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• Quem se lembra?
• Conceitos de Projeto
• Gestão de Projetos
• Gestão de Projetos / Gestão da Mudança
• Gestão da Comunicação nos Projetos
• Gestão Documental nos Projetos
• Gestão do Conhecimento nas Organizações



Quem se lembra?



Um programa português na vossa área
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Um programa português na vossa área
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44 anos

ü 97 milhões de livros emprestados

ü 29 milhões de leitores

Foto carrinhas 1960



Conceitos de Projeto
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Principais caraterísticas de um Projeto...

Projeto

ü é único (não se repete);

ü é limitado no tempo (tem inicio e fim agendado);

ü é um empreendimento com restrições;

ü é elaborado progressivamente;

ü tem partes interessadas;

ü dá origem a um novo produto ou serviço.
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Definição e caraterísticas de um Projeto...

Estado atual 
(presente) Projeto Estado 

desejado 
(futuro)

Saídas
”Outputs”

Resultados
”Outcomes”

Benefícios
”Benefits”

Valor
”Value”



Gestão de Projetos



Porque necessitamos gerir os projetos?
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Contribuição para a 
estratégia

Respostas ao 
mercado

InovaçãoObjetivos 
estratégicos



Porque necessitamos gerir os projetos?
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GAP

Cliente
(externo ou interno)Fornecedor

(Projeto)



Gestão de Projetos
Gestão da Mudança



Gestão de Projetos/Gestão da Mudança
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Estado atual 
(presente) Projeto Estado desejado 

(futuro)

Mudanças 
Técnicas & 
Negócio

Exige uma abordagem de Gestão de Projetos para 
alterar a estrutura da organização, funções de 
trabalho, processos e sistemas

Exige uma abordagem de Gestão da Mudança para ajudar 
os pessoas afetados pelos negócios e pelas mudanças 
técnicas na organização a adaptarem-se e serem bem 
sucedidos.

Mudança nas 
pessoas
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O que têm os projetos em comum com a bad?

Gestão do Trabalho

Gestão da 
Comunicação

Gestão 
Documental



Gestão da 
Comunicação



comunicação
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Fonte: www.infopedia.pt 



Comunicação em projetos
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Eu acho que...
Cheira-me que....

Até já estou a sentir 
que vai dar mal....

“ Ou temos habilidade para 
comunicar e um Processo de Gestão 
da Comunicação Robusto ou vai ser 
um insucesso.

E como tal....



Comunicação em projetos
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Produz documentos.1



Gestão Documental
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Projeto Arquivo (legal)
PlaneamentoCustos

Gestão Documental

DestruiçãoConservação

Trabalho 
realizado

Gestão Documental

O que têm os projetos em comum com a BAD?

Documentação
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Sub-total =44.762 doc. - 10 projetos e cada projeto c/ duração de 2 anos
Total aprox. = 900.000 documentos

O que têm os projetos em comum com a BAD?



Comunicação em projetos
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Os documentos suporte 
organizam-se.2
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O que têm os projetos em comum com a BAD?



Comunicação em projetos
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Os documentos arquivam-se.3
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O que têm os projetos em comum com a BAD?

Em todos os dispositivos

Todo o tipo de documentos

Acessíveis

Sempre

Ao segundo

Gestão Documental

No mundo VUCA, queremos



Gestão da documentação em projetos
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O processo: desenha-se, executa-se e 
melhora-se!

A habilidade: aprende-se e depois....vamos 
utilizar a técnica TTT...

Treinar, treinar, treinar!!!!!

4
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As Metodologias de Gestão de Projeto

Gestão Documental

Todos referem a gestão documental como um fator crucial na gestão de projetos.
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A ISO 9001:2015

Gestão Documental

Os princípios da gestão da qualidade são:
ü foco no cliente;
ü liderança;
ü comprometimento das pessoas;
ü abordagem por processos;
ü melhoria;
ü tomada de decisão baseada em evidências;
ü gestão das relações.

(Fonte: NP EN ISO 9001:2015)

Os três pilares do 
desenvolvimento sustentável
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Quando não fazemos a gestão documental

Gestão Documental

Acontecem os acidentes como o que vimos no vídeo inicial.

4 de Abril de 1983 

ü 9 viagens ao espaço (c/ sucesso)
ü 60 tripulantes

28 de Janeiro de 1986 

Ø Vaivém destruído
Ø 7 mortos
Ø Programa cancelado

Tempo em órbita:
62 dias, 7 horas, 56 minutos e 22 segundos
Distância percorrida:
41.525.903 km



30
Quando não fazemos a gestão documental

Gestão Documental

Acontecem os acidentes como o que vimos no vídeo inicial.

Fonte: London Business School
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Quando não fazemos a gestão documental

Gestão Documental

Acontecem os acidentes como o que vimos no vídeo inicial.

Fonte: London Business School



Gestão do 
Conhecimento
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Para ser um líder visionário

“..os dados da gestão de projetos 
serão imprescindíveis para suporte 
à tomada de decisão...”

Fonte: The future of Project Management: Global Outlook 2019. IPMA
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Para ser um líder visionário

Você não tem que 
ser o CEO



Gestão documental nas organizações
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Gestão documental nas organizações
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Os documentos são o 
conhecimento das organizações5

Gestão do Conhecimento



Software de gestão documental...lições aprendidas
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Fonte:
Aconex, IBM FileNet Content Management, Meridian 
360 Portal Blue Cielo e o Document Management 
System (DMS) SAP System.



Gestão do Conhecimento
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O processo: desenha-se, executa-se e 
melhora-se!

A habilidade: aprende-se e depois....vamos 
utilizar a técnica TTT...

Treinar, treinar, treinar!!!!!

6

Gestão do Conhecimento
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Um bom par de sapatos, para ir ver o 
que se passa nos locais onde o trabalho 
está a ser executado!!

As ferramentas mais importantes são:

Gestão do Conhecimento

T E

M A

Trabalhar em equipa, e 
sobretudo...saber ouvir!!



Gestão do Conhecimento
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As “lições aprendidas” são a base do 
conhecimento, como tal devem ser: 
registadas, aprendidas e geridas, pois elas 
são um dos ativo mais valioso da 
organização.

7

Gestão do Conhecimento



Vamos trabalhar em equipa!

APOGEP BAD

OBRIGADO!!!



Contactos:
www.apogep.pt
info@apogep.pt


