realizada usando como cenário de demonstração a DemoCorp. 

Para a avaliação, utilizaremos então a seguinte abordagem: 

• Secção 5.1 – Onde serão avaliados os artefactos que suportam a solução, nomeadamente a 

arquitetura de referência; 

• Secção 5.2 – Onde será realizada a avaliação dos objetivos da solução com o que realmente 

é atingido; 

• Secção 5.3 – Onde a proposta de solução é comparada com outras existentes. 

 Avaliação da Arquitetura de Referência 

Para realizar a avaliação da arquitetura de referência foi pedido a profissionais da área de gestão de 

PPP que realizassem um processo semelhante ao das etapas 3.4 – Associar Papéis às Camadas e  

3.5 – Associar competências aos papéis. Foram escolhidas estas duas etapas pois são as etapas 

estruturais da criação da arquitetura de referência. 

Para a realização da etapa 3.4, foi disponibilizado aos profissionais da área a lista de papéis 

previamente identificada, as preocupações/responsabilidades associadas a cada papel e a definição 

das camadas da arquitetura para que fosse realizado o respetivo mapeamento. 

Resultados: 

Tabela 26 - Tabela de avaliação da associação de papéis às camadas. 

Camada Arquitetura de Referência Inquirido 

Business Governing Layer 
Organizational Governing Body Organizational Governing Body 

Governing Body Governing Body 

Steering Layer 

PPP Governing Body PPP Governing Body 

Project Governing Body Project Governing Body 

Program Governing Body Program Governing Body 

Portfolio Governing Body Portfolio Governing Body 

Directing Layer 
Project Sponsor Project Sponsor 

Program Sponsor Program Sponsor 
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Managing Layer 

Project Manager Project Manager 

Program Manager Program Manager 

Portfolio Manager Portfolio Manager 

Performing Layer Project Team Project Team 

 

Através dos resultados é então possível verificar que existe 100 % de conformidade entre o 

mapeamento realizado para a arquitetura de referência e o mapeamento realizado pelo inquirido. 

No que diz respeito à etapa 3.5, foi também disponibilizada a lista de 

preocupações/responsabilidades associadas a cada papel e a tabela de indicadores das 

competências associadas à gestão de PPP, para que fosse possível realizar o mapeamento entre 

competências e papéis. 

Resultados: 

Tabela 27 - Tabela de avaliação da associação de competências aos papéis. 

Roles 
Organization 
Governing  

Body 

Governing 
Body 

PPP Governing 
Body 

Project  
Manager 

Project  
Management 

Team 

Nº de 
Competências 

10 22 26 28 28 

Conformidade 10% 50% 65,4% 85,7% 78,6% 

Apenas na 
Arquitetura de 
Referência 

10% 18,2% 7,7% 0% 0% 

Apenas 
definidas pelo 
Inquirido 

80% 31,8% 26,9% 14,3% 21,4% 

 
Project  

Sponsor 

Project  
Governing 

Body 

Program  
Sponsor 

Program  
Manager 

Project  
Management 

Team 

Nº de 
Competências 

21 27 22 27 7 

Conformidade 47,6% 44,4% 50% 59,3% 42,9% 

Apenas na 
Arquitetura de 
Referência 

14,3% 7,4% 9,1% 7,4% 0% 

Apenas 
definidas pelo 
Inquirido 

38,1% 48,2% 40,9% 33,3% 21,4% 

 Program  
Governing  

Body 

Portfolio  
Manager 

Portfolio  
Management 

Team 

Portfolio  
Governing 

Body 
 

Nº de 
Competências 

27 28 16 28  
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Conformidade 70,4% 64,3% 6,3% 60,7%  

Apenas na 
Arquitetura de 
Referência 

7,4% 0% 0% 10,7%  

Apenas 
definidas pelo 
Inquirido 

22,2% 35,7% 93,2% 28,6%  

 

É possível concluir que do total de 317 competências abordadas pela arquitetura de referência, pelo 

inquirido ou por ambos, 57,4 % estão em conformidade, isto é, de acordo com ambos (arquitetura de 

referência e inquirido), 6,6 % apenas são abordadas pela arquitetura de referência e 36 % apenas 

são abordadas pelo inquirido. Concluímos também que dos 14 papéis identificados, 64,3 % tem uma 

percentagem igual ou acima de 50 %, se eliminarmos os três papéis que têm menos informação esta 

percentagem sobe para 81,2 %.  

Tendo como objetivo avaliar uma arquitetura de referência que tem como objetivo ser a baseline do 

modelo de governance de PPP representando as competências necessárias uma correta governance, 

o facto de apenas uma baixa percentagem (6,6%) das competências não ser abordada pelo inquirido 

é um bom indicador para a validação da associação das competências aos papéis. 

 Avaliação dos objetivos pretendidos com a 

solução 

Para cada objetivo apresentado na secção “Objetivos da Solução” é apresentada uma análise da 

forma como este é, ou não, atingido pela proposta de solução. 

• Para o objetivo 1 – Facilitar a identificação/compreensão dos elementos em falha em 

modelos de governance de PPP.  

Através da demonstração presente na secção 4 constatamos que é possível realizar uma 

análise tanto a nível de competências como de papéis associados ao modelo de governance 

de PPP. É possível verificar que papéis e competências foram adicionados ou estão em falha 

na metodologia da DemoCorp tendo por base a arquitetura de referência apresentada na 

secção 3. 

• Para o objetivo 2 - Destacar papéis e relações adicionais, em comparação, permitindo 

explorar padrões ou redundância de papéis, compreendendo melhor a oferta de valor de uma 

metodologia em relação a outra. 

Através da adição e remoção de papéis que o método permite identificar podem ser criados e 

identificados padrões tendo em conta os diferentes contextos de execução de projetos. 

Exemplo disso é a adição do sponsor de projetos, e competências a ele associadas, que 

trabalha junto do gestor de projeto de forma a garantir que todos os benefícios do projeto são 

absorvidos pela organização. Esta adição pode ser considerada um padrão necessário 

quando se lida com um determinado tipo de projetos.  
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• Para o objetivo 3 - Verificar como as competências necessárias a uma correta governance 

de PPP são tratadas quando são adicionados ou removidos papéis. 

Através do mapeamento em ArchiMate é facilitada a análise do tratamento das competências 

quando são adicionados ou removidos papéis como podemos ver no seguinte exemplo: 

Neste caso foi removida a project management team e adicionado um sponsor de projeto, e 

verifica-se a vermelho à esquerda as competências que foram removidas e a verde à direita, 

as competências que forma adicionadas. 

• Para o objetivo 4 - Permitir ter acesso a uma realidade que compreende apenas um projeto, 

ou um ecossistema de projetos e as suas metodologias associadas, incluindo programas e 

portfolios.  

O método permite comparar modelos de governance de PPP que englobem tanto um 

ecossistema apenas com projetos, como um ecossistema com programas e projetos e um 

ecossistema com portfolios, programas e projetos como foi possível verificar na secção 4 

onde é possível realizar uma análise comparativa dos diferentes ecossistemas de forma 

independente. 

Podemos então concluir que a arquitetura de referência do modelo de governance de PPP 

associado a uma abordagem clássica à gestão de projetos aqui proposto responde a todos os 

objetivos que eram propostos. 

Fig. 53 - Análise do tratamento de competências quando são adicionados ou removidos papéis. 
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 Comparação com outros trabalhos 

relacionados 

Para avaliação da investigação optou-se também por realizar a comparação da arquitetura de 

referência proposta com os restantes trabalhos relacionados que lhe deram origem. A comparação é 

realizada abordando 4 diferentes domínios, papéis, competências, níveis da arquitetura e outros 

modelos de comparação de metodologias de governance de PPP, apresentados seguidamente: 

5.3.1. Papéis 

Ao contrário dos modelos de governance de PPP estudados, nomeadamente o modelo do APMBoK e 

do PM2, que abordam um ecossistema onde apenas existem projetos, o modelo de governance de 

PPP utilizado na arquitetura de referência, à semelhança do modelo do PMBOK, para além de 

suportar um ecossistema de projetos, suporta também um ecossistema com programas e um 

ecossistema com portfolios. 

5.3.2. Competências 

O IPMA ICB, de onde foram retiradas as competências utilizadas na arquitetura de referência, 

apresenta em anexo o cruzamento das competências apresentadas com a ISO 21500, de onde foram 

retirados os papéis e suas preocupações/responsabilidades associados à gestão de projetos, e com a 

ISO 21504, de onde foram retirados os papéis e suas responsabilidades/preocupações associados à 

gestão de portfolios. Após a análise do resultado deste cruzamento com o que é apresentado na 

arquitetura de referência verificamos que no que respeita à ISO 21500 os papéis identificados não 

realizam 2 competências (“Autorreflexão e Autogestão” e “negociação”) que são endereçadas no 

cruzamento desta ISO com o IPMA ICB. No que respeita à ISO 21504, os papéis aí identificados, 

realizam todas as competências endereçadas no cruzamento desta ISO com o IPMA ICB, além de 

outras. A arquitetura de referência ao realizar também o mapeamento das competências do IPMA ICB 

com os papéis retirados da ISO 21503 e ISO 21505 realiza também um possível cruzamento destas 

ISOs com o IPMA ICB que ainda não tinha sido realizado. 

5.3.3.  Níveis da Arquitetura 

Da literatura estudada nenhuma apresentava em simultâneo os 2 níveis presentes na arquitetura de 

referência, ou apresentavam apenas o nível com os papéis essenciais a uma correta governance de 

PPP ou apresentavam apenas o nível com as competências. Esta arquitetura é inovadora pois 

permite associar concretamente os papéis com as competências que estes devem realizar. 

5.3.4. Outros modelos de comparação 

Como modelos de comparação de metodologias de governance podemos incluir os modelos de 

maturidade, pois estes permitem avaliar as metodologias de governance de PPP atribuindo-lhes um 
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nível de maturidade. No entanto verificou-se que todos os modelos de maturidade se preocupam com 

os processos de governance de PPP e com a criação de uma estrutura que permita esta mesma 

governance, mas nenhum deles aprofunda esta mesma estrutura, nomeadamente os papéis que esta 

deve conter e as competências que estes devem realizar. Esta investigação permite então comparar 

as estruturas de governance de PPP tidas como essenciais nos modelos de maturidade estudados. 

6. Conclusões 

Os projetos têm-se tornado cada vez mais importantes para que as organizações atinjam a sua 

estratégia e acompanhem o mercado extremamente competitivo e em constante mudança. 

Para que os projetos sejam concluídos com sucesso e para que seja possível que estes terminem 

dentro das limitações de tempo, custo e recursos previamente impostos é necessário que seja 

seguida uma correta gestão de projetos, quando num ecossistema com projetos, programas e 

portfolios, uma correta gestão de PPP. 

Todos os papéis e responsabilidades associados a uma correta gestão de PPP devem ser 

estabelecidos pelo modelo de governance de PPP que deve seguir os princípios e valores do modelo 

de governance organizacional. 

A revisão de trabalho relacionado permitiu que fossem analisados diversos modelos de governance 

de PPP, respetivos papéis e preocupações/responsabilidades a eles associados, assim como outros 

domínios que se tornaram fundamentais para a realização da investigação. 

Após a análise do trabalho relacionado, foi formulado o problema da investigação, que consiste na 

necessidade de saber qual o modelo de governance de PPP mais indicado às necessidades de uma 

organização. 

Para tal, a investigação focou-se na descoberta de uma arquitetura de referência que permitisse a 

comparação de modelos de governance de PPP para que seja possível verificar desvios entre 

modelos e selecionar qual o que se adequa mais ao contexto de cada organização, sabendo que esta 

utiliza uma abordagem clássica à gestão de projetos.  

A arquitetura de referência criada está dividida em camadas e engloba os papéis identificados nas 

ISO’s 21500, 21503, 21504 e 21505, referidos em diversas outras metodologias amplamente aceites 

na área de gestão de projetos, assim como competências a elas associadas. 

A arquitetura empresarial torna-se importante nesta investigação pois permite representar os papéis 

identificados relacionando-os com o ecossistema a que pertencem, portfolios, programas ou projetos 

e com as responsabilidades a eles associadas. Para esta representação utilizou-se a linguagem 

ArchiMate. 

A utilidade da arquitetura de referência foi demonstrada na DemoCorp, comparando o seu modelo de 

governance com a arquitetura de referência, onde se verificou que existe remoção e adição de 
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papéis, são exemplo, a remoção das project, program e portfolio management teams e a adição do 

sponsor de projeto, assim como se verificou que das 156 competências identificadas no conjunto de 

ambos os modelos de governance de PPP, 41% são comuns a ambos os modelos, 17,3% são 

apenas associadas ao modelo de governance da DemoCorp e 41,7% são apenas associados ao 

modelo de governance de referência. 

 Contribuições 

Nesta secção são identificadas as principais contribuições da investigação para a base de 

conhecimento de gestão de projetos.  

6.1.1. Arquitetura de referência do modelo de governance de 

PPP associado a uma abordagem clássica à gestão de 

projetos 

Esta investigação introduz à base de conhecimento de gestão de projetos uma arquitetura de 

referência do modelo de governance de PPP associado a uma abordagem clássica à gestão de 

projetos. A arquitetura está dividida em camadas onde é possível encontrar os papéis associados a 

uma correta governance de PPP assim como as competências que estes precisam de realizar. Os 

papéis utilizados são os presentes na ISO 21500, para gestão de projetos, ISO 21503, para gestão 

de programas, ISO 21504, para gestão de portfolios e ISO 21505 para governance de PPP. As 

competências utilizadas foram identificadas através do IPMA ICB. 

6.1.2. Facilitar a identificação/compreensão dos elementos em 

falha nos diferentes modelos de governance 

Através da arquitetura de referência criada nesta investigação, que pode perfeitamente servir como 

baseline a uma organização que não tenha implementado qualquer tipo de modelo de governance de 

PPP, são facilmente identificados tanto os papéis como as competências que podem estar em falha e 

assim impedir uma correta governance de PPP. 

6.1.3. Possibilidade de destacar papéis e relações adicionais 

Como referido no ponto anterior, utilizando a arquitetura de referência como baseline, é possível 

observar desvios dos diversos modelos de governance de PPP e assim estabelecer padrões de 

papéis e relações adicionais que devem ser utilizados em determinados contextos de projetos e 

organizações. 
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6.1.4. Possibilidade de verificar como as competências 

necessárias a uma correta governance de PPP são 

tratadas quando são adicionados ou removidos papéis 

Através da organização em camadas da arquitetura e dos níveis utilizados (papéis e competências) é 

possível ser analisado através da arquitetura como são tratadas as competências de uma 

determinada camada quando são removidos ou adicionados papéis. Podendo-se verificar se as 

competências foram removidas, adicionadas ou se existe redundância de competências (quando 

vários papéis realizam a mesma competência). 

6.1.5. Cruzamento entre IPMA ICB com a ISO 21503 e ISO 

21505 

Ao analisar o IPMA ICB verificou-se que em anexo este apresenta o cruzamento das competências 

apresentadas com a ISO 21500, de onde foram retirados os papéis e suas 

preocupações/responsabilidades associados à gestão de projetos e com a ISO 21504 de onde foram 

retirados os papéis e suas preocupações/responsabilidades em relação à gestão de portfolios. O 

facto de a arquitetura de referência apresentar o mapeamento das competências do IPMA ICB com 

os papéis retirados da ISO 21503 e ISO 21505 realiza um possível cruzamento destas ISOs com o 

IPMA ICB que ainda não tinha sido realizado. 

 Limitações 

Ao desenvolver a arquitetura de referência do modelo de governance de PPP proposta foram 

encontradas limitações que podem pôr em causa a sua utilização assim como a sua validação.  

O facto de poder existir um papel que pertença a mais que uma camada. Eventualmente, poderá 

existir uma organização em que o seu modelo de governance de PPP tenha apenas um papel 

definido com todas as responsabilidade e preocupações de governance de PPP a ele associadas e aí 

a utilização da arquitetura de referência proposta como forma de comparação não será trivial, no 

entanto com alguma flexibilidade é possível. 

Também a atribuição de competências aos papéis é uma limitação desta investigação. Na maioria 

das vezes a atribuição das competências aos papéis não é algo que seja direto após a análise das 

preocupações e responsabilidades, o que traz a esta etapa do método algum grau de incerteza.  

Por fim o facto de cada competência ter uma lista de indicadores e a mesma competência poder ser 

associada a um papel devido a um indicador e ser associada a outro papel devido a um outro 

indicador causa um tipo de limitação à investigação. 
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 Trabalho Futuro 

Existem ainda inúmeras investigações que podem ser feitas tendo por base esta dissertação. 

Com base nos resultados desta dissertação, podemos apontar como trabalho futuro, utilizar o método 

proposto em diversos contextos para ser possível encontrar desvios da arquitetura de referência e 

assim ser possível criar padrões de papéis e competências necessários a determinados contextos, 

realizar uma investigação mais profunda que permita associar as competências aos papéis de uma 

forma mais direta e menos dúbia e aumentar a base de conhecimento presente na arquitetura de 

referência, possivelmente através da análise das variações dos indicadores de cada competência, 

pois a mesma competência pode estar associada a papéis diferentes devido a diferentes indicadores. 
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8. Anexos 

 Anexo A – Tabela de papéis e respetivas 

preocupações/responsabilidades 

Tabela 28 - Tabela de papéis e respetivas preocupações/responsabilidades. 

Standard Papel Preocupações/Responsabilidades 

Global 

ISO 21505 Governing Body 

Tomar decisões 

Desenvolver e manter políticas, procedimentos e processos 

Identificar e documentar os princípios da governance de PPP  

Estabelecer papéis, responsabilidades e obrigações  

Estar em conformidade com os objetivos 

Estar em conformidade com os valores e princípios organizacionais 
estabelecidos  

Implementar framework de governance   

Governar a organização para atingir accountability e performance  

Separar governance e management 

Definir objetivos para as unidades organizacionais  

Monitorar a conformidade com a realização dos objetivos  

Cumprir os requirements legais e organizacionais 

Seguir os requirements dos stakeholders  

Delegar responsabilidades para capacitar e apoiar os gestores 

Fornecer orientação às unidades organizacionais 

ISO 21505 
Organization 

Governing Body 
Estabelecer objetivos, valores e princípios da organização 

ISO 21505 
PPP Governing 

Body 

Suportar valores e objetivos estratégicos 

Otimizar benefícios 

Investir recursos 

Refletir os valores e princípios da organização 

Facilitar o atingir dos objetivos 

Cumprir com as constraints estabelecidas pela framework de governance 

Considerar as normas éticas e culturais 

Permitir uma comunicação eficaz entre as entidades  

Separar governance e management 

Melhor a framework de governance de PPP 

Fomentar uma cultura de respeito, justiça, verdade e honestidade 

Ter em conta as responsabilidades da organização a nível ambiental e de 
sustentabilidade 

Suportar a integridade, segurança e divulgação de informação 

Estabelecer processos que permitam corretas tomadas de decisão 

Envolver os stakeholders 
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Ter em conta as necessidades dos stakeholders 

Desenvolver políticas de gestão de risco 

Desenvolver políticas de tratamento de conflitos 

Alinhar com os valores organizacionais 

Alinhar a gestão de PPP com as políticas, valores e objetivos da 
organização 

Desenvolver framework de governance de PPP 

Implementar framework de governance de PPP  

Manter framework de governance de PPP 

Estabelecer papéis, responsabilidades e obrigações  

Determinar interfaces entre as entidades de gestão de PPP 

Projetos 

ISO 21500 Project Manager 

Concluir o Projeto  

Liderar atividades do Projeto 

Gerir atividades do Projeto 

Gerir constrangimentos 

Optar pelos processos adequados de Gestão de Projetos 

Construir Project Team 

Gerir riscos do Projeto  

ISO 21500 
Project 

Management 
Team 

Suportar o gestor de projeto 

Gerir riscos do Projeto 

ISO 21500 Project Team 
Executar as atividades do Projeto 

Gerir riscos do Projeto  

ISO 21500 Project Sponsor 

Autorizar o início de um novo projeto 

Benefícios do Projeto 

Manutenção da governance do Projeto 

Objetivos do Projeto 

Resolver problemas e conflitos 

Gerir riscos do Projeto  

ISO 21505 
Project 

Governing Body 

Alinhar a governance de projetos com a governance da organização  

Verificar que a justificação do projeto e os seus objetivos estão alinhados 
com a estratégia organizacional 

Instituir um processo de gestão de mudanças e monitorar a adesão  

Validar a aplicação de políticas, processos, procedimentos e normas para 
autorizar, aprovar e conduzir o projeto 

Responder perante auditorias 

Verificar que a justificação do projeto e os seus objetivos estão alinhados 
com as necessidades da organização 

Criar consciência do impacto individual dos projetos na organização 

Assegurar o uso apropriado de práticas de gestão de risco e oportunidades 
do projeto 

Instituir uma política de remuneração adequada com base nos interesses 
dos stakeholders 

Envolver-se e apoiar o projeto a fim de permitir o atingir dos seus objetivos 

Documentar decisões 

Garantir o acesso adequado às finanças do projeto 
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Definir papéis, responsabilidades e autoridades 

Fornecer liderança eficaz e eficiente  

Envolver-se e apoiar o projeto a atingir os seus objetivos 

Autorizar os recursos e capacidades  

Garantir que o projeto cumpre as obrigações legais e jurídicas. 

Delegar níveis de tomada de decisão 

Criar consciência do impacto individual do projeto nos riscos organizacionais 

Proporcionar supervisão sobre os resultados do projeto 

Demonstrar suporte para o projeto  

Apoiar a tomada de decisões no projeto  

Programas 

ISO 21503 
Program 
Sponsor 

Alinhar o programa com a estratégia organizacional 

Alinhar o programa com o business case 

Comunicar os objetivos do programa 

Tomar decisões  

Resolver questões e conflitos 

Manutenção da Governance do Programa 

Aprovar/Facilitar alterações que sejam necessárias ao programa 

Delegar autorizações para o gestor de programa 

Apoiar o envolvimento de clientes e stakeholders 

ISO 21503 
Program 
Manager 

Atuar de acordo com as orientações do program sponsor 

Concretizar os seus benefícios 

Controlar as dependências entre componentes do programa 

Manutenção da Governance do Programa  

Cooperar com o Program Sponsor  

Trabalhar com o program sponsor e gestão organizacional para apoiar as 
necessidades do programa 

Alcançar os objetivos do programa 

Resolver problemas e conflitos dentro do Programa 

Dirigir a program management tem 

Tomar decisões 

Liderar e alocar recursos ao programa à program management team 

Gerir Riscos do Programa (Identificar Riscos / Avaliar Riscos / Tratar Riscos 
/ Controlar Riscos) 

ISO 21503 
Program 

Management 
Team 

Desempenho dos componentes do programa 

Implementação dos componentes do programa 

ISO 21505 
Program 

Governing Body 

Alinhar a governance de programas com a governance da 
organização/portfolio quando necessário  

Estabelecer e demonstrar apoio aos objetivos e visão em alinhamento com 
a estratégia organizacional  

Participar e apoiar o processo de gestão de mudanças  

Supervisionar os benefícios do programa 

Verificar que a justificação do programa está alinhada com as necessidades 
organizacionais 
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Verificar que a justificação do programa está alinhada com a estratégia 
organizacional 

Avaliar a necessidade de monitorização e gestão de mudança 
organizacional 

Assegurar o uso apropriado de práticas de gestão de riscos e oportunidades 

Envolver-se e apoiar o programa a atingir os seus objetivos 

Suportar a tomada de decisões dentro do programa 

Documentar decisões 

Validar a aplicação de políticas, processos, procedimentos e normas para 
autorizar, aprovar e conduzir o programa 

Responder perante auditorias e revisões 

Resolver sobreposições entre programas e projetos 

Garantir o acesso adequado às finanças do programa 

Definir papéis, responsabilidades e autoridades 

Efetuar uma liderança eficaz  

Verificar o alinhamento do programa com os objetivos e a visão do mesmo  

Autorizar os recursos e capacidades necessários ao programa 

Garantir que o programa cumpre as obrigações legais e jurídicas. 

Delegar níveis de tomada de decisão 

Fornecer consciência dos riscos individuais dos projetos, bem como dos 
riscos do programa 

Supervisionar os benefícios do programa 

Envolver-se e apoiar o programa a atingir os seus objetivos  

Suportar a tomada de decisões dentro do programa  

Portfólios 

ISO 21504 
Portfolio 
Manager 

Identificar quais os objetivos estratégicos são mais relevantes para o 
portefólio  

Monitorar e controlar o alinhamento do portefólio com os objetivos 
estratégicos 

Medir desempenho dos componentes individuais e coletivos do portefólio 

Identificar benefícios 

Identificar prazos de realização de benefícios 

Realizar a adoção de benefícios 

Integrar os benefícios 

Prever ganhos e perdas de investimento 

Acompanhar os benefícios reais e os previstos 

Identificar gaps entre os benefícios esperados e os concretizados 

Proporcionar informações adequadas aos stakeholders (elaborar relatórios) 

Manter um ciclo de apresentação desses relatórios 

Considerar potenciais componentes de portfólio 

Assegurar que os investimentos de todos os componentes de portefólio 
estão alinhados para alcançar níveis de benefícios individuais e agregados 
com valor para os objetivos estratégicos 

Identificar o nível de tolerância de exposição ao risco 

Avaliar em que medida o portfólio está alinhado com o nível de risco 
tolerado 

Alinhar a exposição ao risco do portefólio com a exposição ao risco tolerada 
pela organização 
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Manter o alinhamento do risco acumulado do portefólio com o valor criado a 
partir da realização bem-sucedida dos objetivos estratégicos 

Controlar as alterações do portefólio  

Documentar o alinhamento do portefólio com a tolerância ao risco  

Documentar as decisões e os resultados das suas ações 

Avaliar os resultados e impactos das suas ações 

Otimizar componentes do portefólio  

Determinar se existe capacidade suficiente dos recursos para gerir o 
portefólio dentro do nível de exposição ao risco 

ISO 21504 
Portfolio 

Management 
Team 

Suportar o portfólio manager 

ISO 21505 
Portfolio 

Governing Body 

Alinhar a governance do portfolio com a governance da organização   

Estabelecer objetivos e visão do portfolio em alinhamento com a estratégia 
organizacional. 

Validar o alinhamento da governance de portfolios com a governance de 
projetos e programas 

Verificar se a justificação e objetivos do portfolio estão alinhados com as 
necessidades da organização 

Assegurar o uso apropriado de práticas de gestão de risco e oportunidades 
do portfolio 

Envolver-se e apoiar a gestão de portfolio em atingir os seus objetivos 

Fornecer consciência individual de projetos, programas e portfolio 

Fornecer acesso às finanças do portfolio 

Definir papéis, responsabilidades e autoridades 

Estabelecer e validar políticas, processos, procedimentos e autoridades 
para a governance de portfolio (seleção, priorização, autorização, 
mecanismos de alinhamento … para programas e projetos) 

Fornecer liderança eficaz 

Estabelecer os objetivos e a visão do portfolio em alinhamento com a 
estratégia organizacional  

Autorizar e validar os recursos e capacidades necessários para a gestão de 
PPP 

Garantir que o portfolio cumpre as obrigações legais e jurídicas 

Delegar níveis de tomada de decisão  

Suportar os objetivos do portefólio e o alinhamento com a estratégia 
organizacional  

Documentar decisões 
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 Anexo B – Mapeamento entre papéis e 

camadas 

Tabela 29 - Mapeamento entre papéis e camadas. 

Camada Papel 

Business Governing Layer 
Organizational Governing Body 

Governing Body 

Steering Layer 

PPP Governing Body 

Project Governing Body 

Program Governing Body 

Portfolio Governing Body 

Directing Layer 
Project Sponsor 

Program Sponsor 

Managing Layer 

Project Manager 

Project Management Team 

Program Manager 

Program Management Team 

Portfolio Manager 

Portfolio Management Team 

Performing Layer Project Team 
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 Anexo C – Tabela de Indicadores das 

Competências 

Tabela 30 - Tabela de Indicadores das Competências. 

 Competência Indicadores 

P
e
rs

p
e
c
ti

v
e
 C

o
m

p
e
te

n
c
e

s
 

E
s
tr

a
té

g
ia

 

1. Alinhamento com a missão e visão organizacional; 

2. Identificar e explorar oportunidades que afetam a estratégia organizacional; 

3. Garantir a validade da justificação do projeto; 

4. Determinar, avaliar e rever os fatores críticos de sucesso; 

5. Determinar, avaliar e rever os principais indicadores de desempenho; 

P
ro

c
e
s
s
o

s
 e

 E
s
tr

u
tu

ra
s
 d

e
 G

o
v
e
rn

a
n

c
e

 1. Conhecer os princípios de gestão de projetos e a forma como estes são 

implementados; 

2. Conhecer os princípios de gestão de programas e a forma como estes são 

implementados; 

3. Conhecer os princípios de gestão de portfólios e a forma como estes são 

implementados; 

4. Funções de Suporte; 

5. Alinhar o projeto com as estruturas de tomada de decisões e de relatórios e com os 

requisitos de qualidade da organização; 

6. Alinhar o projeto/programa/portfólio com os processos e funções dos recursos 

humanos; 

7. Alinhar o projeto/programa/portfólio com as finanças e funções e processos de 

controlo; 

C
o

n
fo

rm
id

a
d

e
, 

s
ta

n
d

a
rd

s
, 

re
g

u
la

m
e
n

to
s

 

1. Identificar e garantir que o projeto/programa/portfolio está em conformidade com a 

legislação relevante; 

2. Identificar e garantir que o projeto/programa/portfólio está em conformidade com 

todos os regulamentos relevantes. 

3. Identificar e garantir que o projeto/programa/portfólio está em conformidade com 

todos os códigos de conduta e regulamentação profissional. 

4. Identificar e garantir que o projeto/programa/portfólio está em conformidade com os 

princípios e objetivos de sustentabilidade. 

5. Avaliar, usar e desenvolver padrões e ferramentas profissionais para o 

projeto/programa/portfólio; 

6. Avaliar e melhorar a competência de gestão de projetos/programas/portfólios 

dentro das organizações. 
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P
o

d
e
r 

e
 

In
te

re
s

s
e

 

1. Avaliar as ambições pessoais e os interesses de outros e o seu impacto no 

projeto/programa/portfólio. 

2. Avaliar a influencia individual ou coletiva e o seu impacto no 

projeto/programa/portfólio. 

3. Avaliar as personalidades e os diferentes estios de trabalho em benefício do 

projeto/programa/portfólio. 

C
u

lt
u

ra
 e

 

V
a
lo

re
s

 

1. Avaliar a cultura e os valores da sociedade e as suas implicações para o 

projeto/programa/portfólio; 

2. Alinhar o projeto/programa/portfólio com a cultura e valores da organização; 

3. Avaliar a cultura e valores da organização e as suas implicações para o 

projeto/programa/portfólio; 

P
e
o

p
le

 C
o

m
p

e
te

n
c

e
s

 

A
u

to
rr

e
fl

e
x
ã
o

 e
 

A
u

to
g

e
s
tã

o
 

1. Identificar e refletir como os valores próprios podem interferir no trabalho; 

2. Construir uma base de autoconfiança com base nas forças e fraquezas pessoais; 

3. Identificar e refletir acerca das motivações pessoais de forma definir metas que 

permitam manter o foco; 

4. Organizar o trabalho dependendo da situação dos recursos próprios; 

5. Assumir a responsabilidade pela aprendizagem e desenvolvimento pessoal; 

In
te

g
ri

d
a
d

e
 

P
e
s

s
o

a
l 

e
 s

e
r 

c
o

n
fi

á
v
e
l 

1. Reconhecer e aplicar valores éticos a todas as decisões e ações; 

2. Promover a sustentabilidade de produtos e resultados; 

3. Assumir responsabilidade pelas próprias ações e decisões; 

4. Agir, tomar decisões e comunicar de forma consistente; 

5. Concluir as tarefas na sua totalidade. 

C
o

m
u

n
ic

a
ç

ã
o

  

1. Fornecer informações claras e estruturadas e verificar que estas foram 

compreendidas; 

2. Facilitar e promover uma comunicação aberta; 

3. Escolher estilos e formas de forma a responder às necessidades comunicacionais; 

4. Comunicar efetivamente com equipas virtuais; 

5. Utilizar humor e bom senso quando apropriado.  

R
e
la

ç
õ

e
s
 e

 

In
te

ra
ç
õ

e
s

 

1. Iniciar e desenvolver relações pessoais e profissionais; 

2. Construir, facilitar e contribuir com networks; 

3. Demonstrar empatia através de escuta, compreensão e apoio; 

4. Mostrar confiança e respeito, incentivando a partilha de opiniões e preocupações; 

5. Partilhar a visão e os objetivos pessoais para conquistar os envolvimento e 

comprometimento dos outros; 
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L
id

e
ra

n
ç

a
 

1. Iniciar ações e oferecer proactivamente ajuda e conselhos; 

2. Assumir a propriedade e mostrar compromisso; 

3. Proporcionar orientação, coaching e mentoring para orientar e melhorar o trabalho 

e quem está envolvido neste; 

4. Exercer poder e influência apropriados para facilitar o atingir dos objetivos; 

5. Tomar, aplicar e rever decisões. 

T
ra

b
a

lh
o

 d
e
 

E
q

u
ip

a
 

1. Selecionar e Construir Equipa; 

2. Promover a cooperação e as relações dentro da equipa; 

3. Apoiar, facilitar e rever o desenvolvimento da equipa e dos seus membros; 

4. Motivar a equipa através da delegação de tarefas e responsabilidades; 

5. Reconhecer erros para facilitar a aprendizagem através destes. 

C
o

n
fl

it
o

s
 e

 

C
ri

s
e

s
 

1. Antecipar e se possível prevenir conflitos e crises; 

2. Analisar as causas e consequências de conflitos e crises e selecionar a melhor 

resposta a estes; 

3. Mediar e resolver conflitos e crises e / ou o seu impacto; 

4. Identificar e partilhar conhecimento acerca de conflitos e crises para melhorar 

práticas futuras. 

A
g

il
id

a
d

e
 

1. Estimular e apoiar um ambiente aberto e criativo; 

2. Aplicar pensamento concetual para definir situações e estratégias; 

3. Aplicar técnicas analíticas para analisar situações, dados financeiros e 

organizacionais; 

4. Promover e aplicar técnicas criativas para encontrar alternativas e soluções; 

5. Promover uma visão holísticas do projeto e do seu contexto para melhorar tomadas 

de decisões; 

N
e
g

o
c
ia

ç
ã
o

 

1. Identificar e analisar todos os interesses de todos os stakeholders envolvidos na 

negociação; 

2. Desenvolver e avaliar opções e alternativas com potencial para atender à 

necessidade de todos os stakeholders; 

3. Definir uma estratégia de negociação; 

4. Alcançar acordos com outras partes que estejam alinhados com os objetivos 

próprios; 

5. Detetar e explorar possibilidades adicionais de venda e aquisição. 

O
ri

e
n

ta
ç
ã
o

 p
a
ra

 

R
e
s
u

lt
a
d

o
s

 

1. Avaliar todas as decisões e ações tendo em conta o seu impacto no sucesso do 

projeto/programa/portfólio e nos objetivos da organização; 

2. Equilibrar necessidades e meios para otimizar resultados e atingir o sucesso; 

3. Criar e manter um ambiente de trabalho saudável, seguro e produtivo; 

4. Promover e "vender" o projeto/programa/portfólio, os seus processos e resultados; 

5. Entregar resultados e obter aceitação; 
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P
ra

c
ti

c
e
 C

o
m

p
e
te

n
c

e
s

 

D
e
s
ig

n
 

1. Reconhecer, priorizar e rever os critérios de sucesso; 

2. Rever, aplicar e trocar lições aprendidas com outros projetos/programas/portfólios; 

3. Determinar a complexidade e suas consequências para a abordagem; 

4. Criar uma visão do programa/portfólio; 

5. Criar e adaptar uma estratégia de mudança; 

6. Selecione e rever a abordagem geral de gestão de projetos/programas; 

7. Projetar a arquitetura de execução do projeto/programa; 

8. Criar uma estratégia de entregas do programa; 

M
e
ta

s
, 

O
b

je
ti

v
o

s
 e

 

B
e
n

e
fí

c
io

s
 

1. Definir e desenvolver a hierarquia de objetivos do projeto/programa/portfólio; 

2. Identificar e se possível quantificar os benefícios do programa; 

3. Desenvolver uma estratégia de realização de benefícios; 

4. Definir componentes, os seus resultados e as suas interfaces; 

5. Monitorar o atingir de objetivos; 

6. Identificar e analisar as necessidades e requisitos dos stakeholders do projeto; 

7. Priorizar e decidir sobre requisitos e critérios de aceitação; 

S
c
o

p
e

 

1. Definir as entregas do projeto; 

2. Definir o scope do programa; 

3. Estruturar o scope do projeto/programa; 

4. Gerir o Scope dos componentes; 

5. Definir as work packages do projeto; 

6. Estabelecer e manter o scope; 

T
e
m

p
o

 

1. Estabelecer ciclos de tomada de decisão a nível do portfólio; 

2. Estabelecer as atividades necessárias para entregar um projeto; 

3. Determinar o esforço do trabalho e a respetiva duração; 

4. Decidir o calendário e a abordagem; 

5. Sequenciar as atividades do projeto e criar um calendário; 

6. Monitorar o progresso em relação ao calendário e fazer os ajustes necessários; 

7. Sequenciar os componentes do programa e criar o seu roadmap de tranches; 

8. Gerir a consistência das tranches; 

9. Gerir a transição entre tranches; 

O
rg

a
n

iz
a
ç
ã
o

 e
 

In
fo

rm
a
ç
ã
o

 

1. Avaliar e determinar as necessidades dos stakeholders relacionadas á informação 

e documentação; 

2. Definir a estrutura, roles e responsabilidades dentro do projeto/programa/portfólio; 

3. Estabelecer infraestrutura, processos e sistemas para fluxo de informação; 

4. Implementar, monitorar e manter a organização do projeto/programa/portfólio; 

5. Criar e implementar uma framework de governance e regras; 
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Q
u

a
li
d

a
d

e
 

1. Desenvolver e monitorar a implementação e rever um plano de gestão da 

qualidade para o projeto; 

2. Rever o projeto e as suas entregas para garantir que estas continuam a atender 

aos requisitos do plano de gestão de qualidade; 

3. Verificar o alcance dos objetivos de qualidade do projeto e recomendar quaisquer 

ações corretivas e / ou preventivas necessárias; 

4. Planear e organizar a validação dos resultados do projeto; 

5. Garantir a qualidade em todo o projeto/programa/portfólio. 

6. Organizar garantia de qualidade do programa; 

F
in

a
n

ç
a
s

 

1. Estimar os custos do projeto; 

2. Estabelecer o orçamento do projeto/programa/portfólio; 

3. Assegurar o financiamento necessário ao projeto; 

4. Desenvolver, estabelecer e manter um sistema de gestão financeira e relatórios 

para o projeto/programa/portfólio; 

5. Monitorar as finanças do projeto para identificar e corrigir os desvios do plano do 

projeto; 

6. Determinar uma estratégia de financiamento e de fundos para o programa; 

7. Distribuir fundos do programa com base nas necessidades dos componentes e nas 

condições de financiamento; 

8. Fornecer relatórios aos órgãos de financiamento e fundos; 

R
e
c
u

rs
o

s
 

1. Desenvolver plano de recursos estratégico para entregar ao 

projeto/programa/portfólio; 

2. Definir a qualidade, a quantidade e a disponibilidade de recursos necessários; 

3. Identificar as fontes potenciais de recursos e negociar a sua aquisição; 

4. Alocar e distribuir recursos de acordo com a necessidade definida; 

5. Avaliar o uso de recursos e tomar todas as ações corretivas necessárias; 

6. Identificar as habilidades dos recursos necessários para executar 

projetos/programas/portfólios. 

P
ro

c
u

re
m

e
n

t 

1. Manter e governar o sistema de procurement do programa/portfolio; 

2. Concordar com as necessidades, opções e processos de aquisição; 

3. Contribuir para a avaliação e seleção de fornecedores e parceiros; 

4. Contribuir para a negociação e acordo de termos e condições contratuais que 

atendam aos objetivos do projeto; 

5. Supervisionar a execução de contratos, resolver problemas e procurar a reparação 

quando necessário. 

6. Desenvolver Parcerias; 

7. Terminar Parcerias; 
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P
la

n
e

a
m

e
n

to
 e

 C
o

n
tr

o
lo

 

1. Estabelecer o sistema de controlo programa/portfólio; 

2. Gerir as interfaces e as dependências entre componentes; 

3. Iniciar o portfolio; 

4. Estabelecer e manter o ciclo do portfólio; 

5. Medias e avaliar o estado dos componentes de um programa assim como a sua 

influência no progresso; 

6. Reportar sobre o portfólio; 

7. Oferecer direção aos diretores dos componentes; 

8. Finalizar o programa; 

9. Iniciar e desenvolver o projeto e obter um acordo sobre o plano de gestão do 

projeto; 

Iniciar e gerir transições entre fases do projeto; 

10. Controlar o desempenho do projeto em relação ao plano do projeto e tomar todas 

as ações corretivas necessárias; 

11. Reportar o progresso do projeto; 

12. Avaliar, chegar a um acordo e implementar mudanças no projeto; 

13. Fechar ou avaliar uma fase ou projeto na sua totalidade; 

R
is

c
o

s
 e

 

O
p

o
rt

u
n

id
a
d

e
s

 1. Desenvolver e implementar uma framework de gestão de riscos; 

2. Identificar riscos e oportunidades; 

3. Avaliar a probabilidade e o impacto de riscos e oportunidades; 

4. Selecionar estratégias e implementar planos de resposta para lidar com riscos e 

oportunidades; 

5. Avaliar e monitorar riscos, oportunidades e respostas implementadas; 

S
ta

k
e
h

o
ld

e
rs

 

1. Identificar os stakeholders e analisar os seus interesses e influências; 

2. Desenvolver e manter uma estratégia de stakeholders e plano de comunicação; 

3. Envolver-se com os executivos, os sponsors e a alta administração para obter 

comprometimento e gerir interesses e expectativas; 

4. Envolver-se com utilizadores, parceiros, fornecedores e outros stakeholders para 

obter a sua cooperação e compromisso; 

5. Organizar e manter redes e alianças; 

M
u

d
a
n

ç
a
 e

 

tr
a
n

s
fo

rm
a

ç
ã
o

 1. Avaliar e rever os impactos das mudanças que afetam o portfolio; 

2. Avaliar a adaptabilidade à mudança da organização; 

3. Identificar requisitos de mudança e oportunidades de transformação; 

4. Desenvolver estratégia de mudança ou transformação; 

5. Implementar estratégia de gestão de mudança ou transformação; 

6. Sustentar o processo de mudança; 
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S
e
le

c
io

n
a

r 
e
 

B
a
la

n
c

e
a
r 

1. Analisar as características dos componentes; 

2. Priorizar componentes baseado nas prioridades do programa/portfólio; 

3. Analisar e prever o desempenho futuro do programa/portfolio; 

4. Preparar e facilitar decisões dentro do programa/portfolio; 

5. Identificar programas ou projetos que possam fazer parte do portfólio; 

6. Priorizar programas e projetos com base nas prioridades da organização; 

7. Supervisionar as entregas dos componentes; 
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 Anexo D – Mapeamento das competências 

associadas a cada papel tendo em conta os 

indicadores 

Tabela 31 - Mapeamento das competências associadas a cada papel tendo em conta os indicadores. 

Role Competência Indicadores 

Global 

Organization 
Governing 

Body 

Orientação para Resultados 1, 2, 3 

Organização e Informação 2, 4, 5 

Governing 
Body 

Estratégia 2, 3 

Processos e Estruturas de 
Governance 

1, 2, 3, 4 

Conformidade, Standards, 
Regulamentos 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

Cultura e Valores 1, 2, 3 

Integridade pessoal e ser 
confiável 

3 

Liderança 1, 3, 5  

Trabalho de Equipa 4 

Conflitos e Crises 3 

Relações e Interações 1 

Orientação para Resultados 3 

Metas, Objetivos e Benefícios 5, 6 

Scope 6 

Organização e Informação 3, 4, 5 

Planeamento e Controlo 1, 5, 7 

Stakeholders 1, 2, 3, 4, 5 

PPP 
Governing 

Body 

Estratégia 1 

Cultura e Valores 1, 2, 3 

Conformidade, Standards, 
Regulamentos 

1, 2, 3, 4 

Processos e Estruturas e 
Governance 

1, 2, 3, 4 

Orientação para Resultados 2 

Liderança 4 

Agilidade 5 

Integridade pessoal e ser 
confiável 

1, 2, 3, 4, 5 

Comunicação 1, 2, 3 

Finanças 7 

Recursos 2, 3, 4, 6 

Metas, Objetivos e Benefícios 3, 7 

Scope 2, 4 

Planeamento e Controlo 7 

Organização e Informação 1, 2, 3, 4, 5 

Qualidade 1 

Procurement 1, 2 

Riscos e Oportunidades 1 

Stakeholders 1, 2, 3, 4, 5 

Projetos 

Project 
Manager 

Orientação para os Resultados 1, 4, 5 

Integridade pessoal e ser 
confiável 

3, 4, 5, 1 

Comunicação 1, 2, 3 

Liderança 1, 2, 3, 4, 5 
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Trabalho de Equipa 1, 2, 3, 4 

Conflitos e Crises 1, 4 

Agilidade 4, 5 

Relações e Interações 1, 2 

Processos e Estruturas de 
Governance 

1 

Conformidade, standards e 
regulamentos 

1, 2, 3, 4, 5 

Poder e Interesse 1, 2, 3 

Cultura e Valores 1, 2, 3 

Metas, Objetivos e Benefícios 1, 3, 5, 7 

Design 2, 3, 6, 7 

Scope 1, 3, 4, 5, 6 

Tempo 2, 3, 4, 5, 6 

Qualidade 1, 2, 5 

Finanças 4 

Organização e Informação 2 

Planeamento e Controlo 2, 7, 9, 10, 11, 12,13 

Recursos 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Stakeholders 2 

Procurement 5 

Riscos e Oportunidades 1, 2, 3, 4, 5 

Project 
Management 

Team 

Orientação para os Resultados 1, 4, 5 

Integridade pessoal e ser 
confiável 

1, 3, 4, 5 

Comunicação 1, 2, 3 

Liderança 1, 2, 3, 4, 5 

Trabalho de Equipa 1, 2, 3, 4 

Conflitos e Crises 1, 4 

Agilidade 4, 5 

Relações e Interações 1, 2 

Processos e Estruturas de 
Governance 

1, 4 

Conformidade, standards e 
regulamentos 

5 

Poder e Interesse 1, 2, 3 

Cultura e Valores 1, 2, 3 

Metas, Objetivos e Benefícios 1, 3, 5, 7 

Design 2, 3, 6, 7 

Scope 1, 3, 4, 5, 6 

Tempo 2, 3, 4, 5, 6 

Qualidade 1, 2, 5 

Finanças [4] 

Planeamento e Controlo 2, 7, 9, 10, 11, 12,13 

Recursos 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Stakeholders 2 

Procurement 5 

Riscos e Oportunidades 1, 2, 3, 4, 5 

Project Team 

Integridade Pessoal e ser 
confiável 

5 

Riscos e Oportunidades 1, 2, 3, 4, 5 

Planeamento e Controlo 11, 12, 13 

Project 
Sponsor 

Orientação para Resultados 1, 5 

Integridade Pessoal e ser 
confiável 

1, 3, 4 

Comunicação 1, 3 

Relações e Interações 1 

Liderança 5 

Conflitos e Crises 1, 2, 3, 4 

Processos e Estruturas de 
Governance 

4 

Estratégia 2, 3 

Scope 3 

Metas, Objetivos e Benefícios 2, 4, 6 
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Planeamento e Controlo 11, 12, 13 

Riscos e Oportunidades 1, 2, 3, 4, 5 

Organização e Informação 2 

Project 
Governing 

Body 

Estratégia 1, 3 

Processos e Estruturas de 
governance 

4, 5 

Conformidade, Standards, 
regulamentos 

1, 2, 3, 4, 5 

Relações e Interações 2 

Liderança 1, 2, 3, 4, 5 

Metas, Objetivos e Benefícios 5 

Organização e Informação 2, 4, 5 

Qualidade 1, 2, 5, 6 

Recursos 4 

Procurement 2 

Planeamento e Controlo 9 

Riscos e Oportunidades 1, 2, 3, 4, 5 

Stakeholders 2 

Mudança e Transformação 5 

Programas 

Program 
Sponsor 

Estratégia 1, 3 

Integridade pessoal e ser 
confiável 

4 

Comunicação 1, 2 

Relações e Interações 5 

Liderança 5 

Trabalho de Equipa 4 

Conflitos e Crises 1, 2, 3, 4 

Orientação para resultados 1 

Design 5 

Metas, Objetivos e Benefícios 5 

Organização e Informação 2, 3 

Planeamento e Controlo 2, 11 

Stakeholders 1, 2, 3, 4, 5 

Program 
Manager 

Processos e Estruturas de 
Governance 

2 

Poder e Interesse 1, 2, 3 

Integridade pessoal e ser 
confiável 

1, 3, 4 

Comunicação 1, 2  

Relações e Interações 3, 4 

Liderança 1, 3, 4, 5 

Trabalho de Equipa 3, 4 

Conflitos e Crises 1, 2, 3, 4 

Negociação 5 

Orientação para Resultados 1 

Design 6, 7, 8 

Metas, Objetivos e Benefícios 1, 2, 4, 5 

Organização e Informação 1, 4 

Recursos 2, 4, 5, 6 

Planeamento e Controlo 2, 5, 7, 8 

Finanças 2 

Stakeholders 1, 2, 3, 4, 5 

Selecionar e Balancear 1, 5, 7 

Program 
Management 

Team 

Processos e Estruturas de 
Governance 

1, 2, 4 

Design 6, 7 

Metas, Objetivos e Benefícios 3 

Program 
Governing 

Body 

Estratégia 1, 3 

Processos e Estruturas de 
Governance 

4, 5, 6, 7 

Conformidade, Standards, 
Regulamentos 

1, 2, 3, 4, 5, 6 
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Cultura e Valores 2, 3 

Integridade pessoal e ser 
confiável 

1, 3, 4 

Comunicação 1 

Liderança 1, 2, 3, 4, 5 

Trabalho de Equipa 4 

Orientação para Resultados 1 

Design 4, 5 

Metas Objetivos e Benefícios 1, 5 

Scope 4 

Tempo 7 

Organização e Informação 2 

Qualidade 3 

Finanças 3, 4 

Recursos 1, 5 

Planeamento e Controlo 1, 2, 5, 11 

Riscos e Oportunidades 1, 4 

Mudança e Transformação 1, 2, 4, 5, 6 

Selecionar e Balancear 1, 2 

Portfolios 

Portfolio 
Manager 

Estratégia 1, 2, 4, 5 

Processos e Estruturas de 
Governance 

3, 5, 6, 7 

Conformidade, Standards, 
Regulamentos 

1, 2, 3, 4, 5 

Cultura e Valores 2 

Liderança 5 

Conflitos e Crises 2 

Negociação 1, 4, 5 

Orientação para Resultados 1 

Design 1, 7 

Metas, Objetivos e Benefícios 1, 2, 3, 5 

Tempo 1, 4, 5, 6 

Organização e Informação 1 

Recursos 1, 3, 5 

Planeamento e Controlo 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11 

Riscos e Oportunidades 1, 4, 5 

Stakeholders 1, 3 

Mudança e Transformação 1, 4, 5, 6 

Selecionar e Balancear 1, 3, 5, 6, 7 

Portfolio 
Management 

Team 

Processos e Estruturas de 
Governance 

4 

Portfolio 
Governing 

Body 

Estratégia 1, 3 

Processos e Estruturas de 
Governance 

3, 5, 6, 7 

Conformidade, Standards e 
Regulamentos 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

Cultura e Valores 2 

Integridade pessoal e ser 
confiável 

1, 3, 4 

Comunicação 1 

Liderança 1, 2, 3, 4, 5 

Trabalho de Equipa 5 

Negociação 4 

Orientação para resultados 1 

Design 4 

Metas, Objetivos e Benefícios 1 

Organização e Informação 2 

Qualidade 3 

Finanças 8 

Recursos 4, 5, 6 

Procurement 4 
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Planeamento e controlo 7 

Riscos e Oportunidades 1, 4 

Selecionar e Balancear 1, 2, 6, 7 

 Anexo E – Mapeamento das competências 

em Camadas 

Camada Competência 

Projetos 

Managing Layer 

Orientação para os Resultados 

Integridade pessoal e ser 
confiável 

Comunicação  

Liderança 

Trabalho de Equipa 

Conflitos e Crises 

Agilidade 

Relações e Interações 

Processos e Estruturas de 
Governance 

Conformidade, standards e 
regulamentos 

Poder e Interesse 

Cultura e Valores 

Metas, Objetivos e Benefícios 

Design 

Scope 

Tempo 

Qualidade 

Finanças 

Planeamento e Controlo 

Recursos 

Stakeholders 

Procurement 

Riscos e Oportunidades 

Performing Layer 

Integridade Pessoal e ser 
confiável 

Riscos e Oportunidades 

Planeamento e Controlo 

Directing Layer 

Orientação para Resultados 

Integridade Pessoal e ser 
confiável 

Comunicação  

Relações e Interações 

Liderança 

Conflitos e Crises 

Processos e Estruturas de 
Governance  

Estratégia 

Scope 

Metas, Objetivos e Benefícios 

Planeamento e Controlo 

Riscos e Oportunidades 

Organização e Informação 

Business Governing Layer 

Estratégia 

Processos e Estruturas de 
Governance 

Conformidade, Standards, 
Regulamentos 

Cultura e Valores 
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Integridade pessoal e ser 
confiável 

Liderança 

Trabalho de Equipa 

Conflitos e Crises 

Relações e Interações 

Orientação para Resultados 

Metas, Objetivos e Benefícios 

Scope 

Organização e Informação 

Planeamento e Controlo 

Stakeholders 

Steering Layer 

Estratégia 

Cultura e Valores 

Conformidade, Standards, 
Regulamentos 

Processos e Estruturas e 
Governance 

Orientação para Resultados 

Liderança 

Agilidade 

Integridade pessoal e ser 
confiável 

Comunicação  

Finanças 

Recursos 

Metas, Objetivos e Benefícios 

Scope 

Planeamento e Controlo 

Organização e Informação 

Qualidade 

Procurement 

Riscos e Oportunidades 

Mudança e Transformação 

Stakeholders 

Programas 

Managing Layer 

Processos e Estruturas de 
Governance 

Poder e Interesse 

Integridade pessoal e ser 
confiável 

Comunicação 

Relações e Interações 

Liderança 

Trabalho de Equipa 

Conflitos e Crises 

Negociação 

Orientação para Resultados 

Design 

Metas, Objetivos e Benefícios 

Organização e Informação 

Recursos 

Planeamento e Controlo 

Finanças 

Stakeholders 

Selecionar e Balancear 

Directing Layer 

Estratégia 

Integridade pessoal e ser 
confiável 

Comunicação  

Relações e Interações 

Liderança 

Trabalho de Equipa 
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Conflitos e Crises 

Orientação para resultados 

Design 

Metas, Objetivos e Benefícios 

Organização e Informação 

Planeamento e Controlo 

Stakeholders 

Steering Layer 

Estratégia 

Processos e Estruturas de 
Governance 

Conformidade, Standards, 
Regulamentos 

Cultura e Valores 

Integridade pessoal e ser 
confiável 

Comunicação  

Liderança 

Trabalho de Equipa 

Orientação para Resultados 

Agilidade 

Design 

Metas Objetivos e Benefícios 

Scope 

Tempo 

Organização e Informação 

Qualidade 

Finanças 

Recursos 

Planeamento e Controlo 

Procurement 

Riscos e Oportunidades 

Stakeholders 

Mudança e Transformação 

Selecionar e Balancear 

Business Governing Layer 

Estratégia 

Processos e Estruturas de 
Governance 

Conformidade, Standards, 
Regulamentos 

Cultura e Valores 

Integridade pessoal e ser 
confiável 

Liderança 

Trabalho de Equipa 

Conflitos e Crises 

Relações e Interações 

Orientação para Resultados 

Metas, Objetivos e Benefícios 

Scope 

Organização e Informação 

Planeamento e Controlo 

Stakeholders 

Portfólios 

Managing Layer 

Estratégia 

Processos e Estruturas de 
Governance 

Conformidade, Standards, 
Regulamentos 

Cultura e Valores 

Liderança 

Conflitos e Crises 

Negociação 

Orientação para Resultados 
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Design 

Metas, Objetivos e Benefícios 

Tempo 

Organização e Informação 

Recursos 

Planeamento e Controlo 

Riscos e Oportunidades 

Stakeholders 

Mudança e Transformação 

Selecionar e Balancear 

Steering Layer 

Estratégia 

Processos e Estruturas de 
Governance 

Conformidade, Standards e 
Regulamentos 

Cultura e Valores 

Integridade pessoal e ser 
confiável 

Comunicação  

Liderança 

Agilidade 

Trabalho de Equipa 

Negociação 

Orientação para resultados 

Design 

Metas, Objetivos e Benefícios 

Scope 

Organização e Informação 

Qualidade 

Finanças 

Recursos 

Procurement 

Planeamento e controlo 

Riscos e Oportunidades 

Selecionar e Balancear  

Stakeholders 

Business Governing Layer 

Estratégia 

Processos e Estruturas de 
Governance 

Conformidade, Standards, 
Regulamentos 

Cultura e Valores 

Integridade pessoal e ser 
confiável 

Liderança 

Trabalho de Equipa 

Conflitos e Crises 

Relações e Interações 

Orientação para Resultados 

Metas, Objetivos e Benefícios 

Scope 

Organização e Informação 

Planeamento e Controlo 

Stakeholders 
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 Anexo F – Mapeamentos em ArchiMate por 

camada dos papéis e respetivas competências 

Mapeamento Ecossistema Projetos 

Steering Layer 

Fig. 54 - Mapeamento dos papéis e competências associados à Steering Layer (Projetos). 
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Directing Layer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 55 - Mapeamento dos papéis e competências associados à Directing Layer (Projetos). 
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Managing Layer 

 

 

 

Fig. 56 - Mapeamento dos papéis e competências associados à Managing Layer (Projetos). 
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Performing Layer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 57 - Mapeamento dos papéis e competências associados à Performing Layer (Projetos). 



124 
 

Mapeamento Ecossistema Programas 

Steering Layer 

Fig. 58 - Mapeamento dos papéis e competências associados à Steering Layer (Programas). 
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Directing Layer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 59 - Mapeamento dos papéis e competências associados à Directing Layer (Programas). 
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Managing Layer 

 

 

 

 

Fig. 60 - Mapeamento dos papéis e competências associados à Managing Layer (Programas). 
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Mapeamento Ecossistema Portfolios 

Steering Layer 

Fig. 61 - Mapeamento dos papéis e competências associados à Steering Layer (Portfólios). 
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Managing Layer 

 

 

 

 

 

Fig. 62 - Mapeamento dos papéis e competências associados à Managing Layer (Portfólios). 



129 
 

 Anexo G – Mapeamento das competências 

em camadas (Metodologia DemoCorp) 

Tabela 32 - Mapeamento das competências em camadas (Metodologia DemoCorp). 

Camada Competência 

Business Governing Layer 

Estratégia 

Processos e Estruturas de 
Governance 

Comunicação Pessoal 

Liderança 

Metas Objetivos e Benefícios 

Planeamento e Controlo 

Selecionar e Balancear 

Organização e Informação 

Recursos 

Steering Layer 

Estratégia 

Cultura e Valores 

Integridade e Ser Pessoa de 
Confiança 

Comunicação Pessoal 

Relações e Interações 

Liderança 

Orientação para Resultados 

Scope 

Tempo 

Organização e Informação 

Recursos 

Directing Layer 

Processos e Estruturas de 
Governance 

Conformidade, Standards e 
Regulamentos 

Poder e Interesse 

Cultura e Valores 

Integridade pessoal e ser 
pessoa de confiança 

Comunicação Pessoal 

Relações e Interações 

Liderança 

Trabalho de Equipa 

Conflitos e Crises 

Design 

Metas, Objetivos e Benefícios 

Organização e Informação 

Finanças 

Recursos 

Procurement 

Planeamento e Controlo 

Stakeholders 

Mudança e Transformação 

Managing Layer 

Estratégia 

Processos e Estruturas de 
Governance 

Conformidade, Standards e 
Regulamentos 

Poder e Interesse 

Integridade pessoal e ser 
pessoa de confiança 

Comunicação Pessoal 

Relações e Interações 

Liderança 

Trabalho de Equipa 
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Conflitos e Crises 

Design 

Metas, Objetivos e Benefícios 

Scope 

Organização e Informação 

Qualidade 

Finanças 

Recursos 

Planeamento e Controlo 

Riscos e Oportunidades 

Mudança e Transformação 

Performing Layer 
Integridade pessoal e ser 

pessoa de confiança 

Planeamento e Controlo 

Directing Layer 

Integridade pessoal e ser 
pessoa de confiança 

Comunicação pessoal 

Relações e Interações 

Design 

Metas, Objetivos e Benefícios 

Organização e Informação 

Managing Layer 

Processos e Estruturas de 
Governance 

Integridade pessoal e ser 
pessoa de confiança 

Comunicação pessoal 

Relações e Interações 

Organização e Informação 

Trabalho de Equipa 

Metas, Objetivos e Benefícios 

Scope 

Tempo 

Planeamento e Controlo 

Directing Layer 

Integridade pessoal e ser 
pessoa de confiança 

Comunicação pessoal 

Relações e Interações 

Finanças 

Recursos 

Organização e Informação 

Managing Layer 

Processos e Estruturas de 
Governance 

Integridade pessoal e ser 
pessoa de confiança 

Comunicação pessoal 

Relações e Interações 

Organização e Informação 

Trabalho de Equipa 

Metas, Objetivos e Benefícios 

Scope 

Tempo 

Planeamento e Controlo 
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 Anexo H - Mapeamento dos papéis 

associados ao modelo de governance da 

DemoCorp 

 

 

 

 

Fig. 63 - Mapeamento dos papéis associados ao modelo de governance da 
DemoCorp. 
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 Anexo I – Mapeamentos em ArchiMate por 

camada dos papéis e respetivas competências 

(DemoCorp) 

Mapeamento Ecossistema Projetos 

Directing Layer 

 

Fig. 64 - Mapeamento dos papéis e competências associados à Directing Layer (Projetos)(DemoCorp). 
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Managing Layer 

 

Performing Layer 

 

Fig. 65 - Mapeamento dos papéis e competências associados à Managing Layer (Projetos)(DemoCorp). 

Fig. 66 - Mapeamento dos papéis e competências associados à Performing Layer (Projetos)(DemoCorp). 
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Mapeamento Ecossistema Programas 

Directing Layer 

 

Managing Layer 

 

 

Fig. 67 - Mapeamento dos papéis e competências associados à Directing Layer (Programas)(DemoCorp). 

Fig. 68 - Mapeamento dos papéis e competências associados à Managing Layer (Programas)(DemoCorp). 
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Mapeamento Ecossistema Portfolios 

Managing Layer 

 

 

 

Fig. 69 - Mapeamento dos papéis e competências associados à Managing Layer (Portfolios)(DemoCorp). 


