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Resumo 
 

A disciplina de "Gestão de Projetos" cinge-se a utilizar as melhores práticas, técnicas e 

ferramentas, recomendadas pela indústria, de forma a observar os requisitos de um projeto. O 

objetivo é completar um projeto cumprindo os parâmetros previamente definidos – de âmbito, 

custo, tempo e qualidade. Ao contrário do que seria de esperar, uma grande percentagem de 

projetos de Sistemas de Informação excedem o seu orçamento e calendário estabelecido. 

Verifica-se assim a extrema importância da atuação do gestor de projeto para a aferição dos 

resultados e objetivos de um projeto, sobretudo a nível das suas competências técnicas e 

sociais, do seu perfil e capacidade de liderança, sua capacidade de comunicação, gestão e 

monitorização. Como é referido por Müller e Turner (2007), a literatura ignora e evita a questão 

da influência e contributo do gestor de projeto e, nomeadamente, a sua competência para o 

êxito de um projeto, sendo que esta nunca é considerada um fator crítico de sucesso. Deste 

modo se depreende a necessidade de efetuar estudos mais aprofundados e focados nesta 

temática, com vista a tentar obter uma melhor perceção do impacto que o gestor de projeto 

possui sobre as equipas de desenvolvimento de software e resultado do projeto em questão.  

Este trabalho pretende dar resposta a esta questão. Assim, foram monitorizadas seis 

equipas enquadradas na disciplina "Desenvolvimento de Aplicações Informáticas" pertencente 

ao "Mestrado Integrado em Engenharia e Sistemas de Informação". Também foi estudada a 

literatura relevante sobre a disciplina de "Gestão de Projetos", bem como os subtemas 

subjacentes. Para além destes temas, foram estudados os conceitos e autores mais 

proeminentes associados à teoria das competências. Assim, pretende-se avaliar o impacto das 

competências do gestor de projeto em diversos aspetos, tais como as competências das equipas 

e o seu desempenho. Com os resultados obtidos, pode afirmar-se que o gestor de projeto, em 

menor ou maior grau, possui impacto, quer no desenvolvimento das competências da sua 

equipa, quer no desempenho alcançado por esta. Verifica-se também que, em todas as equipas, 

as maiores dificuldades, quer no início, quer no fim do projeto, se centram na competência 

"Flexibilidade e Adaptabilidade", nomeadamente nos comportamentos relativos à mudança de 

cargos ou tarefas. Relativamente ao gestor de projeto, julga-se que todas as competências 

estudadas são importantes, contudo, as equipas dão maior relevo à necessidade do gestor 

possuir as competências de "Liderança", "Motivação" e "Comunicação". 

Palavras-chave: Competências, Desempenho, Projeto, Gestor de projeto, Impacto 
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Abstract 

Impact characterization of the project manager in the performance of 

software development teams 

The "Project Management" discipline is confined to the use of best practices, tools and 

techniques, recommended by the industry, in order to observe the requirements of a project. The 

objective is to complete a project meeting the previously defined parameters - of scope, cost, 

time and quality. Contrary to what might be expected, a large percentage of Information Systems 

projects exceed their established budget and calendar. Thus, it is verified the extreme importance 

of the role of project manager for the measurement of results and objectives of a project , 

especially at the level of his technical and social skills , his profile and leadership skills , and his 

communication, management and monitoring skills. As pointed out by Müller and Turner (2007), 

the literature ignores and avoids the question of the influence and contribution of the project 

manager, and in particular his competence, to the success of a project , and this is never 

considered a critical factor success. Thus, it can be perceived the need to make further studies 

focused on this issue, in order to try to get a better perception of the impact that the project 

manager has on software development teams, and outcome of the project in question . 

This work aims to answer this question. Thus, six teams were monitored framed in the 

"Application Development" discipline belonging to the integrated master's course in "Engineering 

and management of Information Systems". The relevant literature on the discipline of project 

management, as well as the underlying subthemes were studied. Besides these issues, the 

concepts and most prominent authors associated with the concept of competence were also 

investigated. Thus, the intent is to evaluate the impact of the project manager skills in various 

aspects, such as the skills of the teams and their performance. With the results obtained , it can 

be stated that the project manager , to a lesser or greater degree , has impact , either in 

developing the skills of his team , either in performance achieved by them. It also appears that in 

all teams, the greatest difficulties, either at the beginning or at the end of the project , are 

focused on the competence "Flexibility and Adaptability" , particularly in behaviors related to role 

or task changes. Regarding the project manager, it is believed that all studied competencies are 

important, however, teams place greater emphasis, on the possession of “Leadership”, 

“Motivation” and “Communication”. competencies, by the project manager. 

Keywords: Competency, performance, Project, Project Manager, Impact  
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1 Introdução 

 

Neste capítulo é exposto o enquadramento do tema em questão, objetivos a alcançar 

com o estudo e aplicação da metodologia de investigação, bem como a organização e motivação 

para a realização do presente trabalho. Pretende-se deste modo, que o leitor obtenha uma 

compreensão, ainda que limitada, das questões fundamentais adjacentes ao assunto em estudo, 

bem como o conhecimento acerca de diversos conceitos, modelos e ferramentas, mais ou 

menos abrangentes, sem os quais seria difícil uma perceção global da investigação a 

desenvolver. 

1.1 Enquadramento 

 

Nas últimas décadas, a gestão de projetos tem vindo a ser considerada um instrumento 

poderoso para as empresas enfrentarem novos desafios, sendo que, o aumento da 

complexidade e do número de projetos, levou a que as atividades de planeamento e controlo se 

tornassem críticas para o sucesso de um projeto (P. Pinto, 2010). O crescimento e aceitação da 

gestão de projetos de Sistemas de Informação (SI) tem vindo a aumentar significativamente nas 

organizações, mais por força de necessidade do que de vontade ou desejo (Mchugh e Hogan, 

2011). A gestão de projetos é a aplicação de conhecimentos, ferramentas e técnicas às 

atividades do projeto, de modo a atender aos seus requisitos (PMI, 2008). Concluir um projeto 

cumprindo os parâmetros previamente definidos – de âmbito, custo, tempo e qualidade – é o 

objetivo principal da gestão de projetos. No entanto, inúmeros projetos de SI excedem o seu 

orçamento atribuído e tempo definido (De Meyer, Loch, e Pich, 2002). Deste modo, fica 

evidenciada a extrema importância que a atuação do gestor de projeto possui para a aferição 

dos resultados e objetivos de um projeto, sobretudo a nível das suas competências técnicas e 

sociais, do seu perfil e capacidade de liderança, da sua capacidade de comunicação, gestão e 

monitorização. A definição e estudo das suas caraterísticas é então um ponto fulcral, pois sem 

uma correta definição, torna-se impraticável a sua avaliação. Este, de acordo com Prabhakar 

(1997), necessita de possuir um perfil de atuação e estilo de liderança que pode e deve variar 

consoante o progresso e/ou fase em que o projeto se encontra. Esta mudança pode advir da 

perceção de que o projeto não está a progredir com o ritmo desejado em relação aos objetivos, 
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está a ir na direção errada, ou que a equipa está desorientada. O desafio do gestor de projeto, 

como líder, é então “enquadrar a teoria, competências, e conhecimento à situação” (Prabhakar, 

1997), por forma a garantir o cumprimento dos objetivos do projeto, bem como a satisfação de 

todos os stakeholders (partes interessadas). Como é referido por Müller e Turner (2007), a 

literatura ignora e evita a questão da influência e contributo do gestor de projeto e, 

nomeadamente, a sua competência para o êxito de um projeto, sendo que esta nunca é 

considerada um fator crítico de sucesso. Deste modo se depreende a necessidade de efetuar 

estudos mais aprofundados e focados nesta temática, com vista a tentar obter uma melhor 

perceção do impacto que o gestor de projeto possui sobre as equipas de desenvolvimento de 

software e resultado do projeto em questão. A simples necessidade da existência de um gestor 

de projeto, enquanto interlocutor privilegiado junto dos stakeholders, tem como consequência 

que os estudiosos e investigadores procurem não só verificar a sua necessidade como 

interlocutor, que nos parece inquestionável, mas também perceber qual a sua efetiva 

necessidade se provada a sua influência no trabalho das equipas e no bom desenvolvimento e 

êxito dos projetos. É a estas últimas questões que este trabalho pretende dar resposta. Se a 

necessidade da existência de um gestor de projeto estivesse circunscrita à simples informação 

externa, então qualquer dos membros da equipa poderia fornecer essa mesma informação, com 

mais ou menos esforço. Mas, como se pretende provar, a função de gestor de projeto exige 

deste a posse de um conjunto de competências que vão muito para além da mera capacidade 

de comunicação. As competências do gestor de projeto tem de lhe fornecer capacidade 

lideradora do processo, capacidade motivadora e homogeneizadora da equipa, capacidade 

proactiva na formação e informação inter-equipa, capacidade captadora e produtora de 

informação externa, entre outras capacidades. É importantíssimo que o gestor de projeto se 

entregue por completo à função e lhe dedique a totalidade das suas capacidades e da sua 

atenção em todas as fases da execução do projeto.   

Como o presente trabalho é efetuado em ambiente académico, há aspetos motivadores 

que não se aplicam (como por exemplo: recompensas monetárias; formação dos elementos da 

equipa pelo gestor de projeto; entre outros), quer no que respeita ao gestor de projeto, quer no 

que respeita aos restantes membros da equipa. A equipa é também obrigada a escolher um 

gestor de projeto sem possuir um conhecimento prévio sobre a atuação deste em situações 

semelhantes, e similarmente, ao gestor de projeto também não é possível escolher os membros 

da sua equipa, visto serem os elementos pertencentes ao seu turno prático.  
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1.2 Objetivos e resultados esperados 

 

O objetivo principal do trabalho é caraterizar o impacto dos gestores de projeto no 

funcionamento, ao nível do desempenho, de equipas piloto inseridas em projetos de 

desenvolvimento de Software, em contexto académico. Para este efeito, serão monitorizadas 

equipas piloto, em ambiente académico com um cliente real, equipas estas compostas por 

alunos do “Mestrado Integrado em Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação”, 

nomeadamente, na disciplina de “Desenvolvimento de Aplicações Informáticas”. Através da 

recolha de dados quantitativos, usando questionários, bem como à definição de hipóteses e 

métricas para validação das mesmas, pretende-se: 

 

 Estudar as competências que os gestores de projeto de Sistemas de Informação devem 

possuir para que a sua atuação produza efeitos positivos no desenvolvimento e no 

desempenho das equipas e, por consequência, no resultado dos projetos.  

 

 Compreender o efeito prático das competências dos gestores de projeto de Sistemas de 

Informação, no desenvolvimento das competências das equipas, bem como no 

resultado dos projetos.  

Como tal a questão de investigação central deste trabalho passa por perceber, "Como é 

que as competências dos gestores de projeto possuem impacto sobre as competências e 

desempenho das equipas piloto de desenvolvimento de software em contexto académico?".  

O método científico procura medir as causas e as consequências, neste caso, da 

atuação do gestor de projetos de Sistemas de Informação, por isso, temos de conhecer o 

homem, para conhecer a sua atuação. Assim sendo, não se pode fugir ao estudo das suas 

características (competências) e se essas mesmas competências, quando aplicadas, produzem 

os resultados esperados.  

Com base nas métricas recolhidas através dos questionários referidos anteriormente, em 

conjunto com as avaliações atribuídas pela equipa docente e consequente análise,  são definidas 

as seguintes hipóteses: 
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 H0: As competências dos gestores de projeto, definidas nos questionários,  

possuem influência no desempenho das equipas; 

 

 H1: O gestor de projeto com superior perceção na competência Liderança, é o 

que vai obter um melhor desempenho e desenvolvimento por parte da equipa;  

 

 H2: O gestor de projeto com superior perceção na competência Motivação, vai 

obter um bom desempenho e desenvolvimento por parte da equipa.  

Um dos pontos fascinantes para investigadores e não só, é perceber as particularidades 

que distinguem os gestores uns dos outros, os comportamentos e atitudes que os distinguem 

dos seus subordinados, bem como os aspetos que o tornam um gestor mais atrativo que outro 

para uma organização. Este conhecimento justifica e motiva uma organização a identificar os 

gestores que melhor se adequam, pelo seu perfil, aos valores e missão da organização. 

1.3 Estrutura do documento 

 

Este documento encontra-se estruturado em 5 capítulos. No primeiro e presente 

capítulo, foi apresentada a motivação para a realização do presente trabalho e os objetivos 

esperados. No segundo capítulo é feita a sucinta apresentação da abordagem metodológica 

seguida. No terceiro capítulo, é feita uma revisão da literatura, sendo apresentados, inicialmente, 

os principais conceitos da temática em questão. Após a explanação destes conceitos 

fundamentais, é realizada uma progressão e aprofundamento até aos conceitos e noções cerne 

da questão de investigação, sendo feita uma análise e crítica da sua literatura respeitante. Nos 

restantes capítulos, é realizado o caso de estudo em questão, bem como as conclusões 

retiradas.  
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1.4 Calendarização 

 

São apresentadas nesta secção as várias atividades/tarefas a realizar durante o trabalho 

de dissertação, bem como as suas datas de inicio e conclusão bem definidas.  

 

  

Figura 1 - Gráfico de Gantt 

Figura 2 - Plano de atividades 
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2 Abordagem metodológica 

 

De acordo com Robert Yin (2008), cada método de investigação possui as suas 

desvantagens e vantagens particulares, estando dependente a preferência por um método sobre 

outro do resultado de três condições: o tipo de questão de investigação; o controlo que o 

investigador possui sobre os acontecimentos; o foco num fenómeno contemporâneo em 

detrimento do foco num fenómeno histórico. 

O estudo de caso é preferencial quando se colocam questões do tipo “como” e 

“porquê”, o investigador possui pouco controlo sobre os acontecimentos, e o foco centra-se num 

fenómeno contemporâneo em contexto real (R. Yin, 2008). Dados estes aspetos, a escolha da 

abordagem metodológica recaiu sobre esta metodologia, visto que o trabalho em questão possui 

estas três características apresentadas. Nomeadamente, o investigador, no contexto de estudo, 

não possui qualquer controlo sobre as condições, decisões, atitudes, comportamentos ou 

trabalho realizado, agindo como mero observador dos acontecimentos. O estudo de caso possui 

a vantagem de poder contar com um variado leque de fontes, tais como, observações, 

documentos, artefactos, entrevistas, entre outros (R. Yin, 2008). 

O termo “caso” é extremamente abrangente e vasto. Um “caso” pode ser um indivíduo, 

um grupo, uma organização, uma decisão, uma política, um processo, um acontecimento, entre 

um número infindável de outras possibilidades (Coutinho e Chaves, 2002). O objeto de estudo, o 

“caso”, é investigado com profundidade, no seu contexto natural, utilizando-se para isso um dos 

métodos que se reconheçam como mais apropriados (Coutinho e Chaves, 2002; R. K. Yin, 

1994).  

O mesmo estudo pode conter mais do que um caso (R. Yin, 2008). No estudo atual, 

cada equipa piloto de desenvolvimento de Software, em conjunto com o seu gestor de projeto, 

poderia ser considerada um caso único isolado e individual, estudado separadamente das outras 

equipas. Do mesmo modo, pode ser estudado globalmente, considerado como um estudo de 

“casos múltiplos”, sendo considerado “o caso”, o conjunto global das equipas de DAI, 

relacionando e comparando assim os resultados obtidos. Quando existem recursos disponíveis e 

a escolha é possível, é preferível estudar como “casos múltiplos” (R. Yin, 2008).  

Como complemento a esta abordagem, normalmente assente numa análise 

maioritariamente qualitativa, serão realizados questionários com o objetivo de recolher dados 
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quantitativos para análise estatística. Estes servem para fundamentar os resultados e conclusões 

obtidas, bem como para a compreensão e obtenção dos perfis dos gestores de projeto de cada 

equipa piloto.  

“Casos de estudo podem incluir, e até ser limitados, por evidências quantitat ivas…Os casos de 

estudo não são apenas uma forma de ‘análise qualitativa’, apesar de serem reconhecidos como 

pertencentes ao conjunto de escolhas de investigação qualitativa…Alguns casos de estudo vão para além 

da análise qualitativa, utilizando um combinar de evidências qualitativas e quantitativas…nem necessitam 

sempre de incluir dados observacionais diretos e detalhados, essenciais noutros tipos de ‘investigação 

qualitativa’ " (R. Yin, 2008).  

Segundo Benbasat, Goldstein e Mead (1987), algumas das principais razões que 

justificam um estudo de caso são:  

 Os Sistemas de Informação são estudados no seu ambiente natural; 

 Os dados são obtidos por diversos meios; 

 Uma ou mais entidades são examinadas;  

 Não estar envolvida qualquer tipo de manipulação ou controlo do ambiente; 

 O foco ser num evento contemporâneo.  

Como se pode verificar, os dados podem ser provenientes de diversas fontes. Deste 

modo tenta-se alcançar um conhecimento mais completo e profundo sobre o objeto em estudo, 

tentando-se assim também eliminar um certo subjetivismo a que esta metodologia está 

associada. Das fontes de informação para a obtenção de dados sobre o fenómeno em estudo, 

afiguram-se as mais usuais:  

 Documentação: desde simples notas até documentos formais) 

 Entrevistas: estas podem ser estruturadas ou abertas; 

 Observação direta: observação dos detalhes, ações e particularidades do 

objeto em estudo; 

 Artefactos físicos: ferramentas utilizadas. 

     Os dados, no caso, as entrevistas serão recolhidas em dois momentos considerados 

relevantes para o andamento do projeto, isto é, o seu período inicial e o final. Durante o decorrer 

dos projetos, quer por contacto pessoal, quer por meios informáticos - correio eletrónico -, far-se-

á a recolha de toda a informação que venha a ser considerada relevante para um bom 

entendimento dos desempenhos. Assim sendo, trata-se de um tipo de pesquisa longitudinal  
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(pesquisa onde a obtenção dos dados ocorre ao longo do tempo, em períodos determinadas, 

sendo estudada assim a evolução e relação entre variáveis especificas (Sampieri, 1991).  

João Ponte (2006) afirma que um caso tanto pode ser um exemplo pela negativa, 

apresentando um grupo de aspetos inquietantes de uma realidade que se julgava ser diferente, 

como um exemplo positivo, revelando uma benéfica realidade oculta. Ponte afirma também que 

esta abordagem "...não é uma abordagem virada para o estudo de situações de intervenção 

conduzidas pelo investigador. Na verdade, para se descobrir aspetos novos, escondidos, de uma 

dada situação, é essencial um distanciamento e uma capacidade de interrogar de modo muito 

livre os acontecimentos. É, por isso, muito importante que o investigador possa tirar partido da 

possibilidade de se surpreender por não estar afetiva e intelectualmente comprometido com os 

resultados que possa vir a encontrar". Neste ponto reside um dos mais importantes aspetos 

relativos a esta abordagem metodológica. O investigador deve ser absolutamente imparcial e 

distante da realidade em questão, analisando os dados e obtendo informação de modo a tentar 

chegar a uma conclusão o mais objetiva possível.   
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3 Revisão da literatura 

 

Neste capítulo, através da revisão da literatura efetuada, são introduzidos os principais 

conceitos teóricos relativos ao tema. Sem a compreensão abrangente destes, é impossível uma 

total compreensão da temática em questão, bem como das suas particularidades e 

idiossincrasias. Como tal, encontra-se neste capítulo uma revisão da literatura sobre os conceitos 

de Projeto, Gestão de Projetos de Sistemas de Informação, o papel e função do Gestor de 

Projeto, bem como as competências que este deve possuir, de acordo com a análise e revisão 

de diversos estudos presentes na literatura. O conceito de competências e a sua literatura 

associada, são alvo de um maior aprofundamento, relacionamento e confrontar de teorias, 

estudos e trabalhos existentes. Isto deve-se ao foco central da questão de investigação se basear 

na avaliação e análise da perceção das competências do gestor de projeto, quer por si quer pela 

equipa, bem como o estudo da perceção do desenvolvimento das competências de cada equipa. 

É também apresentada nesta secção, uma exposição sucinta dos principais modelos utilizados 

pelas equipas de desenvolvimento de Software alvo deste estudo.  

3.1 Projeto 

 

Para uma compreensão adequada do trabalho e tema de dissertação aqui 

desenvolvidos, é necessário que haja uma compreensão clara do que é um projeto, bem como 

as suas caraterísticas. 

De acordo com Harold Kerzner (2001) , um projeto pode ser considerado como um 

conjunto ou série de atividades ou tarefas que:  

 Possuam um objetivo definido a ser atingido dentro de determinadas 

especificações; 

 Possuam data de início e fim bem definidas; 

 Possuam um orçamento limitado; 

 Utilizam e “consumam” recursos humanos ou materiais, tais como pessoas, 

dinheiro ou equipamentos;  

 Sejam multifuncionais, isto é, transversais a várias linhas funcionais.  
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Dentro da mesma linha de raciocínio, o Project Management Institute (PMI) (2008), uma 

das maiores associações, sem fins lucrativos, de profissionais de gestão de projetos, afirma que 

um projeto é um esforço temporário, único, com um início e um término definidos, sendo o 

término alcançado: 

 1) Quando os objetivos a que o projeto se propôs, tiverem sido alcançados; 

2) Se chegada à conclusão de que esses mesmos objetivos não poderão ser atingidos e 

procede-se ao encerramento do projeto, ou em último caso;  

3) Quando o projeto não é mais necessário.  

Um projeto cria um produto, serviço ou resultado exclusivo. Um produto pode ser um 

objeto final ou um componente de outro objeto. Um serviço pode ser, por exemplo, funções de 

negócio que dão suporte à produção, e um resultado pode ser um projeto de pesquisa para 

determinar a utilidade de um novo processo (PMI, 2008). Em suma, “um projeto é uma 

sequência de atividades únicas, complexas e interligadas que possuem um objetivo ou propósito, 

devendo ser completadas dentro de um tempo específico, dentro de um orçamento particular, e 

de acordo com a especificação definida” (Wysocki, 2009). Os projetos de Sistemas de 

Informação atuais compreendem uma elevada complexidade, fruto da constante necessidade de 

processos de mudança que as empresas e profissionais de todos os níveis atravessam, em 

relacionamento com a crescente globalização e avanços tecnológicos, a evolução da própria 

sociedade, e particularmente, o cliente cada vez mais exigente, impaciente e intolerante. Daqui 

se depreende que uma adequada e apropriada gestão de projetos é um imperativo do mercado 

e não apenas um puro desejo ou ambição por parte das empresas, se no panorama atual, estas 

quiserem manter-se competitivas e, principalmente, relevantes. 

3.2 Gestão de Projetos 

 

Existem diversos guias ou padrões para a disciplina de gestão de projetos. Estes 

providenciam definições de termos, processos e um vocabulário comum, bem como boas 

práticas e diretrizes, na tentativa de proporcionar ao gestor de projeto (responsável máximo pela 

condução e rumo do projeto) ferramentas para uma eficaz e eficiente gestão. O fornecimento de 

certificações baseadas nestes guias, certificações que são reconhecidas e valorizadas 
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mundialmente, ajudam o gestor de projeto a obter uma carreira de sucesso, quer através das 

competências adquiridas, quer através de uma maior probabilidade de empregabilidade pelo 

reconhecimento destas na indústria.  

Os principais guias são (R. Turner, Keegan, e Crawford, 2000) : 

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK); 

International Project Management Association Competence Baseline (ICB:IPMA); 

Australian National Competency Standards for Project Management (AIPM); 

PRINCE 2. 

A gestão de projetos consiste no planeamento e no esforço sistemático e organizado por 

forma a completar com sucesso um projeto em particular. O PMBOK (PMI, 2008) define gestão 

de projetos como sendo a “aplicação de conhecimentos, competências, ferramentas e técnicas 

às atividades de um projeto de modo a ir ao encontro dos seus requisitos”. A gestão de um 

projeto de Sistemas de Informação engloba todos os aspetos relevantes ao mesmo, desde o 

âmbito, qualidade, calendário, orçamento e recursos (humanos e materiais) até fatores como a 

identificação de requisitos, adaptação às diferentes expetativas e preocupações dos diversos 

stakeholders, riscos e oportunidades, entre outros. Em todos os projetos existem fatores 

concorrentes, únicos ao projeto em questão, que condicionam o resultado final, seja este, por 

exemplo, um produto ou serviço. Estes fatores ou critérios são o tempo, a qualidade, o custo e o 

âmbito. Diversos estudos apontam que inúmeros são os projetos que falham devido a estes 

excederem o seu orçamento ou calendário, sendo que 40% a 50% destes chega a exceder o 

orçamento em 200% (Mchugh e Hogan, 2011). Numa tentativa de reduzir os custos, pode ser 

empreendida a opção de alargar o prazo do projeto ou reduzir o âmbito deste, ou, do mesmo 

modo, para reduzir o prazo, pode ser delineada a contratação de mais recursos, quer humanos 

quer materiais, a alocar ao projeto, aumentando assim os custos. Estes fatores são assim 

concorrentes, pois a alteração de um deles, leva quase obrigatoriamente à alteração do outro, 

direta ou indiretamente, sendo que a qualidade do resultado do projeto é sempre influenciada.  

“O objetivo fundamental da gestão de projetos é completar um projeto dentro do tempo, custo e 

de acordo com a especificação” (Jurison, 1999). Kerzner (2001) refere que a gestão de projetos 

existe para fazer o melhor uso dos recursos da organização, através de um fluxo de trabalho 

tanto horizontal como vertical, isto é, de modo transversal à organização. As organizações 
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funcionam de forma hierárquica e por departamentos, criando assim "i lhas operacionais", que 

funcionam muitas vezes de forma independente e competitiva, sem comunicação entre elas por 

receio de perda de poder ou estatuto, como se pode verificar na Figura 3.  

   

 

Para uma efetiva e bem-sucedida gestão de projetos e para o êxito da sua função, é da 

responsabilidade do gestor de projeto de Sistemas de Informação, coordenar e comunicar as 

atividades através das diferentes linhas organizacionais e ilhas operacionais, por forma a 

alcançar um objetivo comum (Kerzner, 2001).  

Deste prisma pode verificar-se a necessidade de competências sociais, para além das 

competências técnicas, inerentes ao gestor de projeto, para que este efetue o seu trabalho eficaz 

e eficientemente.   

Figura 3 - Exemplo de uma estrutura organizacional (Kerzner, 2001) 
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3.2.1 Ciclo de vida de um projeto 

 

O ciclo de vida de um projeto ajuda os gestores a concetualizar os requisitos de 

orçamento e trabalho necessários para a sua realização, permitindo uma melhor e mais 

adequada compreensão das fases que o compõem, bem como a definição dos recursos 

humanos e materiais necessários para cada fase (J. Pinto e Slevin, 2008). “Não importa se 

grandes ou pequenos, simples ou complexos, todos os projetos podem ser mapeados para a 

estrutura de ciclo de vida” representada nas Figura 4 e Figura 5 (PMI, 2008) :  

 

Figura 4 - Nível genérico de custos e pessoal ao longo do ciclo de vida do projeto (PMI, 2008) 

Figura 5 - Influência dos Stakeholders, do risco e da incerteza ao longo do tempo (PMI, 2008) 



16 
 

Como se pode verificar, este ciclo de vida genérico, além de ser fácil de entender por 

quem não está familiarizado com os detalhes do projeto em questão, tal como a gestão de topo 

ou outras entidades (PMI, 2008), possui determinadas caraterísticas.  

No início de um projeto de Sistemas de Informação, os níveis de custo e de pessoal são 

relativamente baixos, atingindo o seu valor máximo durante a execução, voltando ao nível inicial 

após esta fase, quando se aproxima então a fase de encerramento. Por outro lado, é no início do 

projeto de Sistemas de Informação que são mais sentidos, no produto e resultado final, os 

efeitos e influências exercidos por parte dos stakeholders (partes interessadas), pelo risco e 

incerteza associados ao projeto (daí a necessidade da gestão de risco durante todo o ciclo do 

projeto). Esta influência no resultado final decresce ao longo do projeto, através de uma gestão 

adequada, sendo que, quanto mais tarde ocorrer a introdução de mudanças por pressões 

exercidas por estes fatores, tão mais significativo será o aumento dos custos, comparativamente 

com alterações introduzidas na fase inicial, que teriam menor impacto (não só monetário, mas 

também de pessoal) para realizar as alterações necessárias, tal como se pode verificar na Figura 

5. 

 Durante todo o ciclo de vida do projeto, os processos realizados pela equipa caem 

dentro de duas categorias: os processos orientados à gestão de projeto e os processos 

orientados ao produto. É da responsabilidade do gestor de projeto de Sistemas de Informação e 

da sua equipa a determinação de quais processos adotar, pertencentes a ambas as categorias.  

Os processos orientados ao produto são específicos a cada projeto, dependendo 

também da metodologia ou abordagem utilizada para a execução deste. Os processos orientados 

à gestão de projeto, reconhecidos consensualmente como boas práticas, podem reunir-se em 

cinco grupos específicos (PMI, 2008): 

Cinco grupos de processos de gestão de projeto: 

 Iniciação do projeto: neste grupo, encontram-se os processos para a 

definição de um projeto em si ou nova fase de um projeto já em decurso, 

através da decisão autorizando o início da fase ou o início do projeto;  

    



17 
 

 Organização e preparação: são definidos neste grupo os aspetos relativos 

ao âmbito do projeto, ajuste dos objetivos, bem como o plano de ação para 

alcançar os objetivos que o projeto se propõe atingir;  

 

 Execução do trabalho do projeto: encontram-se neste grupo os processos 

para a execução do trabalho determinado no plano de gestão do projeto, de 

modo a satisfazer e corresponder às especificações deste; 

 

 Monitorização e controlo: estão presentes neste grupo os processos 

essenciais para a monitorização, revisão e ajuste do progresso e desempenho 

do projeto, bem como a deteção de áreas a aperfeiçoar e consequente execução 

das mudanças no plano de gestão do projeto; 

 

 Encerramento do projeto: processos executados para concluir as atividades 

de todos os grupos de processos, por forma a encerrar formalmente o projeto 

ou fase respetiva. 

3.2.2 Sucesso na execução de projetos 

 

Jeffrey Pinto e Dennis Slevin (2008), em harmonia com a importância dos fatores 

referidos anteriormente, definem um projeto de sucesso como sendo um projeto que é concluído 

dentro do calendário definido, que respeita o orçamento estipulado, que atinge todos os objetivos 

a que se propôs originalmente, e, muitas vezes esquecido na definição e validação do sucesso 

de um projeto, que o resultado final é aceite, útil e utilizado pelos clientes para os quais o projeto 

se destinava (critério de satisfação do cliente).  

 Kerzner (2001), além destes pontos, inclui também que um projeto deve conter o 

mínimo possível de alterações ao âmbito e não deve perturbar nem o funcionamento da 

organização que o executa, nem a sua cultura corporativa, isto é, os valores, normas, regras e 

procedimentos. As mudanças apesar de inevitáveis, possuem o potencial de afetar a moral da 

equipa do projeto, bem como todo o projeto em si. Um projeto que seja completado dentro dos 

parâmetros de custo, tempo, qualidade e âmbito, mas que não seja aceite pelo cliente final, ou 

não traga utilidade a este, não pode ser considerado um projeto de sucesso, pois este é 
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desenvolvido para responder e atender a uma necessidade, e não simplesmente por 

casualidade.  

O guia PMBOK (PMI, 2008) vai ainda mais longe, afirmando que a gestão de projetos 

bem-sucedida deve gerir também os requisitos do patrocinador (Sponsor – quem financia o 

projeto) e de outras partes interessadas (fornecedores, parceiros comerciais, a própria equipa de 

projeto, entre outros).  

No entanto, outros autores (Belassi e Tukel, 1996) declaram que determinar o sucesso 

ou insucesso de um projeto é uma tarefa bem mais complexa e ambígua. Por exemplo, um 

projeto considerado como um sucesso pela equipa e pelo gestor de projeto de Sistemas de 

Informação pode ser considerado como um fracasso pelo cliente. Isto acontece porque 

diferentes entidades avaliam o resultado do projeto de forma diferente, pelo que, avaliam 

também de forma diferente, o sucesso do projeto (Belassi e Tukel, 1996), sendo que um atraso 

de alguns dias num projeto de Tecnologias de Informação (TI) para obter melhor funcionalidade 

pode ser aceitável, enquanto um atraso de alguns dias na construção da “Aldeia Olímpica” é 

considerado inaceitável e um fracasso (Müller e Turner, 2007b). Devido à extrema dificuldade 

em cumprir todos os requisitos para o chamado “sucesso do projeto”, muitas vezes existe uma 

ênfase em certos critérios em detrimento de outros, dependendo da organização em questão, 

cliente, ambiente externo, ou área de aplicação do projeto (por exemplo, construção), sendo o 

projeto considerado um êxito se cumprir os critérios definidos como cruciais.  

Baccarini (1999) propõe que os critérios para a medição do sucesso de um projeto 

devam ser definidos no seu estágio inicial, de modo a que todos os intervenientes tenham a 

mesma perceção do rumo que o projeto está a tomar e do sucesso ou fracasso deste. Como se 

pôde ver anteriormente através do “ciclo de vida de um projeto”, o envolvimento do cliente 

desde o estágio inicial e consequente acordo  com os critérios, nomeadamente num projeto de 

Sistemas de Informação, leva a que haja uma menor probabilidade de introdução de alterações 

e mudanças de requisitos ou outro fator, que iria influenciar negativamente quer a gestão quer a 

conclusão do projeto de Sistemas de Informação. Baccarini afirma também que o gestor de 

projeto deve poder controlar e influenciar os critérios de custo e tempo, entre outros, mas a 

satisfação do cliente pode estar fora do seu controlo. Como já referido, atualmente o sucesso de 

um projeto também deve ser medido através da satisfação do cliente, da gestão de topo e de 
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outros stakeholders, sendo no entanto extremamente difícil avaliar quantitativamente estes 

aspetos, em comparação com os fatores custo, tempo, entre outros.  

Baker, Murphy e Fisher (citados por Crawford, 2000), oferecem uma definição que 

possui elevado consenso, interpretando o sucesso global de um projeto se este "vai ao encontro 

das especificações técnicas de desempenho e/ou missão a ser realizada, se existe um elevado 

grau de satisfação em relação ao resultado do projeto por parte das pessoas chave na equipa de 

projeto, e utilizadores chave ou clientes do esforço do projeto".  

3.2.3 Fatores críticos de sucesso 

 

Existem dois componentes do sucesso de um projeto (Müller e Turner, 2007b), sendo 

eles: os critérios de sucesso do projeto e fatores de sucesso do projeto. Como definido 

anteriormente, a determinação do sucesso de um projeto, para efeitos deste trabalho, pode 

verificar-se através de diversos critérios, tais como a sua conclusão dentro do calendário e 

orçamento definido, com o mínimo de mudanças ao seu âmbito, desempenho, entre outros.  

Estes são os critérios de sucesso do projeto e são aspetos pelos quais se mede o êxito do seu 

desfecho, sendo também variáveis dependentes. O outro componente, os fatores críticos de 

sucesso, são elementos de um projeto que podem influenciar e aumentar a probabilidade do seu 

sucesso, sendo estes elementos variáveis independentes (Müller e Turner, 2007b).  

Essencialmente, a observação, a análise e o aproveitamento dos fatores críticos de 

sucesso num determinado projeto, vão influenciar positivamente os critérios de sucesso (tempo, 

custo, âmbito, qualidade) levando a uma conclusão mais favorável do projeto, podendo mesmo 

ser a diferença entre o seu sucesso ou fracasso. Os critérios de sucesso estabelecem como o 

sucesso do projeto é determinado, e os fatores de sucesso contribuem para o sucesso deste 

(Crawford, 2000). Apesar de existir consenso e um entendimento claro sobre a necessidade de 

atingir os objetivos de custo, calendário, âmbito e qualidade, existe pouca literatura e trabalhos 

publicados sobre como estes objetivos podem ser alcançados na prática (Clarke, 1999). 

 Pinto e Slevin (2008) definem, no seu trabalho, um conjunto de 10 fatores críticos de 

sucesso, derivados empiricamente e sob o controlo do gestor de projeto, para que este possa 

agir de uma forma mais eficaz, em função das exigências e dificuldades inerentes à gestão bem-

sucedida de projetos. Estes fatores são: 
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 Missão do projeto – existir uma definição clara da direção e dos objetivos do 

projeto. Os objetivos do projeto devem ser claros, sendo não só importante a 

sua compreensão pela equipa de projeto, mas também por todos os 

departamentos da organização; 

 

 Apoio da gestão de topo - a gestão de topo deve estar disposta a providenciar 

os recursos necessários, bem como a autoridade e poder ao gestor de projeto, 

de forma a permitir a este levar o projeto a bom rumo. Manley (citado por J. 

Pinto e Slevin, 2008) demonstra que o grau de envolvimento da gestão de topo 

influencia a aceitação ou resistência do cliente final ao resultado do projeto;  

 

 Plano do projeto – deve haver uma detalhada especificação das ações 

individuais a serem tomadas para a execução do projeto. O calendário, as 

milestones (entregas), alocação de recursos humanos (pessoal) e requisitos 

materiais devem estar bem especificados; 

 

 Consulta do cliente – haver uma constante comunicação, consulta, e 

observação de todas as partes envolvidas. Da mesma forma que o apoio da 

gestão de topo influencia a aceitação final do projeto, também o constante 

envolvimento do cliente durante o ciclo de vida do projeto influencia a aceitação 

e satisfação do mesmo perante o projeto (Manley citado por J. Pinto e Slevin, 

2008);  

 

 Pessoal – recrutamento, seleção e formação de todo o pessoal pertencente à 

equipa de projeto. O pessoal alocado ao projeto deve ser escolhido de forma 

coerente, isto é, deve ser escolhido por possuir a capacidade de implementar o 

projeto. Como tal, as competências, personalidade, objetivos pessoais e 

conhecimento de todos os elementos a escolher devem ser tomados em conta;  

 

 Tarefas técnicas – disponibilidade da tecnologia necessária, bem como os 

conhecimentos para a realização das tarefas técnicas específicas. Por outras 

palavras, o pessoal escolhido com a capacidade de levar o projeto a bom rumo 
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deve possuir também tecnologia apropriada e instrução para a sua utilização de 

forma proveitosa, de modo a realizar eficazmente a sua função; 

 

 Aceitação do cliente – capacidade de negociação e de “venda” do produto 

final ao cliente. O gestor de projeto deve possuir as competências necessárias e 

a capacidade para apresentar e sustentar o resultado final do projeto perante o 

cliente. O ato de entregar o produto ao cliente é uma atividade que também 

necessita de ser gerida. Vários gestores de projeto assumem que se gerirem 

todas as outras fases do projeto corretamente, o cliente aceitará forçosamente o 

projeto. No entanto, isto normalmente não se revela; 

 

 Monitorização e feedback – existência de processos de controlo, que em 

cada fase ofereçam informação e feedback a todas as partes interessadas 

quanto à evolução do projeto comparativamente com as projeções iniciais; 

 

 Comunicação – a necessidade de existência de canais adequados de 

comunicação. Estes canais devem não só existir e operar com a equipa de 

projeto, mas devem também existir para o resto da organização, bem como para 

o cliente; 

 

 Resolução de problemas - o gestor de projeto deve preparar-se e acomodar 

planos de contingência para situações inesperadas que é comum ocorrerem  

em todos os projetos.  Relativo a este fator crítico de sucesso, pode verificar-se a 

existência na temática da gestão de projetos da disciplina de “Gestão de 

Riscos”. Esta serve para lidar com este aspeto, tentando mitigar, eliminar, evitar 

ou transformar certos eventos inesperados em oportunidades.  

Outros autores oferecem diversos fatores críticos de sucesso na gestão de projetos.  

Wateridge (citado por Müller e Turner, 2007)  defende que a escolha de uma 

metodologia de gestão de projeto passa pela determinação dos critérios de sucesso relevantes, 

dos apropriados fatores de sucesso associados, e pela definição de uma metodologia de gestão 

que empregue esses fatores de sucesso.  
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 Belassi e Tukel (1996), através da revisão da literatura e de um estudo sobre as 

definições e especificações de fatores de sucesso de diversos autores, desenvolveram um 

framework  que agrupa e classifica em grupos os diferentes fatores críticos que estes 

consideram relevantes, bem como o relacionamento entre estes e o efeito ou influência que 

possuem (causa-efeito) no sucesso ou insucesso do projeto. Este framework, apresentado na 

Figura 6, é extremamente útil para a perceção que o gestor do projeto de Sistemas de 

Informação deverá ter, da relação causa-efeito que vários fatores podem vir a ter no resultado do 

projeto.   

Os fatores são agrupados em 4 áreas (Belassi e Tukel, 1996): 

 Fatores relacionados com o projeto; 

Figura 6 - Relação entre fatores críticos de sucesso e o sucesso do projeto (Belassi e Tukel, 1996) 
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 Fatores relacionados com o gestor de projeto e equipa;  

 Fatores organizacionais;  

 Fatores externos. 

 Deste modo é possível verificar de uma forma bastante simples, o inter -

relacionamento entre os diversos fatores críticos de sucesso de um projeto, bem como 

as áreas que estes afetam, funcionando numa relação causa-efeito. A título de exemplo 

pode dizer-se que, num projeto de Sistemas de Informação, o fator organizacional "Apoio 

da Gestão de Topo" (Top Management Support), bem como fatores externos como o 

ambiente econômico e político, entre outros, vão afetar o desempenho do gestor do 

projeto e a sua capacidade de planear, gerir e monitorizar o projeto, influenciando o seu 

sucesso. A capacidade de comunicação da equipa de projeto é um fator que diretamente 

influencia quer a consulta, a participação e aceitação do projeto por parte do cliente, 

quer o desempenho do gestor de projeto.  

3.3 Modelos utilizados pelas equipas de desenvolvimento 

 

Como referido, o objetivo deste trabalho é estudar o impacto do gestor de projeto e seu 

perfil no desempenho das equipas de desenvolvimento de Software em contexto académico. 

Estas equipas, na realização do seu trabalho, utilizam um conjunto de ferramentas e modelos no 

suporte ao seu trabalho. Para além da utilização de um conjunto de conhecimentos adquiridos 

anteriormente em disciplinas académicas relacionadas com a área de gestão de projetos, é 

indispensável que as equipas de projeto utilizem e tenham em conta os seguintes modelos: 

 Project Management Body of Knowledge (PMBOK) 

 Capability Maturity Model Integration (CMMI) 

 Rational Unified Process (RUP) 

Sem a ajuda destes modelos, seria praticamente impossível a realização de um projeto 

bem-sucedido, com um rumo claro e preciso, com uma definição inequívoca do trabalho que 

cada elemento da equipa de projeto deve realizar, bem como seria pouco claro e percetível, 

saber as atividades necessárias a realizar para todo o projeto. Sem estes guias, a tarefa de 

realizar o projeto seria executada de forma ad-hoc, com resultados imprevisíveis. Todos estes 

guias são baseados em boas práticas reconhecidas, estabelecidas e comprovadas pelos 



24 
 

profissionais da área, o que fornece um elevado grau de confiança na sua adoção, bem como 

um robusto fio condutor, que as equipas podem e devem seguir para a realização do seu 

projeto, assim como possivelmente no seu futuro profissional, caso os seus elementos abracem 

uma carreira relacionada com o tema. 

3.3.1  Project Management Body of Knowledge 

 

O PMBOK é a peça fundamental para qualquer profissional da área de gestão de 

projetos. Este é um guia reconhecido internacionalmente, composto por uma coleção de 

processos e áreas de conhecimento amplamente aceites como boas práticas na disciplina de 

gestão de projetos (PMI, 2008), proporcionando a quem o adota, o conhecimento considerado 

fundamental para a gestão de projetos . Como referido anteriormente, este é composto por cinco 

grupos de processos – “Iniciação”, “Planeamento”, “Execução”, “Monitorização e Controlo” e  

“Encerramento” – processos estes iterativos, isto é, podem (e devem) ser realizados em todas 

as fases do projeto. Estes cinco grupos de processos possuem inseridos em si quarenta e dois 

processos elementares que constituem a base do modelo. Cada um dos processos elementares 

solicita um conjunto de entradas (inputs) para a sua realização (documentos, planos, entre 

outros), requer ferramentas e técnicas para a sua execução, e saídas (outputs) que podem ser 

também documentos, produtos ou outro artefacto necessário. Para além destes processos, este 

modelo é também composto por nove áreas de conhecimento, que agrupam o conjunto de 

processos elementares que é essencial realizar dentro do seu domínio, para garantir uma correta 

e efetiva gestão do projeto. Como se pode verificar na Tabela 1 o grupo de processos e as áreas 

de conhecimento cruzam-se através de uma matriz, fornecendo ao gestor de projeto uma visão 

específica do mapeamento entre os processos elementares e a que áreas de conhecimento 

pertencem. 
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Tabela 1 - Mapeamento entre os grupos de processos e as áreas de conhecimento (PMI, 2008) 
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As nove áreas de conhecimento – Gestão de Integração, Gestão de âmbito, Gestão de 

tempo, Gestão de custos, Gestão de Qualidade, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Risco, 

Gestão de aquisições – fornecem deste modo, um template dos processos necessários à sua 

realização. Como exemplo, o gestor de projeto para a realização da Gestão de Riscos, sabe que 

deve cumprir todos os seis processos dentro desta área de conhecimento para a sua eficaz 

gestão. Caso seja necessário maior detalhe, é possível ao consultar o guia PMBOK, obter o 

conjunto de entradas necessárias para cada processo, bem como as técnicas apropriadas e 

ferramentas comummente aplicadas, por forma a ajudar o gestor de projeto na realização do 

seu trabalho relativamente à área de conhecimento em questão, como se pode verificar pela 

análise da Figura 7. No PMBOK, estes diagramas são sempre acompanhados de esclarecimento 

textual, sobre em que consiste e como aplicar cada ferramenta, técnica, ou entrada para o 

processo.  

 

  

 

   

Figura 7 - Descrição dos processos da área de conhecimento "Gestão de Risco" (PMI, 2008) 
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Através deste exemplo, pode verificar-se a facilidade e comodidade da utilização do 

PMBOK como guia de referência para a gestão de um projeto, oferecendo este uma estrutura 

clara e de fácil compreensão. O gestor de projeto competente deve estar familiarizado com todas 

as áreas de conhecimento, bem como com os seus processos constituintes, utilizando o PMBOK 

como referencial no exercício da sua função, de modo a garantir a maior probabilidade de 

sucesso, quer dos projetos sob sua tutela, quer da sua própria carreira profissional. 

3.3.2 Capability Maturity Model Integration 

 

O Software Engineering Institute (SEI), entidade responsável pelo desenvolvimento do 

modelo CMMI-DEV (modelo orientado ao processo de desenvolvimento de produtos e serviços) 

define-o como “um modelo de maturidade de melhoria do processo para o desenvolvimento de 

produtos e serviços. Este consiste em melhores práticas que contemplam as atividades de 

desenvolvimento e manutenção que cobrem o ciclo de vida do produto, desde a sua conceção, 

até à sua entrega e manutenção”(SEI, 2010). O seu principal objetivo é fornecer às organizações 

um instrumento para a melhoria dos seus processos de desenvolvimento e manutenção de 

serviços e produtos, através da ênfase no trabalho necessário para arquitetar e suportar todo o 

processo (SEI, 2010). O modelo CMMI permite a utilização de dois tipos de representação, 

contínua e faseada, como se pode verificar nas Figuras 8 e 9. O modelo CMMI-DEV possui 22 

áreas de processo comuns a ambos, sendo a escolha de um método sobre o outro dependente 

da organização em questão e sua preferência, não existindo “o melhor” método. A abordagem 

contínua foca-se no nível de “capacidade do processo” (process capability) de um processo 

individual, enquanto a abordagem faseada se foca na “maturidade organizacional” 

(organizational maturity). 
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Na representação contínua, é a organização, de acordo com as suas necessidades 

específicas, que decide que áreas de processo melhorar, e qual o nível desejado a alcançar, 

sendo no entanto necessário preencher todos os objetivos de um nível anterior para se poder 

avançar para o nível seguinte. O alcance de um nível de capacidade é obtido através do observar 

de todos os objetivos desse nível (Administration, 2012). Nesta representação, ao contrário da 

representação faseada, é possível existirem na organização áreas de processo em nível 3, 

enquanto outras se podem encontrar no nível 2. Na representação faseada, todos os processos 

terão de estar no mesmo nível de desenvolvimento para que a organização seja certificada com 

esse nível, bastando que um processo esteja num nível abaixo, para que a organização não 

possa ser certificada no nível superior    

Na representação faseada, estão presentes um conjunto de cinco níveis de 

maturidade sequenciais, cada um constituído por um agregado de áreas de processo 

associadas. Para uma organização alcançar um nível de maturidade, é necessário que esta 

preencha todos os objetivos associados com as áreas de processo que se encontram nesse nível 

de maturidade (Administration, 2012; SEI, 2010). Esta representação, devido a este requisito de 

Figura 8 - Representação Contínua – Capability levels (Administrarion,2012) 

 

Figura 9 - Representação faseada - Maturity levels (Administrarion,2012) 

  



29 
 

imposição do preenchimento de todos os objetivos associados a um nível em particular, é a 

menos flexível de ambas as representações. 

Apesar da flexibilidade fornecida pela representação contínua, não existe o conceito de 

maturidade organizacional, pois uma organização pode possuir processos em níveis distintos, 

não existindo assim um nível de maturidade organizacional global.  

3.3.3 Rational Unified Process 

 

O Rational Unified Process (RUP) é uma das ferramentas fulcrais para o trabalho 

desenvolvido pelas equipas piloto. É este modelo de processo de desenvolvimento de Software 

que as equipas irão utilizar como Framework para a realização do projeto, em contexto 

académico, mas com cliente real, enquadrado na disciplina de “Desenvolvimento de Aplicações 

Informáticas” (DAI). Em projetos de TIC, um processo de engenharia de Software fornece às 

equipas um meio para lidar com as causas mais comuns do seu fracasso, tentando deste modo 

criar soluções de qualidade, que tragam uma mais-valia e atendam às necessidades do cliente 

(Traa, 2006).  

O RUP é um “processo de engenharia de Software. Este providencia uma abordagem 

disciplinada para a atribuição de tarefas e responsabilidades dentro de uma organização de 

desenvolvimento. O seu objetivo é garantir a produção de Software de alta qualidade, que vá ao 

encontro das necessidades dos seus utilizadores finais, dentro de um prazo e orçamento 

previsíveis” (Rational, 2001). A abordagem utilizada por este processo é a orientada a objetos, 

sendo baseado na notação UML (Unified Modeling Language) como técnica para modelação de 

requisitos e desenho. Este assenta num desenvolvimento em espiral e iterativo (Rational, 2001; 

Traa, 2006). O RUP define, para a efetiva abordagem ao desenvolvimento de Software por parte 

de equipas de desenvolvimento de Software, um conjunto de seis boas-práticas (Rational, 2001):  

1. Desenvolver Software iterativamente: o processo sequencial de definição 

da solução para o problema em questão, construção do Software, e teste do 

produto final para verificação da conformidade com o definido, não se adequa 

à complexidade atual dos sistemas. Através do  desenvolvimento iterativo, isto 

é, uma sequência de atividades com um plano e critério de avaliação definido, 

cujo resultado é uma versão executável do Software, é possível obter feedback 
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por parte do cliente final, bem como obter uma visão permanente do estado do 

projeto. Com versões incrementais do Software, é também mais fácil a 

introdução de mudanças nos requisitos e funcionalidades, quer pela perceção 

da equipa do estado do Software, quer pelo feedback obtido do cliente.  

 

2. Gerir requisitos: o RUP define o modo de captar, organizar e documentar as 

funcionalidades do sistema, as restrições aplicáveis, decisões, bem como a 

captura e comunicação de requisitos de uma forma simples. 

 

3. Utilizar uma arquitetura do Software baseada em componentes: É 

promovida a utilização e definição de uma arquitetura flexível e fácil 

modificação, através do aproveitamento e reutilização de componentes 

(módulos) existentes ou novos.   

 

4. Modelar o Software visualmente: utilizando o UML de modo a capturar a 

organização e comportamento dos componentes e arquitetura de forma visual, 

os detalhes de implementação, tal como código, são “escondidos”. Deste 

modo é fornecida uma camada de abstração, que ajuda na comunicação e 

visualização de como os elementos do sistema se interligam. 

    

5. Verificar a qualidade do Software: o RUP auxilia no planeamento, 

desenho, implementação, execução e avaliação de testes para verificar os 

requisitos baseados na funcionalidade, desempenho e robustez do Software. A 

verificação da qualidade encontra-se em todas as atividades e envolve todos os 

participantes, através da utilização de critérios e métricas objetivos. 

 

6. Controlar modificações ao Software: o RUP descreve como controlar e 

monitorizar as mudanças necessárias e inevitáveis ao processo de 

desenvolvimento de Software.  
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No processo RUP, como se pode verificar na Figura 10, o eixo horizontal demonstra o 

aspeto dinâmico do processo, expresso em ciclos, fases, iterações e entregas (milestones). O 

eixo vertical representa o aspeto estático do processo, isto é, a sua representação e descrição 

em termos de atividades, artefactos, disciplinas e fluxos de trabalho (workflows) (IBM, 2007; 

Rational, 2001; Traa, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O ciclo de vida do Software encontra-se dividido em ciclos, cada um responsável por 

uma nova versão do produto” (Rational, 2001). Cada um contém quatro fases consecutivas 

descritas seguidamente de uma forma resumida (IBM, 2007; Rational, 2001; Traa, 2006): 

 Inception : nesta fase é obtida uma perceção inicial do projeto, bem como um 

consenso entre as partes interessadas sobre os objetivos, viabilidade e 

necessidade efetiva da sua realização. O foco é na compreensão geral dos 

requisitos e do âmbito do projeto. Deste modo, é obtido no final desta fase, uma 

visão geral dos requisitos, restrições e funcionalidades do projeto e produto, 

Figura 10 - Rational Unified Process (IBM, 2007) 
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uma delineação de aproximadamente 20% dos casos de uso 1, uma análise inicial 

dos riscos inerentes ao projeto, bem como uma descrição do seu contexto e 

necessidade, definição dos critérios de sucesso, benefícios esperados, entre 

outros. É também definido o plano do projeto que contém as fases e número de 

iterações projetadas. Pode, caso desejado, ser criado um protótipo inicial do 

sistema. 

 

 Elaboration : pretende-se nesta fase obter uma arquitetura base do sistema, 

bem como uma análise mais detalhada do projeto, nomeadamente, os seus 

objetivos, âmbito, e riscos estabelecidos como prioritários. Durante esta fase, 

obtém-se os restantes 80% dos casos de uso, estando todos os atores 

identificados, é revista a análise de riscos inicial, é criado um protótipo (novo ou 

incremental, se tiver como base o protótipo anterior), sendo também revistos e 

atualizados com eventuais alterações, outros documentos tai s como o plano do 

projeto. 

 

 Construction : esta é, normalmente, a fase mais extensa de todas. São  

clarificados os requisitos e restrições remanescentes, e é implementado o 

desenvolvimento do sistema com base na arquitetura definida na fase anterior. 

Todos os componentes e funcionalidades são desenvolvidas, testadas e 

integradas no produto final, ocorrendo várias evoluções do protótipo através de 

diversas iterações, até este corresponder às necessidades das partes 

interessadas, nomeadamente do cliente final. O foco é na gestão dos recursos e 

processos de modo a otimizar os custos, qualidade e cronograma. 

 

 Transition : nesta última fase, ocorre a transição (entrega do produto)  para o 

utilizador final do sistema desenvolvido, sendo esta versão possuidora de um 

nível de qualidade e maturidade considerados adequados para utilização em 

ambiente de produção. Após esta transição, ocorre muitas vezes devido à 

                                                 
1 Casos de Uso são, de uma forma resumida, a forma de representar o levantamento de requisitos na 

linguagem UML. Representa os atores (intervenientes no sistema) e os cenários de  interação destes com 
o sistema. 
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necessidade de resolver contratempos  ou efetuar ajustes indispensáveis, 

inerentes ao processo de transição, a correção de problemas, desenvolvimento 

de novas versões aperfeiçoadas, bem como o término de funcionalidades que 

podem ter sido adiadas. Nesta fase ocorre o chamado "Beta Testing", que irá 

validar e verificar se o sistema vai de encontro às expectativas do utilizador final, 

conversão das bases de dados operacionais, formação dos utilizadores no novo 

sistema (ou módulo adicionado ao sistema existente, caso seja esse o caso). 

Nesta fase, para segurança, teste, bem como à necessidade de migração 

faseada dos dados do sistema antigo para o novo, surge muitas vezes o caso do 

sistema novo operar em paralelo ao sistema que irá ser substituído.  

Tal como referido, no eixo vertical, que representa o aspeto estático do processo, 

encontram-se os fluxos de trabalho considerados fundamentais ao processo. Estes estão 

divididos em seis "fluxos de trabalho de engenharia" e três "fluxos de trabalho de suporte" ao 

processo. Para não fugir ao âmbito desta secção, que serve para oferecer um básico 

enquadramento dos modelos utilizados pelas equipas piloto, de modo a garantir uma melhor 

perceção do trabalho desenvolvido, apenas serão referidos os nomes dos nove fluxos de trabalho 

presentes no RUP, sem entrar em detalhe: 

Seis workflows de engenharia: 

1. Business modeling workflow 
2. Requirements workflow 
3. Analysis e Design workflow 

4. Implementation workflow 
5. Test workflow 
6. Deployment workflow 

 

Três workflows de suporte: 

 1. Project Management workflow 
 2. Configuration and Change Management workflow 
 3. Environment workflow 
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3.4 Competências 

3.4.1 Definição de Competência Individual 

 

Shinyashiki (citado por Souza, Junior, e Oliveira, 1998) afirma que "as empresas podem 

construir estruturas fantásticas, adquirir tecnologias de ponta, contudo, todo o crescimento tem 

que estar baseado no desenvolvimento humano. Hoje caminhamos para uma direção baseada 

no capital intelectual em que as pessoas é que vão fazer a diferença."  

Não obstante a flexibilidade organizacional, os desafios atuais requerem que as 

organizações possuam indivíduos com as qualificações necessárias para lhes responder. Dito 

isto, é necessário que as organizações possuam processos organizacionais adequados ao 

desenvolvimento das competências dos seus colaboradores (Ceitil, 2010). Os recursos humanos 

e as suas competências, são a maior fonte de vantagem estratégica de uma organização, pelo 

potencial e dificuldade de imitação (Carvalho, 2011).  

A gestão de pessoas obteve relevo estratégico nas organizações e passou a ser orientada 

pelo conceito de competências (Ruas citado por Baptista e Medeiros, 2002). 

 

De acordo com Mário Ceitil (2010), existem quatro perspetivas principais para a 

abordagem ao conceito de "Competência", sendo as duas últimas alvo de um estudo mais 

aprofundado: 

 Competências como atribuições; 

 Competências como qualificações; 

 Competências como traços ou caraterísticas pessoais; 

 Competências como comportamentos ou ações. 

 

  Na perspetiva de competências como atribuições, estas são vistas como poderes ou 

privilégios inerentes a um cargo ou função exercido por determinado indivíduo, não 

possuindo relação com as caraterísticas individuais nem com os desempenhos obtidos pelo 

seu detentor. As competências são externas à pessoa, isto é, são-lhe atribuídas (Ceitil,  

2010). Um exemplo simples e claro, é o cargo de Juiz, que possui, devido ao cargo 

ocupado, a competência para julgar. 
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  Vistas como qualificações, as competências são um conjunto de saberes ou 

conhecimentos, técnicos ou não, adquiridos através do sistema formal de ensino, por 

formação profissional, ou por outra modalidade de aprendizagem ao longo da vida. Quer 

nesta perspetiva, quer na anterior, as competências são extra-pessoais, podendo ser 

adquiridas através de agentes externos. Em ambos os casos, estas são também 

independentes do desempenho, isto é, o possuir determinadas competências, como por 

exemplo a obtenção por um individuo do grau académico de Mestre na área da 

Contabilidade, não garante por si só, que os resultados do trabalho e o seu desempenho no 

exercício da atividade sejam garantidamente excelentes ou até mesmo, pelo menos, 

razoáveis (Ceitil, 2010). 

 

  Na terceira perspetiva, competências vistas como traços ou caraterísticas pessoais, fruto 

da escola americana de investigação em psicologia organizacional, estas são vistas como 

“caraterísticas intrapessoais, inerentes à pessoalidade de cada indivíduo, mais ou menos 

solidamente estruturadas ao longo da sua ontogénese individual” (Ceitil, 2010). É esperado 

e observado que indivíduos que possuem um desempenho superior, possuam um conjunto 

de características e traços diferentes das que não demonstram um desempenho elevado. 

Spencer e Spencer em 1993 (citados por Ceitil, 2010) apresentam a seguinte definição e 

explicação: 

“Uma competência é uma característica intrínseca de um indivíduo que apresenta uma 

relação de causalidade com critérios de referência efetiva e superior desempenho, numa dada 

atividade ou situação; 

Característica intrínseca, significa que a competência é uma parte profunda e 

estruturada da personalidade da pessoa e pode predizer o comportamento desta pessoa numa 

ampla variedade de situações ou atividades profissionais;  

Com uma relação de causalidade, significa que uma competência é causa de ou permite 

predizer o comportamento dessa pessoa numa ampla variedade de situações ou atividades 

profissionais;  

Com critérios de referência, significa que a competência realmente prediz quem faz 

alguma coisa bem ou mal feita, segundo critérios ou standards específicos de medida.”   
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Para a avaliação das competências de um determinado indivíduo, seguindo esta 

perspetiva, utilizam-se testes psicológicos para avaliar as caraterísticas e os traços de 

personalidade, em contexto situacional parecido com o contexto real (por exemplo, através de 

assessment centres). Desta forma, existe a tentativa de através da identificação destes traços de 

personalidade, predizer a possibilidade de desenvolvimento de comportamentos futuros em 

contexto real. No entanto, como são análises descontextualizadas da observação direta de 

comportamentos em ação, não permitem constituir certezas concretas de que estes 

comportamentos, na prática, realmente sejam aplicados. 

Mário Ceitil (2010) expõe um exemplo claro e concreto desta diferença subtil, 

fornecendo um exemplo experienciado por si, onde refere a sua experiência com indivíduos que 

em contexto de formação apresentam um bom perfil para o desempenho de certas tarefas, mas 

que em contexto real não apresentam ou não aplicam aquilo que aprenderam e apresentavam 

capacidade em formação.  

  Por último, as competências podem ser vistas como comportamentos ou ações. Nesta 

perspetiva, apesar de serem levadas em conta as caraterísticas e traços pessoais nos 

indivíduos que manifestam um desempenho superior, que são diferentes em relação aos 

indivíduos que não demonstram um desempenho superior, o que conta realmente, não é a 

presença desses traços mas a sua “expressão fenomenal na e pela ação” (Ceitil, 2010). 

Estas caraterísticas intrínsecas ao individuo, mesmo que preditoras de um desempenho 

superior de nada valem se esse desempenho superior não ocorrer e se comprovar nos 

contextos e práticas reais.  

Nesta perspetiva, as competências manifestam-se no comportamento dos indivíduos, 

podendo ser medidas através de indicadores observáveis denominados de “indicadores 

comportamentais” (Ceitil, 2010). De acordo com Whiddett e Hollyforde (citados por Ceitil, 2010) 

estes indicadores são “exemplos de comportamentos que deverão ser observados quando 

alguém demonstra uma determinada competência e constituem os suportes básicos de qualquer 

modelo de competências”. 

Devido à visão da "competência" através de diversas perspetivas, bem como a utilização 

do termo por diversas áreas disciplinares (psicologia, gestão, gestão de recursos humanos, 

educação, política, entre outros), faz com que a sua definição não seja consensual, sendo 

descrita por vários autores como uma "confusão" (Cabral-cardoso, Estêvão, e Silva, 2006). 
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Mesmo quando o conceito é aplicado apenas numa área, tal como a gestão, existem diversas 

definições do conceito de competência, cada uma com a sua conotação divergente (Cabral-

cardoso et al., 2006). Para além deste facto, existe a visão e definição de competência pela 

escola de pensamento americana, bem como a definição e visão de competência pela escola 

europeia, nomeadamente por autores provenientes do Reino Unido e de França.  

Parry (citado por Baptista e Medeiros, 2002) defende que, no Reino Unido e França, as 

competências são vistas principalmente como outputs, onde os funcionários comprovam possuir 

competências quando alcançam ou superam resultados esperados estabelecidos na sua função. 

Por outro lado, nos Estados Unidos, competências são vistas como inputs, isto é, o conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes que afetam o desempenho do indivíduo (Baptista e 

Medeiros, 2002). 

No campo teórico é comum encontrar os termos "Competency" e "Competence" que 

em português possuem o mesmo significado: "Competência", mas que em inglês possuem 

grafia e sentidos diferentes (Ceitil, 2010). Para ajudar à dificuldade da temática, muitos autores 

atribuem o mesmo significado utilizando os termos de forma intercambiável, enquanto que 

outros definem as suas diferenças apesar de numa forma pouco clara. 

 A competência (competence) de um indivíduo só pode ser medida em contexto real, 

através do exercício de uma função ou cargo (Ceitil, 2010), caso contrário, apenas poderá 

avaliar-se o seu potencial de competência (competency) para o exercício desse mesmo cargo ou 

função. Segundo Armstrong (citado por Ceitil, 2010):  

“Competency é um conceito relacionado com as pessoas (person-related concept), que se refere 

às dimensões do comportamento que estão na base de uma performance competente (competent 

performance); 

Competence é um conceito relacionado com o trabalho (work-related concept), que se refere às 

áreas do trabalho em que a pessoa é competente.” 

Assim sendo, e de uma forma simples “..., Competences diz respeito aos outputs relacionados 

com standards mínimos especificados, enquanto Competencies correspondem aos inputs que uma 

pessoa traz para o trabalho e que resultam em superiores níveis de performance” (Davies e Ellison 

citados por Ceitil, 2010). 
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"Competence é um conceito que é atualmente mais usado no Reino Unido, enquanto 

Competency, é um conceito mais influenciado pela escola americana,...,as competences 

correspondem ao Outputs específicos, ou esperados, do desempenho profissional de uma 

pessoa, enquanto as Competencies são os Inputs que esta pessoa traz para a sua atividade 

profissional e que é suposto resultarem num desempenho superior" (Ceitil, 2010).  

"...Competence representa o estado de ser competente para determinada função, o que 

implica um conjunto de atributos relacionados com as competências. Competency refere cada 

atributo desse conjunto de competências. Por outras palavras o primeiro descreve o que uma 

pessoa consegue fazer, enquanto o segundo refere como a pessoa o faz" (Sanghi citado por 

Carvalho, 2011). 

Deste modo, “de pouco interessa que uma pessoa possua um conjunto de traços ou 

características pessoais eventualmente preditoras de um bom desempenho, se esse bom 

desempenho não ocorrer” (Ceitil, 2010). 

Esta distinção será mais evidente após a introdução histórica sobre a temática em 

questão, bem como a apresentação do "Modelo do Iceberg" de Spencer e Spencer.  

A teoria das competências é conferida a David McClelland, um psicólogo famoso, que no 

ano de 1973 publica um artigo denominado "Testing for Competence rather than Intelligence", 

onde põe em causa os convencionais testes psicológicos de aptidão, testes medidores de 

inteligência (Q.I.), bem como as classificações académicas, como seleção de indivíduos para 

cargos, empregos, ou mesmo ingresso em universidades (McClelland, 1973). 

McClelland afirmava que tais testes 1) não eram preditores do desempenho profissional, 

para além de 2) apresentarem atitudes de discriminação em relação a indivíduos de estratos 

sociais mais baixos, mulheres, minorias étnicas, entre outros (Ceitil, 2010; Mcclelland, 1973). 

Indivíduos pertencentes a estratos sociais elevados possuíam vantagens, quer pelo seu 

acesso a informação, posses materiais e formação superior, quer pelo conteúdo e estruturação 

dos testes de aptidão e QI, que utilizam termos e expressões que indivíduos de classes baixas 

não compreendem, devido ao seu nível de educação e estudos. McClelland apresenta um 

exemplo real advindo da sua experiência como professor universitário como prova dos seus 

argumentos. Utilizando dois grupos de 8 alunos cada de uma disciplina lecionada por si em 

finais de 1940, sendo o primeiro grupo composto pelos melhores 8 alunos, e o segundo grupo 
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composto por 8 alunos extremamente fracos, compara as profissões e carreiras obtidas pelos 16 

elementos ao fim de 15 anos. Para sua surpresa, McClelland não conseguia distinguir os dois 

grupos. Apesar das vantagens obtidas pelos melhores alunos, como entrada em melhores 

universidades, empresas de renome ou "melhores" empregos, devido às suas classificações, 

estes não apresentavam maior sucesso e desempenho nas suas carreiras comparativamente 

aos piores alunos que tiveram de se contentar com empregos de "segunda categoria" e 

universidades menos conceituadas. Como tal, e devido a outros argumentos não apresentados 

no presente documento, McClelland afirma então, que novos métodos são necessários para 

identificar variáveis de "competência" que sejam preditoras de um bom desempenho e não 

sejam influenciadas por critérios relacionados com raça, sexo ou fatores socioeconómicos (Ceitil, 

2010; Mcclelland, 1973; Spencer e Spencer, 1993). McClelland entende então o conceito de 

competência como uma caraterística intrínseca a um indivíduo que é causalmente relacionada 

com desempenho superior na execução de uma tarefa ou determinada situação (Ceitil, 2010; 

Fleury e Fleury, 2001; HayGroup, 2003; McClelland, 1973). 

Boyatzis, seguidor da escola de pensamento de McClelland, através da publicação em 

1982, de um livro denominado "Competent Manager: A Model for Effective Performance", define 

competência como o conjunto de atributos inerentes a um indivíduo, que conduzem a um 

desempenho eficaz, fazendo parte destes atributos: traços de carácter, motivações, habilidades, 

autoimagem ou conceito de si mesmo e conhecimentos (R. Boyatzis, 1982; Tavares, 2009). Esta 

definição pode ser mais facilmente compreendida através da análise da Figura 11. Boyatzis 

(citado por Ceitil, 2010) distingue, dentro das competências, o que denomina de competências 

críticas e competências básicas. As competências críticas são identificadas nas caraterísticas de 

indivíduos com desempenhos superiores, sendo as básicas reconhecidas nas caraterísticas 

relacionadas a desempenhos médios.  

Características 
Pessoais

Comportamento Desempenho

Motivações
Traços de carácter

Autoimagem
Conhecimento

Competência

Intenção ResultadoAcção

 

Figura 11 - Modelo Causal da Competência segundo Boyatzis (adaptado de Ceitil, 2010) 
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Boyatzis (citado por Ceitil, 2010) divide então as competências em 5 categorias  : 

Motivações: necessidade subjacente que conduz, dirige e seleciona o comportamento 

do indivíduo. Aquilo que guia as ações com a intenção de atingir um objetivo especifico; 

Traços de carácter: forma de se comportar ou responder, isto é, carateristicas fisicas 

e psicologicas ou respostas a determinadas situações; 

Autoimagem: Atitudes e valores. Ideia do que faz ou gostaria de fazer. Forma como o 

sujeito se vê; 

Conhecimento: Noções, procedimentos técnicos e experiências pessoais;  

Competências Comportamentais e Cognitivas: estas podem ser mais ou menos 

visíveis, como por exemplo, escuta ativa e relacionamentos interpessoais ou raciocínio dedutivo 

e/ou indutivo. 

Para um indivíduo alcançar um desempenho reconhecido como elevado, é necessário 

que este conjugue todas estas caraterísticas. O indivíduo com um desempenho superior 

diferencia-se do individuo de médio desempenho através dos "modos concretos que utiliza para 

mobilizar as suas capacidades para ações concretas" (Ceitil, 2010). 

Como apresentado anteriormente, as várias perspetivas do conceito de competência, 

nomeadamente as duas últimas (Competências como traços ou caraterísticas pessoais e 

Competências como comportamentos ou ações), são alvo de maior atenção pelos diversos 

autores.  

Em ambas as perspetivas, pode verificar-se a importância e correlação positiva entre os 

traços ou caraterísticas existentes num indivíduo e o seu desempenho, sendo dado maior foco, 

por parte da perspetiva como comportamentos, à correlação quando esta é observável através 

dos comportamentos dos indivíduos em situações concretas (Ceitil, 2010). 

Em 1993, o casal Spencer (Spencer e Spencer, 1993), introduz o modelo de Iceberg de 

Competências, apresentado na Figura 12, em que se pode percecionar de um modo mais claro, 

esta correlação.  
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Outputs

Fácil de 
desenvolver

Inputs

Difícil de 
desenvolver

Conhecimentos
Habilidades

Autoimagem
Traços 
Valores

Motivações

Necessários, 
mas não 

suficientes

Preditores de 
éxito a longo 

prazo

Figura 12 - Iceberg de Competências (adaptado de Ceitil, 2010; Spencer e Spencer, 1993) 
Fonte figura do Iceberg: (123RF, 2013) 

 

"A aprendizagem de uma competência passará por mudanças ao nível destes 6 aspetos que 

determinam a competência, sendo que enquanto uns podem ser observáveis (conhecimentos e 

habilidades), o OUTPUT, os outros não estão visíveis quando a competência é colocada em 

prática (motivos, traços, valores e autoimagem), no entanto fornecem os INPUTS necessários e 

fundamentais para que se adquira a competência"  (LearnView, 2012). 

Os Inputs correspondem às características das pessoas, isto é, o que estas trazem para 

a função que exercem, sendo a parte submersa do Modelo do Iceberg de Spencer e Spencer. Os 

comportamentos e ações são a parte visível do Iceberg e correspondem aos Outputs (Davies e 

Ellison citados por Ceitil, 2010). Para estes autores a competência só pode existir através da 

ação e comportamentos demonstrados, sendo o Output o ponto de interesse e de intervenção na 

área de Gestão de Competências (Ceitil, 2010). A parte submersa, isto é , as motivações, 

valores, traços e autoimagem, denominados muitas vezes de "Soft Skills", são mais difíceis, 

custosos e demorados de desenvolver, devido à sua característica inata ao individuo, enquanto 

que a parte visível do Iceberg, isto é, os conhecimentos e habilidades (Hard Skills), são mais 

fáceis de observar e desenvolver (Carvalho, 2011; Ceitil, 2010; Ogata, 2007; Spencer e Spencer, 

1993). 

Outros autores possuem diferentes definições de competência, apesar de se encontrar 

diversas vezes pontos em comum. 
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Parry, em 1996, (Dutra, Hipólito, e Silva, 2000; Soares, Albin, e Andrade, 2005) define 

competência como sendo um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 

correlacionados. Resende, citado pelos mesmos autores, afirma no ano 2000 que competência 

é a transformação de conhecimentos, aptidões, habilidades, interesse e vontade, em resultados 

práticos que sejam realmente aplicados em favor de um objetivo, para que um individuo possa 

ser considerado competente. Para este autor, competência é resultado da união de 

conhecimentos (formação, experiência, entre outros) com comportamentos (habilidades, 

interesse e vontade) (Soares et al., 2005).  

Rabaglio (citada por Soares et al., n.d.; Souza et al., 2000) define competência como 

sendo "um conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes e comportamentos que permitem 

ao indivíduo desempenhar com eficácia determinadas tarefas". Para esta autora, ser competente 

só se pode aplicar no contexto de uma tarefa específica. Um indivíduo pode ser competente a 

desempenhar uma tarefa e não ser competente numa outra tarefa distinta. Deste modo, para 

esta autora, a competência no cumprimento de uma tarefa significa que o indivíduo possui os 

conhecimentos, atitudes e habilidades compatíveis com a sua execução, e é apto a colocar esse 

potencial em prática sempre que assim for necessário (Soares et al., 2005; Souza et al., 2000). 

Richard Boyatsis (2008) define competência como uma capacidade, sendo esta 

composta por um conjunto de comportamentos distintos organizados em torno de um constructo 

denominado de "intenção", sendo os comportamentos manifestações da intenção de acordo 

com a situação. Boyatzis afirma também que o maior avanço na compreensão de 

"Competências" ocorreu nos últimos 15 anos, graças a décadas de pesquisa nos campos da 

psicoterapia, programas de autoajuda, programas de treino, educação, entre outros. Os avanços 

nestes diferentes campos demonstraram que os indivíduos são capazes de alterar os seus 

comportamentos, humor, autoimagem, apesar de serem poucos os estudos que forneçam 

progressos sustentados no conjunto de comportamentos que levem a um desempenho superior 

(R. E. Boyatzis, 2008). 

Parry (citado por Dutra et al., 2000) coloca a questão da inclusão dos traços de 

personalidade e valores nas competências, apresentando a diferenciação presente em diversos 

estudos, entre as "soft competencies", envolvendo os traços de personalidade e as "hard 

competencies", limitadas às habilidades necessárias para a execução de uma tarefa ou trabalho 

específico. Esta defesa, por alguns autores, da exclusão das "soft competencies", 
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nomeadamente nos programas de recursos humanos, advém do facto da sua perceção de que 

estes se devem focar no desempenho e não na personalidade, pois, apesar de estas  

competências influenciarem o sucesso, não são suscetíveis de desenvolvimento através de treino 

(Dutra et al., 2000). No entanto, em 1991, Woodruffe, citado pelos mesmos autores, afirma que 

exatamente devido a essa particularidade, as "soft competencies" devem ser incluídas nas 

competências, sendo alvo de extrema atenção no processo seletivo de uma organização. Como 

estas são mais difíceis de adquirir, menos flexível deve ser uma organização na seleção dos 

indivíduos, procurando os que possuam as "soft competencies" mais adequadas à organização 

em questão (Dutra et al., 2000). Competência é ainda definida como "um saber agir responsável 

e reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos e habilidades, 

que agreguem valor económico à organização e valor social ao indivíduo" (Fleury e Fleury, 

2001).  

LeBortef (citado por Cardoso, 2006) defende que competência é o colocar em prática 

conhecimentos num contexto específico, marcado por relações de trabalho, cultura empresarial, 

imprevistos, restrições de tempo e recursos. Daqui se depreende, de novo, a competência 

através da ação demonstrada. 

Draganidis e Mentzas (2006) e Sampson e Fytros (2008) apresentam, devido à, como 

demonstrada, falta de consenso na definição de “Competência”, bem como forma de resumo e 

centralização, uma tabela com as principais definições, provenientes de diversos autores. São 

apresentados, na Tabela 2, algumas dessas definições, para ajudar a cimentar e obter uma 

melhor compreensão sobre o tema: 

Autor Definição de Competência 

McClelland (1973) 

Os conhecimentos, habilidades, traços, 
atitudes, autoconceitos, valores, ou motivos 
diretamente relacionados com o desempenho 
numa função ou importantes resultados da 
vida, com demonstrada diferenciação entre 
indivíduos com desempenhos médios e 
indivíduos com desempenhos superiores.  
 

Boyatzis (1982) 

Caraterísticas intrínsecas de um indivíduo, que 

são, causalmente relacionadas com um 
desempenho efetivo no trabalho.  
 

Spencer eSpencer 
(1993) 

Caraterística intrínseca de um indivíduo que é 
causalmente relacionada com desempenho 
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superior no trabalho. As competências podem 

ser distinguidas em essenciais (como 
fundação do conhecimento e habilidades 
necessárias por todos), e diferenciadoras (que 
distinguem indivíduos com desempenho 
superior de indivíduos com desempenho 
médio, tal como as características de 
autoconceito, traços e motivos). 
 

Dubois (1998) 

Conhecimentos, habilidades, estados de 
espirito, padrões de pensamento, que quando 

usados singularmente ou em várias 
combinações, resultam num desempenho 
bem-sucedido.  
 

LeBoterf (1998) 

Competências não são em si, os recursos no 
sentido de saber como agir, saber como fazer, 
ou atitudes, mas mobilizam, integram e 
orquestram esses recursos. Essa mobilização 
é apenas pertinente numa situação e cada 
situação é única, apesar de poder ser 
abordada como uma analogia para outras 
situações já conhecidas.  
 

Marrelli (1998) 

Competências são capacidades humanas 

mensuráveis que são necessárias para as 
necessidades de desempenho efetivas no 
trabalho. 
 

Lachance (1999) 

Caraterística intrínseca de um empregado, isto 

é motivo, traço, habilidade, autoimagem, 
posição social, ou corpo de conhecimento, 
que resulta num efetivo e/ou superior 
desempenho. 
 

Secretariado do Conselho do Tesouro do 
Canadá (1999) 

Conhecimento, habilidades, “skills” e 
comportamentos que um empregado aplica ao 
desempenhar o seu trabalho, sendo a chave 
(relacionada com o empregado) para o 
alcance de resultados relevantes para as 

estratégias de negócio da organização. 
 

Intagliata et al. (2000) 

Competências fornecem a uma organização o 
meio para definir, em termos 
comportamentais, o que os seus líderes 
necessitam de realizar, para produzir os 
resultados esperados por uma organização e  
de acordo com a cultura organizacional. 
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Organização de Desenvolvimento 
Industrial das Nações Unidas (2002) 

Conjunto de habilidades, conhecimentos 

relacionados e atributos, que permitem a um 
indivíduo realizar uma tarefa ou atividade 
dentro de uma função específica ou cargo. 
 

Sinott et al. (2002) 

Característica de um empregado que contribui 
para um bem-sucedido desempenho no 
trabalho e o alcance dos resultados 
organizacionais. Esta inclui os conhecimentos, 
habilidades e “skills”, para além de outras 
características como valores, motivação, 

iniciativa e autocontrolo. 
 

Jackson and Schuler (2003) 

Habilidade, conhecimentos e outras 
características que alguém necessita para 

desempenhar uma tarefa efetivamente. 
 

Ley (2006) 

As disposições ou características cognitivas 
(conhecimentos e habilidades), afetivas 
(atitudes e valores), comportamentais e 
motivacionais (por exemplo, motivos) de um 
indivíduo que lhe permitem um bom 
desempenho numa situação específica. 
 

Conselho Internacional de normas para 
Treino, Desempenho e Ensino (2006) 

Um integrado conjunto de habilidades, 

conhecimentos e atitudes que permitem a 
alguém desempenhar de forma efetiva as 
atividades de uma determinada ocupação ou 
função, de acordo com os padrões 
estabelecidos no emprego. 

 

HR-XML (www.hr-xml.org) 

Um identificável, definível e mensurável 
conhecimento, “skill”, habilidade ou outra 
característica especifica (por exemplo, atitude, 
comportamento, habilidade física), , que um 
recurso humano pode possuir, e que é 
necessário para desempenhar uma atividade 
num contexto de negocio especifico. 
 

PeopleSoft 

Um conjunto de mensuráveis e observáveis 

conhecimentos, habilidades e 
comportamentos, que contribuem para o 
sucesso num cargo. 
 

Grupo Gartner 
Um conjunto de características, incluindo 
habilidades, conhecimentos e atributos, que 
causam ou predizem desempenho. 

Tabela 2 - Definições de “Competência” (adaptado de Draganidis e Mentzas, 2006; Sampson e Fytros, 2008) 
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De notar na literatura, a divisão feita pela maioria dos autores das chamadas 

"Competências transversais" e das "Competências específicas" (Ceitil, 2010). 

As competências transversais possuem as características de transferibilidade e 

transversalidade, características que não estão presentes nas competências específicas. As 

competências transversais são independentes e, como o nome indica, transversais ao contexto e 

situação, não estando associadas a uma função específica, sendo por isso aplicáveis em 

diferentes contextos, cargos, situações, entre outros. Em contrapartida, as competências 

específicas estão diretamente relacionadas com a atividade profissional ou função (Ceitil, 2010). 

Através da análise das várias definições apresentadas, é adotada neste trabalho a 

seguinte definição de competência:  

 
Competência é uma combinação de conhecimentos, habilidades, atitudes 

(CHA) e características pessoais, demonstradas através de comportamentos ou 

ações, que influenciam um desempenho superior. 
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3.5 Gestão baseada em Competências 

3.5.1 Competências Organizacionais e Competências Individuais 

 

Antes de se poder discutir a temática da gestão baseada em competências, convém 

distinguir entre duas vertentes de competências, sendo elas as “Competências Organizacionais” 

e as “Competências Individuais”, sendo estas últimas o alvo da exposição anterior. De acordo 

com Prahalad e Hamel (1990), num artigo publicado na Harvard Business Review, dentro das 

competências organizacionais, podem distinguir-se as “Core Competencies” (Competências 

essenciais), que são o conhecimento coletivo numa organização, nomeadamente no modo de 

coordenação de diversas capacidades de produção e integração de múltiplos fluxos de 

tecnologia: “Um conjunto de habilidades e tecnologias que permite a uma empresa oferecer um 

determinado benefício aos seus clientes” (Prahalad e Hamel citados por Baptista e Medeiros, 

2005) .Estas devem possuir três características: 

 Fornecer o acesso a diferentes tipos de mercados; 

 Dar uma contribuição significativa para a perceção dos benefícios do produto final 

para o cliente; 

 Serem difíceis de imitar pelas organizações concorrentes. 

Como exemplo de competências essenciais, os autores (Prahalad e Hamel, 1990) 

fornecem as empresa Sony, Philips, Casio, entre outros. A capacidade de miniaturização dos 

produtos da Sony é um exemplo de competência essencial, bem como a especialização da 

Philips em “optical-media”. “Para trazer a miniaturização aos seus produtos, a Sony tem de 

garantir que os seus tecnólogos, engenheiros, e pessoal de marketing possuem um 

conhecimento partilhado das necessidades dos clientes e das possibilidades tecnológicas “ 

(Prahalad e Hamel, 1990). As competências essenciais requerem comunicação, envolvimento e 

comprometimento de toda a organização e suas unidades de negócio, envolvendo diversos níveis 

organizacionais e pessoal. No exemplo da Casio, esta necessita de combinar conhecimentos em 

miniaturização, desenho de microprocessadores, ciência de material, precisão de encaixe em 

invólucros ultrafinos nos seus produtos, tais como calculadoras de cartões miniatura, televisões 

de bolso e relógios digitais (Prahalad e Hamel, 1990). De notar que as competências essenciais 

não são apenas ou necessariamente baseadas em tecnologia, podendo por exemplo, ser um 
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forte conhecimento das circunstâncias de operação de um mercado em particular (Fleury e 

Fleury, 2001). 

As competências organizacionais são capacidades funcionais e experiência possuída por 

uma organização, através do modo como utiliza, integra e incorpora as capacidades dos seus 

funcionários, de modo a alcançar um benefício para o cliente (McIntire, 2008). Deste modo 

percebe-se que as competências organizacionais são fundamentais para a sobrevivência da 

organização no mercado cada vez mais competitivo, sendo, pois, o foco principal de uma 

organização. Como tal, sendo os indivíduos os principais responsáveis pelo desenvolvimento de 

competências organizacionais (Soares et al., 2005), é necessário que exista na organização uma 

eficaz e funcional gestão de competências individuais.  

3.5.2 Gestão de Competências 

 

  Na atualidade tem sido evidente o crescente valor atribuído aos recursos humanos por 

parte do mundo empresarial. Aqueles são vistos como a principal fonte de sucesso de uma 

organização. A sua gestão estratégica, nomeadamente o desenvolvimento de competências 

profissionais, como forma de criar e gerir vantagem competitiva no mercado, tem vindo a ganhar 

relevo (Brandão e Guimarães, 1998). Tão importante quanto detetar as competências nos 

colaboradores, é efetuar uma gestão dinâmica dessas mesmas competências, face: às 

necessidades de adaptação impostas por avanços tecnológicos; à necessidade de reafectar 

recursos humanos a novos produtos ou a novos mercados; à pressão dos competidores, num 

mercado cada vez mais exigente, mais globalizado e mais produtivo a custos cada vez mais 

reduzidos; e também, e não a visão menos importante, a fim de a organização manter a 

motivação dos colaboradores em ponto elevado, incentivando o mérito. “A gestão de 

competências envolve o planeamento, implementação e avaliação das competências individuais 

e organizacionais para atingir os objetivos da organização (Nordhaug, 1993), e visa gerar 

competências que providenciem o talento ideal para enfrentar as necessidades futuras 

(Nordhaug, 1993; Ulrich & Lake, 1990)” 

 Deste modo, a gestão de competências possui como principal base e preocupação 

numa organização, a gestão das motivações, habilidades, conhecimentos, capacidades, entre 

outros, dos indivíduos, alinhadas com as necessidades de competências e estratégia 

organizacional (Carvalho, 2011). 
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Mário Ceitil propõe no seu livro “Gestão e Desenvolvimento de Competências” (Ceitil,  

2010) uma metodologia da gestão de competências, constituída por 5 fases distintas. 

Fase 1 - Identificação das competências chave

Fase 2 - Descrição do portfólio de competências chave

Fase 3 - Avaliação das competências

Fase 4 - Definição dos planos de ação de desenvolvimento de competências

Fase 5 - Avaliação do desenvolvimento de competências

Fatores pessoais
Plano de formação 
de competências

Fatores de suporte 
das competências

 

Figura 13 - Metodologia de gestão de competências (adaptado de Ceitil, 2010) 
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Fase 1 – Identificação das competências chave 

Nesta fase inicial, é realizado para a organização em questão, o levantamento dos 

comportamentos de excelência que estejam alinhados com as orientações estratégicas 

organizacionais. Estes comportamentos dão origem a um conjunto de competências, 

transversais e específicas (que Ceitil denomina de “chave”), que irão constituir o portfólio de 

competências críticas da organização (Ceitil, 2010). As orientações estratégicas são oriundas do 

plano estratégico organizacional (constituído por Missão, Visão, Objetivos estratégicos da 

organização, entre outros). 

Fase 2 – Descrição do portfólio de competências chave 

Nesta fase, após terem sido determinadas as competências, estas são definidas e 

descritas de acordo com um critério específico. De um modo geral, para se evitar uma má 

perceção de uma competência, devem ser excluídos adjetivos na sua descrição, demonstrando 

também de forma despretensiosa, os comportamentos que a suportam (Ceitil, 2010). Draganidis 

e Mentzas (2006) oferecem, entre outros exemplos, um molde para a definição e descrição da 

competência “Construção de espírito de equipa”:  

Competência: Construção de espírito de equipa.  

Definição: Fornecer aos membros da equipa o desejo de cooperação, contribuindo 

para um objetivo em comum. 

Comportamentos: Encoraja a ajuda e respeito pelos outros membros da equipa; Cria 

um objetivo comum e um sentimento de pertença à equipa.  

Ceitil (2010) fornece outro exemplo, neste caso para a competência “Orientação para o 

cliente”, onde inclui na definição a visão comportamental, para futuramente se definirem os 

indicadores comportamentais desejados: 

Competência: Orientação para o cliente.  

Descrição: “Manifestação de comportamentos orientados para o acompanhamento, 

escuta e análise das necessidades dos clientes, quer internos quer externos, visando desenvolver 

propostas específicas que permitam dar respostas às suas necessidades, apresentando as 
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melhores alternativas/soluções e assegurando o cumprimento dos compromissos assumidos” 

(Ceitil, 2010). 

Comportamentos: Adquire informação sobre as necessidades dos clientes e mantêm 

contacto com eles. 

É através destas definições claras e sucintas que são elaborados os indicadores 

comportamentais, como se pode verificar nos exemplos descritos. Para a definição destes 

comportamentos podem ser consultados peritos na área ou entrevistado pessoal qualificado. 

Deste processo resultará o Manual ou Modelo de Competências, constituído pela informação 

fundamental para a gestão de competências da organização (Carvalho, 2011; Ceitil, 2010; 

Draganidis & Mentzas, 2006). 

Fase 3 – Avaliação das competências 

Nesta fase, são avaliados os funcionários da organização, para determinar o grau de 

competências que estes possuem nesse momento, de modo a ser possível a identificação da 

disparidade entre as competências que o indivíduo possui e as competências definidas no 

Modelo de Competências. Através de entrevistas, testes de personalidade ou Assessment 

Centres (onde através de provas situacionais se avalia o desempenho individual numa tarefa), 

pode-se verificar essa existente (ou inexistente) disparidade. Daqui obtêm-se vários relatórios 

individuais relativos aos funcionários da organização, onde é indicada a disparidade entre as 

competências requeridas pela organização e as possuídas pelos funcionários. Estes relatórios 

servem de base para a fase subsequente desta metodologia (Ceitil, 2010). 

Fase 4 – Definição dos planos de ação de desenvolvimento de 

competências 

Mário Ceitil (2010) afirma que é necessário, antes de realizar qualquer outra ação, 

verificar os motivos da disparidade verificada. Assim, sistematizam-se em dois grupos distintos 

os motivos possíveis. Um grupo, denominado de “Fatores de suporte”, é de carácter 

organizacional e caracterizado pelo que está relacionado com a organização, tais como estrutura 

organizacional, processos de gestão, entre outros fatores. O outro grupo, denominado de 

“Fatores pessoais”, é de carácter individual. No caso de se verificar que a disparidade é 

resultante de fatores de suporte, é necessário atuar em aspetos como a cultura organizacional, 
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comunicação, gestão de recursos humanos, processos, entre outros. No caso inverso, isto é, 

verificando-se que a disparidade é resultante de fatores pessoais, é necessário atuar e trabalhar 

as competências do funcionário em questão, através de planos individuais de competências, que 

vão incidir sobre as competências em falta. Deste processo resulta o plano de desenvolvimento 

de competências a implementar (Ceitil, 2010). 

Fase 5 – Avaliação do desenvolvimento de competências     

Decorrido algum tempo após a implementação do plano de desenvolvimento de 

competências é necessário que ocorra nova avaliação das competências (Fase 3), de modo a 

determinar a eficácia das medidas adotadas e a necessidade ou não de novas medidas a 

implementar. Um possível resultado, apesar de não desejado, pode ser o término do contrato 

com determinado indivíduo por este não conseguir possuir as competências requeridas na 

organização para a sua função, mesmo após sucessivos planos de desenvolvimento.  

3.6 Gestor de projeto 

 

O Gestor de projeto é o responsável principal pela iniciação, organização, execução, 

monitorização e encerramento de um projeto, observando que o projeto cumpra os critérios de 

sucesso estabelecidos e possa ser considerado um projeto bem-sucedido. Ele é o responsável 

por atingir os objetivos do projeto, coordenando e integrando atividades através de múltiplas 

linhas funcionais, sendo que muitas vezes, dependendo da estrutura organizacional, tem de 

negociar a disponibilidade de recursos a alocar ao projeto, através da interação com os gestores 

de linha ou gestores funcionais (Kerzner, 2001). O gestor de projeto precisa de desenvolver 

competências especiais necessárias ao seu cargo, bem como melhorar e aperfeiçoar práticas de 

gestão, aplicando o mais possível conhecimento científico (Bezak e Nahod, 2011). 

Como tal, o gestor de projeto precisa de possuir distintas competências, para além das 

competências técnicas inerentes à posição que ocupa. Não lhe basta ser tecnicamente bom 

naquilo que faz, necessita também de possuir um conjunto de atributos pessoais e psicológicos 

que o distingam dos demais e que consolidem o seu estatuto de líder. A teoria das competências 

é uma evolução das anteriores teorias da liderança (teoria dos traços, comportamental, líder 

transformacional versus transacional, inteligência emocional). Estas teorias da liderança 

encontram-se englobadas na teoria das competências, pois traços e comportamentos são 
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competências, podem ser definidos os perfis de competências de líderes transformacionais e 

transacionais, bem como inclui a inteligência emocional como um dos grupos de competências 

(Müller e Turner, 2007a). 

3.6.1 Competências do gestor de projeto 

 

O PMBOK (2008) argumenta que compreender e aplicar o conhecimento, ferramentas e 

técnicas consideradas como boas práticas é condição necessária, mas não é suficiente para 

uma gestão de projetos eficaz. De acordo com este modelo, o gestor de projeto deve possuir três 

competências: 

 Conhecimento de gestão de projetos: conhecimento geral sobre a 

disciplina de gestão de projetos;  

 

 Desempenho na gestão de projetos: competência que se refere às aptidões 

que o gestor de projeto possui enquanto aplica o seu conhecimento sobre a 

gestão de projetos; 

 

 Pessoal: refere-se ao modo como o gestor de projeto se comporta ao executar 

o projeto, estando englobadas nesta competência, atitudes e caraterísticas da 

personalidade de cada indivíduo, bem como a sua capacidade para liderar e 

guiar a equipa de projeto no alcance dos objetivos do projeto em conjunto com a 

gestão das suas restrições. 

 

Numa organização, na escolha de um determinado indivíduo para a posição de “Gestor 

de Projeto”, tem então de se levar em conta todas estas competências e qualidades, pois, tal 

como os projetos em si, cada individuo é único, e as suas idiossincrasias vão afetar a  execução 

do projeto, o seu relacionamento com a equipa de projeto e consequentemente o trabalho desta, 

bem como o relacionamento com os stakeholders e a entrega final do projeto. Como tal, deve 

ser uma escolha bem ponderada, sendo que para além do gestor de projeto em si, a área de 

aplicação em que o projeto se insere (construção, Sistemas de Informação, entre outros) 

também requer um gestor de projeto que possua características que se lhe adequem. 



54 
 

Rodney Turner e Ralf Muller (2007b) argumentam que existe um crescente 

reconhecimento de que diferentes tipos de projeto requerem diferentes abordagens na sua 

gestão, e que lhe sejam adequadas. Afirmam também que apesar da existência deste 

reconhecimento, a literatura existente não questiona se diferentes critérios de sucesso são 

relevantes para diferentes tipos de projeto (área de aplicação, complexidade, tipo de contrato, 

entre outros), e se os projetos irão ter um desempenho diferente quando confrontados com 

diferentes critérios. Por fim, e ainda mais relevante, afirmam que a literatura ignora e evita a 

questão da influência e contributo do gestor de projeto e sua competência para o sucesso de um 

projeto, sendo que a competência deste nunca é considerada um fator crítico de sucesso. Num 

trabalho posterior, os mesmos autores (Müller e Turner, 2007a), procuram verificar, devido a 

esta lacuna na literatura, se o estilo de liderança do gestor de projeto influencia o sucesso de um 

projeto, bem como, se diferentes estilos de liderança são apropriados para projetos de áreas 

distintas. Utilizando estudos qualitativos e quantitativos baseados em questionários a uma 

enorme população de indivíduos ligados à disciplina de gestão de projetos, empregando como 

base para as competências de liderança, quinze competências identificadas por Dulewicz e 

Higgs (2003) na Tabela 3 - 15 Competências de liderança (adaptado de Müller e Turner, 

2007a): 

 

 

  

 

 

Tabela 3 - 15 Competências de liderança (adaptado de Müller e Turner, 2007a) 

Competências de Liderança 

Competências 
Emocionais 

1. Motivação 
2. Consciência 
3. Sensibilidade 
4. Influência 
5. Autoconsciência 
6. Resiliência emocional 
7. Intuição 

Competências de Gestão 

 

8. Gestão de Recursos 

9. Comunicação 
10. Desenvolvimento 
11. Empowering 
12. Realização 

Competências 
Intelectuais 

13. Perspetiva estratégica 

14. Visão e imaginação 
15. Análise crítica e julgamento 
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Foi concluído pelos autores (Müller e Turner, 2007a) que diferentes tipos de liderança 

influenciam efetivamente o resultado de um projeto. Nomeadamente, na área de Sistemas de 

Informação, detetaram que as competências de autoconsciência, motivação e comunicação são 

as mais importantes, bem como a utilização de um estilo de liderança transformacional em 

detrimento da liderança transacional como a forma mais adequada de atuar.  

 O líder transformacional foca-se mais no relacionamento e comunicação de valores, 

enquanto o líder transacional se foca mais no processo, em gestão por exceção e em 

recompensas pelo trabalho desempenhado. Estes estilos são ambos importantes, e muitas 

vezes, a alternância entre eles é a opção mais adequada, dependendo da situação ou 

circunstância. Também diferentes combinações de competências podem levar a diferentes 

estilos de liderança, que sejam apropriadas em diferentes situações, produzindo líderes 

transacionais em situações de baixa complexidade, e líderes transformacionais em situações de 

alta complexidade, tal como é evidenciado pelas competências detetadas como mais relevantes 

em diferentes graus de complexidade (Turner, 2005). As competências consideradas 

“competências emocionais”, foram as que mais contribuíram para o sucesso dos projetos nos 

seus diversos tipos e áreas de aplicação, bem como projetos de alto desempenho, de acordo 

com o estudo realizado.  

Dulewicz e Higgs (2005), autores do modelo das quinze competências referidas 

anteriormente, definem através da revisão da literatura, três estilos de liderança diferentes. 

Através da utilização desse modelo de competências, traçam depois o perfil (numa escala de 

valores – baixo, médio, alto) de cada um destes estilos.  

Engaging Leadership – alto nível de empowerment e envolvimento de acordo com 

um contexto altamente instável e mutável. Foca-se na criação de mudança radical com elevados 

níveis de compromisso. 

Involving Leadership – estilo de liderança que se baseia numa organização em clima 

de transição, em que ocorre mudança, mas não ocorrem alterações no seu modo de operar, 

nem no seu modelo de negócio. 

Goal Leadership – estilo que se salienta na entrega de resultados bem definidos num 

contexto relativamente estável. 
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Esta definição do perfil de liderança através de competências, foi feita através do 

preenchimento, por parte de 1009 gestores e altos funcionários, do questionário desenvolvido 

pelos autores “Leadership Dimensions Questionnaire” (LDQ). Os resultados podem ser 

observados na Tabela 4. 

(E – Engaging, I – Involving, G – Goal) 

Dimensão LDQ Baixo Médio Alto 

Motivação 
 

- - GEI 

Consciência 

 
- - GEI 

Sensibilidade 
 

- GI E 

Influência 
 

- G EI 

Autoconsciência 
 

- G EI 

Resiliência emocional 
 

- - GEI 

Intuição - GI E 

Gestão de Recursos 
 

E I G 

Comunicação 

 
- GI E 

Desenvolvimento 
 

- GI E 

Empowering 
 

G I E 

Realização - EI G 

Perspetiva estratégica 
 

- EI G 

Visão e imaginação 
 

- E GI 

Análise crítica e 
julgamento 

- EI G 

Tabela 4 - Resultados da aplicação do Questionário (Victor Dulewicz e Higgs, 2005) 

 

Como se pode verificar, os estilos de liderança, sejam eles transformacionais ou 

transacionas em natureza, tal como outros estilos de liderança presentes na literatura, podem 

ser definidos através das competências que o líder possui. 
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O interesse pela "Competência" na disciplina de Gestão de Projetos, advém da 

suposição ou hipótese de que se quem gere ou participa em projetos for competente, irá ter um 

desempenho eficaz, que irá conduzir a um projeto bem sucedido e a organizações bem 

sucedidas (Crawford, 1997). 

Competência 
na Gestão de 

Projetos

Eficácia na 
Gestão de 
Projetos

Desempenho 
Organizacional

Desempenho 
do Projeto

 

Figura 14 - Relação entre Competência na Gestão de Projetos e Desempenho Organizacional (adaptado de (Crawford, 1997) 

 

3.6.1.1 Competências de acordo com o PMBOK (4ª Edição) 

 

Esta crescente noção da necessidade de levar em conta as competências do gestor de 

projeto pode ser vista não só através do crescente número de documentos e artigos sobre a 

temática em revistas proeminentes na área, mas também nos próprios guias e padrões referidos 

anteriormente (PMBOK, ICB:IPMA).  

O PMBOK (2008), na sua quarta edição lançada em 2008, inclui um apêndice (apêndice 

G) que não existe em versões anteriores do guia, e que se foca apenas em competências 

interpessoais que o gestor de projeto deve possuir para uma interação apropriada com os 

membros da equipa de projeto, bem como com os stakeholders. 

Estas competências interpessoais são (PMI, 2008): 

 Liderança; 

 Desenvolvimento da equipa; 

 Motivação; 

 Comunicação; 

 Influência; 

 Tomada de decisão; 

 Consciência política e cultural 

 Negociação. 
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Pode verificar-se que desta lista de competências, várias se enquadram ou são as 

mesmas que as detetadas e definidas por Dulewicz e Higgs (Dulewicz e Higgs, 2003). Para uma 

melhor compreensão de cada uma destas competências, irão ser descritos de uma forma 

sucinta os pontos principais em que estas assentam, conforme descritas no PMBOK (PMI, 

2008). 

Liderança: focar os esforços de um conjunto de indivíduos num objetivo comum, de 

modo a funcionarem como uma equipa. Este resultado deve ser efetuado através de respeito e 

confiança, sendo mais crítica a liderança na fase inicial do projeto, onde a comunicação da visão 

(objetivo a alcançar) e motivação, ajudam a inspirar os elementos a alcançar um alto 

desempenho. 

Desenvolvimento da equipa: processo em que indivíduos, unidos por um objetivo 

comum, trabalham de forma interdependente com os outros membros, com o líder (neste caso, 

o gestor de projeto), com os stakeholders externos, e com a organização. O resultado do 

desenvolvimento da equipa é o trabalho em equipa. As atividades de desenvolvimento da equipa 

centram-se em tarefas como: estabelecimento de objetivos, definição e negociação de papéis 

(cargos ou funções) e procedimentos, bem como em processos, isto é, o comportamento 

interpessoal com realce na comunicação, motivação e gestão de conflito. 

Motivação: criar um ambiente em que seja possível alcançar os objetivos do projeto, 

oferecendo ao mesmo tempo a máxima auto-satisfação relacionada com o que os indivíduos 

mais valorizam, seja satisfação com o trabalho, tarefa ou cargo desafiantes, sentido de 

realização, compensação financeira, reconhecimento e respeito, entre outros. 

Comunicação: para uma comunicação efetiva o gestor de projeto deve estar 

consciencializado para os diferentes estilos de comunicação, fatores culturais, personalidade e 

relacionamento, entre outros fatores inerentes a uma situação em particular, por forma a obter 

um entendimento mútuo e assim uma efetiva comunicação. Desenvolvimento e identificação de 

canais de comunicação, quer com a equipa quer com os stakeholders, bem como a identificação 

da informação relevante a fornecer e receber, é outro aspeto necessário para uma comunicação 

eficaz. 
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Influência: influenciar a equipa a trabalhar em direção a um objetivo em comum 

requer que o gestor de projeto lidere pelo exemplo, isto é, levando avante os compromissos a 

que se propôs; clarifique as decisões que tome ou que venha a tomar, entre outros aspetos. Em 

suma, o gestor para liderar pelo exemplo, tem de, antes de ser exigente para com a equipa, ser 

exigente consigo mesmo. 

Tomada de decisão: os fatores tempo, confiança, qualidade e aceitação influenciam o 

estilo de liderança e decisões do gestor de projeto, podendo este envolver a equipa ou não, no 

processo de tomada de decisão.  

Consciência política e cultural: a política ou políticas organizacionais são inevitáveis, 

derivadas da diversidade de normas e das expetativas e background dos indivíduos envolvidos no 

projeto. O gestor de projeto deve fazer uso eficaz e apropriado das políticas e do poder que lhe é 

atribuído, de forma a ser bem-sucedido. As diferenças culturais, quer dos stakeholders internos 

quer dos stakeholders externos, devem ser geridas através do seu conhecimento aprofundado, 

bem como através de um adequado uso do plano de comunicação como parte do plano de 

projeto geral. 

Negociação: a probabilidade de sucesso de um projeto tem na negociação um ponto 

crucial, o que requer que o gestor de projeto reúna com os diversos stakeholders, com 

interesses opostos ou visões diferentes, de modo a obter um compromisso ou consenso.   

Como se pode verificar pela descrição sucinta de cada uma das competências, estas são 

interdependentes, e o possuir e utilizar efetivamente uma delas, requer muitas vezes ser 

possuidor de outras, tal como, por exemplo, a interdependência entre a comunicação, motivação 

e influência. É esperado que o bom gestor de projeto possua as competências mencionadas, 

mais ou menos desenvolvidas, por forma a poder lidar com toda a complexidade inerente à 

gestão de projetos. 
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3.6.1.2 Competências de acordo com o ICB:IPMA 3.0 

 

O IPMA (International Project Management Association) realiza a avaliação e 

determinação da competência necessária para um certificado de gestão de projetos desde a 

década de 90 (IPMA, 2006). O IPMA Competence Baseline (ICB) é o framework que todas as 

associações e organismos de certificação IPMA têm de considerar, de modo a garantir que a 

consistência de padrões e normas são cumpridas (IPMA, 2012). Na versão 2.0 deste 

documento, apesar de existir referência às atitudes pessoais para a gestão efetiva, o foco 

principal centrava-se na descrição dos conhecimentos e experiência necessários para lidar com 

os aspetos técnicos da disciplina de gestão de projetos. Devido à crescente perceção e 

reconhecimento dos aspetos pessoais e comportamentais no sucesso do exercício da função do 

gestor de projeto, a versão 3.0 deste documento aprofunda a descrição e estudo das 

competências comportamentais necessárias (IPMA, 2006). O ICB é de extrema utilidade para 

indivíduos e peritos que desejem realizar uma avaliação, podendo também ser utilizado como 

um guia para a preparação de material de formação, investigação, bem como um manual de 

referência para a obtenção de informação sobre gestão de projetos (IPMA, 2006; IPMA, 2012).  

De acordo com o ICB:IPMA 3.0 (2006), a competência é a "coleção de conhecimentos, 

atitudes pessoais, aptidões, e experiência relevante necessária para se ser bem-sucedido numa 

determinada função". A competência é distribuída e agrupada por gamas ou categorias de 

"elementos de competência", de modo a ajudar a avaliar a capacidade de um indivíduo. Na 

versão atual do documento, foram definidas três categorias para descrever a capaz gestão de 

projetos (IPMA, 2006):  

 Categoria de competências técnicas (technical competences): estão 

contidas nesta categoria vinte elementos de competência técnica. Estes 

elementos são necessários para iniciar, gerir a execução, bem como encerrar 

um projeto, sendo o peso de cada competência elementar, dependente da 

conjuntura particular do projeto.  

 

 Categoria de competências comportamentais (behavioural 

competences): inserem-se dentro desta categoria quinze elementos de 

competência comportamental. O grau de importância dos elementos desta 
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categoria de competência vai divergir de acordo com a situação do projeto, tal 

como acontece com os elementos da competência técnica. A avaliação dos 

elementos baseia-se na sua adoção e efetiva aplicação na condução de um 

projeto. 

 

 Categoria de competências contextuais (contextual competences): 

podem encontrar-se onze elementos de competência contextual dentro desta 

categoria. Estes elementos centram-se na descrição do conceito de projeto e sua 

promoção, na gestão de programas e portfólios na organização, bem como 

diferentes funções de suporte que as equipas de projeto necessitam de 

conhecer. 

Figura 15 - Elementos de competência da gestão de projetos (IPMA,2006) 



62 
 

É importante que o gestor de projeto possua todos estes elementos em vista no desenvolver 

do projeto. As qualidades técnicas e conhecimentos que possui, bem como o seu 

comportamento e atitudes perante as mais diversas, e em elevado grau, inesperadas situações e 

ocorrências decorrentes da execução de um projeto, vão ditar quão bem-sucedido é o gestor e a 

sua equipa. O cumprimento e observação de comportamentos e atitudes adequados, elementos 

constituintes das competências comportamentais, vão também influenciar a visão que a equipa 

de projeto e a gestão de topo possuem do seu gestor, bem como a estabilidade e harmonia 

entre estas partes. 
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4 Estudo de Caso 

 

Tal como indicado na secção 1.2 - "Objetivos e resultados esperados", o objetivo central 

do presente trabalho é caraterizar o impacto dos gestores de projeto no funcionamento, ao nível 

do desempenho, de equipas piloto inseridas em projetos de desenvolvimento de Software, em 

contexto académico. Este projeto é constituído por quatro fases (M1, M2, M3, e M5), 

correspondentes ao planeamento do projeto, Inception, Elaboration e Construction 

respetivamente. Estas fases são correspondentes às fases propostas pelo RUP referido 

anteriormente. Para além destas quatro fases, existe também a fase de avaliação individual - M4 

- que se foca no conhecimento de cada aluno sobre a linguagem UML. Deste modo foram 

realizados três questionários, baseados nas "Behavioural Competences" e consequentes 

comportamentos indicados, propostas pelo ICB:IPMA 3.0. Inicialmente, na elaboração destes 

questionários, foram abrangidas todas as competências propostas pelo ICB:IPMA 3.0. No 

entanto, devido ao número elevado de questões resultantes que tornavam estes questionários 

demasiado longos e cansativos, podendo resultar em respostas pouco cuidadas por parte dos 

respondentes, foi decidido pelo investigador e orientador, a redução do número de questões e 

competências. Como tal, ficou decidido que o investigador, tendo como base a sua experiência 

passada como aluno da disciplina em questão (Desenvolvimento de aplicações informáticas), 

reduziria este número de competências elegendo aquelas que pensa ser mais adequadas ao 

contexto em questão. Para esse efeito também foram incluídas e adaptadas algumas 

competências referidas pelo PMBOK. 

O produto final deste processo foi a elaboração de dois questionários para analisar a  

perceção do desenvolvimento das competências dos elementos de cada equipa, sob a 

orientação do seu gestor de projeto específico e um questionário para avaliar a perceção das 

competências demonstradas pelo gestor de projeto durante o exercício da sua função. Assim, o 

questionário sobre o gestor de projeto (a ser respondido por este e pelos elementos da sua 

equipa) foi aplicado no fim do semestre, após a sua atuação como gestor, e os questionários a 

realizar às equipas (respondidas apenas pelos elementos das equipas excluindo o gestor de 

projeto) foram aplicados de forma separada, sendo um aplicado no inicio do semestre, para 

avaliar a perceção de cada equipa no inicio do projeto, e outro aplicado no fim do semestre, para 

avaliar a perceção do desenvolvimento dessas mesmas competências. Como tal, estes dois 
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questionários são iguais em termos de questões, tendo sido apenas alterada a sua ordem, e 

incluídas, no questionário final,  duas questões de resposta livre sobre dificuldades sentidas na 

execução do projeto e outras informações que o respondente julgasse relevantes, e duas 

questões relativas à perceção do respondente sobre se o gestor de projeto teve influência no 

desenvolvimento das suas competências. 

Nos três questionários, as opções de resposta são: "Nunca", "Raramente", "Algumas 

vezes", "Muitas vezes", "Sempre", com um peso de análise quantitativo de 1, 2, 3, 4 e 5 

respetivamente. 

Opções possíveis Peso Quantitativo 

Nunca 1 

Raramente 2 

Algumas Vezes 3 

Muitas Vezes 4 

Sempre 5 

Tabela 5 - Opções de resposta dos questionários e seu peso quantitativo 

 

Os três questionários podem ser visualizados nos Anexos. 

4.1 Questionários 

4.1.1 Questionários sobre as equipas 

 

Os questionários referentes às equipas possuem, para além das questões referentes à 

caraterização de cada elemento, 38 questões referentes às competências analisadas: 

Competência Número de questões 

Motivação 5 
Autocontrolo 5 
Comunicação 5 

Flexibilidade e Adaptabilidade 5 
Trabalho em equipa 8 

Orientação a resultados e Eficiência 5 
Conflito e Negociação 5 

Tabela 6 - Competências analisadas pelos questionários sobre as equipas 
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De notar que o número de questões não reflete a importância da competência em 

questão. 

4.1.2 Questionário sobre o Gestor de projeto 

 

O questionário referente ao gestor de projeto e sua atuação possui 53 questões, das quais 

4 são de resposta fechada (Sim/Não), diretamente incidentes sobre a perceção da equipa e do 

mesmo sobre a sua atuação, nomeadamente se este foi mais um obstáculo que uma ajuda, se a 

equipa julga que teria obtido o mesmo desempenho sem o gestor, entre outras. 

As restantes 49 questões referem-se às competências analisadas, que se julga serem das 

mais basilares para o exercício da função de gestor de projeto.  

Competência Número de questões 

Liderança 8 
Motivação 7 

Autocontrolo 5 
Comunicação 5 

Autoconfiança e Tomada de decisão 6 
Trabalho em equipa 5 

Orientação a resultados e Eficiência 6 
Conflito e Negociação 7 

Tabela 7 - Competências analisadas pelos questionários sobre o gestor de projeto 
 

4.1.3 Descrição das competências 

 

A escolha das competências cuja perceção se pretendeu avaliar nos questionários 

apresentados às equipas e aos gestores obedeceu a dois princípios fundamentais: quantidade do 

número de questões, com a consequente poupança de tempo aos destinatários, e grau de 

aplicabilidade ao caso em estudo. Assim sendo, de seguida irão ser enumeradas as 

competências, acompanhando essa enumeração com uma breve descrição das suas 

características fundamentais. De notar que algumas destas competências já foram apresentadas 

e explanadas anteriormente, pelo que apenas se repete essa explanação. 
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4.1.3.1 Liderança 

 

Liderança é a capacidade de proporcionar orientação e motivar os demais na sua tarefa 

ou função, de forma a atingir os objetivos de um projeto (IPMA, 2006). A liderança é a arte de 

comandar e influenciar indivíduos, por forma a conduzi-los à realização de tarefas, ou exibição de 

comportamentos, tendentes a cumprir objetivos, individuais ou coletivos, cuja relevância para o 

sucesso de um projeto tenha sido definida a priori pela organização ou grupo. Pode dizer-se que 

esta competência possui em si a síntese de todas as outras. Dificilmente se será um bom líder 

se se for um mau comunicador, mas pode-se ser um bom comunicador e ser-se um deplorável 

líder.Liderança é focar os esforços de um conjunto de indivíduos num objetivo comum, de modo 

a funcionarem como uma equipa. Este resultado deve ser efetuado através de respeito e 

confiança, sendo mais crítica a liderança na fase inicial do projeto, onde a comunicação da visão 

(objetivo a alcançar) e motivação, ajudam a inspirar os elementos a alcançar um alto 

desempenho (PMI, 2008). 

4.1.3.2 Autocontrolo 

 

Autocontrolo é deter a aptidão para gerir e controlar as próprias emoções, sabendo 

assim lidar com sentimentos negativos, como ansiedade, e com sentimentos negativos advindos 

de contrariedades e contratempos. 

4.1.3.3 Autoconfiança e tomada de decisão 

 

A “Autoconfiança e tomada de decisão” é fundamental, no âmbito deste estudo, porque 

gera na equipa um clima de confiança no gestor de projeto, que não existiria se este fosse 

indeciso e sobretudo vacilante nas suas tomadas de decisão. O gestor de projeto necessita de 

tomar decisões sem duvidar de si mesmo, inspirando assim segurança nos elementos que o 

seguem. 
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4.1.3.4 Motivação 

 

Motivar é criar um ambiente em que seja possível alcançar os objetivos do projeto, 

oferecendo ao mesmo tempo a máxima auto-satisfação relacionada com o que os indivíduos 

mais valorizam, seja satisfação com o trabalho, tarefa ou cargo desafiantes, sentido de 

realização, compensação financeira, reconhecimento e respeito, entre outros (IPMA, 2006). 

4.1.3.5 Comunicação 

 

Para uma comunicação efetiva o gestor de projeto deve estar consciencializado para os 

diferentes estilos de comunicação, fatores culturais, personalidade e relacionamento, entre 

outros fatores inerentes a uma situação em particular, por forma a obter um entendimento 

mútuo e assim uma efetiva comunicação (PMI, 2008). Desenvolvimento e identificação de 

canais de comunicação, quer com a equipa quer com os stakeholders, bem como a identificação 

da informação relevante a fornecer e receber, é outro aspeto necessário para uma comunicação 

eficaz. A comunicação intragrupal e extragrupal é importantíssima e deve ser: “útil, clara e 

atempada” (IPMA, 2006). 

4.1.3.6 Flexibilidade e adaptabilidade 

 

Capacidade humana que permite, com relativa rapidez, mudar de condições de trabalho, 

ou de tarefas, adaptando-se a novas condições, modos de trabalhar, meios materiais disponíveis, 

meios climatéricos e outros, com desvios mínimos face aos objetivos (IPMA, 2006). 

4.1.3.7 Trabalho em equipa 

 

A capacidade de Trabalho em equipa é ser capaz de trabalhar em conjunto com outros 

indivíduos, a fim de atingir um objetivo comum. Esta competência é mais evidente em projetos 

do tipo “linha de montagem” ou em tarefas sequenciais (IPMA, 2006). Num projeto, como o 

projeto alvo deste estudo, implica invariavelmente trabalho interdependente por parte dos seus 

elementos, sendo que a capacidade para trabalhar em equipa é absolutamente indispensável. 
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4.1.3.8 Orientação a resultados e Eficiência 

 

Toda a equipa, desde o GP até ao último dos colaboradores, deve conhecer os objetivos 

do projeto relativamente a todos os interessados. Um projeto de pouco servirá se cumprir os 

objetivos da equipa que o elabora, mas não cumprir os objetivos do destinatário final, ou seja, 

toda a equipa de projeto deve estar orientada para os resultados que se pretende obter 

relativamente a todos os interessados no projeto. Assim sendo, exige-se da equipa a máxima 

eficiência, isto é, exige-se a otimização do tempo, a otimização da utilização dos meios humanos 

e materiais, por forma a dar as necessárias respostas aos interessados, no mínimo tempo 

possível, com o mínimo de custos possível e com o máximo de qualidade. A eficiência não se 

alcança com improviso, mas sim com um planeamento cuidado e com constante atenção aos 

mínimos pormenores relativos ao andamento do projeto, a fim de detetar desvios e efetuar as 

devidas correções, se tais desvios não beneficiarem o projeto (IPMA, 2006). 

4.1.3.9 Conflito e Negociação 

 

Na resolução de um conflito o ideal seria que todas as partes saíssem a ganhar. Só que, 

o ideal é difícil de atingir no campo do real. Assim sendo, na gestão de conflitos ocorridos na 

execução de um projeto, deve ser a ótima execução deste que deve estar no cimo das 

prioridades da equipa, isto é, na resolução de conflitos, deve ser-se cuidadoso na negociação 

(conciliação de posições divergentes), tendo como objetivo principal que, do conflito, surja uma 

solução que represente ganho para o projeto (IPMA, 2006).  
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4.2 Caraterização e análise das equipas  

 

No presente trabalho, foram estudadas seis equipas piloto, cada uma com o seu gestor 

de projeto individual. Destas seis equipas, quatro são pertencentes ao turno Laboral (ou Diurno), 

sendo as restantes duas pertencentes ao turno Pós-Laboral. De notar que, vários destes 

elementos, apesar de terem "terminado o projeto com sucesso", não tiveram classificação 

positiva na disciplina devido à nota obtida no momento individual. No entanto, como estes 

elementos responderam à totalidade dos questionários, são contabilizados para efeitos deste 

estudo. 

Assim, apresenta-se aqui um quadro resumido da constituição das equipas, sendo em 

seguida feita uma descrição e análise mais detalhada das mesmas. 

Equipa 
Número de 

elementos inicial 
Número de 

elementos final 
Designação da 

equipa 

PL1 Diurno 15 15 PL1di 
PL2 Diurno 17 15 PL2di 

PL3 Diurno 15 12 PL3di 

PL4 Diurno 14 14 PL4di 
PL1 Pós - Laboral 19 19 PL1pl 

PL2 Pós - Laboral 18 18 PL2pl 
Tabela 8 - Equipas Piloto 

 

Número de elementos inicial -  número de elementos presentes no início do projeto (incluindo o gestor de projeto).  
Número de elementos final -  número de elementos presentes na conclusão do  projeto (incluindo o gestor de 

projeto). 
Identificação da Equipa - identificação pela qual a equipa será designada na elaboração do presente documento . 

 

Como se pode verificar pela constituição das equipas, diversos elementos foram 

desistindo e abandonaram as respetivas equipas ao longo do projeto. Este efeito, leva a que 

existam dois momentos de caraterização das equipas (início e fim do projeto), em que diversos 

fatores, tais como média de idades dos elementos, número de elementos com experiência 

profissional, entre outros, são afetados.  

 

 



70 
 

Apresenta-se aqui um quadro com o resumo das caraterísticas de cada equipa (gestor 

de projeto incluído).  

Equipa 

Número 
de 

elementos 
Inicial 

Número 
de 

elementos 
Final 

Esforço 
Pessoa/hor

a 
Masculino % Feminino % 

Idade 
mínima 

Idade 
máxima 

Idade 
média 

da 
equipa 

Experiência 
Profissional? 
(Sim/Não) 

% 

PL1di 15 15 280 14 93% 1 7% 19 27 21 5 S / 10 N 
33% S / 
67% N  

PL2di 17 15 222 13 87% 2 13% 19 24 21 4 S / 11 N 
27% S / 
73% N  

PL3di 15 12 183 11 92% 1 8% 19 29 22 6 S / 6 N  
50% S / 
50% N  

PL4di 14 14 152 12 86% 2 14% 19 26 22 7 S / 7 N  
50% S / 
50% N  

PL1pl 19 19 161 17 89% 2 11% 19 42 31 16 S / 3 N 
84% S / 
16% N  

PL2pl 18 18 213 10 56% 8 44% 21 47 31 18 S / 0 N 
100% S 
/ 0% N  

TOTAIS 98 93 - 77 - 16 - - - - 56S / 37 N  
 
- 
 

Tabela 9 - Caraterísticas das equipas piloto 

 

Este quadro serve para pré-visualização rápida das caraterísticas de cada equipa e como 

introdução da caraterização mais detalhada que será apresentada na próxima secção. Nessa 

secção será inicialmente feita uma análise detalhada equipa a equipa, sendo depois 

confrontados os resultados e observações de todas as equipas, de forma a se poder retirar uma 

conclusão coerente. Esta análise detalhada incidirá inicialmente sobre os questionários 

elaborados a cada equipa para resposta pessoal e consequente comparação e  estudo, 

finalizando com uma análise do questionário sobre a atuação do gestor de projeto, com uma 

visualização separada sobre a avaliação da equipa e a avaliação do gestor sobre si próprio.  

Para preservar o anonimato dos elementos de cada equipa foram omitidos os dados que 

revelassem as suas identidades.  
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4.2.1 Equipa PL1di 

 

A equipa PL1di manteve todos os seus elementos durante as diversas fases do projeto, 

isto é, possuía inicialmente 15 elementos, sendo também este o número de elementos que 

terminou o projeto. O número de elementos do sexo masculino é de 14, contra 1 do sexo 

feminino, sendo a média de idades da equipa 21 anos, com idade mínima de 19 e máxima de 

27. Destes elementos, apenas 5 possuem experiência profissional, não pertencendo o gestor de 

projeto a esse grupo.  

 

Figura 16 - Género e experiência profissional dos elementos da equipa PL1di 

 

Daqui se depreende que o número de elementos do sexo masculino é avassalador 

dentro da equipa, bem como se pode constatar que o número de elementos que não possuem 

experiência laboral (independentemente da área) é o dobro dos que a possuem. De todas as 

equipas, esta é a única que contém um gestor de projeto que não possui experiência 

profissional.  

Os resultados "em bruto" (apenas foi aplicado o peso quantitativo a cada resposta para 

melhor perceção e economia de espaço) obtidos sobre os questionários referentes à equipa 

podem ser visualizados no Anexo 4 - Respostas ao Questionário inicial sobre as equipas e Anexo 

5 - Respostas ao questionário final sobre as equipas.  

Em conversa com o gestor de projeto, foi revelado que todos os elementos se conheciam 

previamente ao projeto. Foi também revelado pelo gestor, a existência de conflitos dentro da 

equipa, que foram resolvidos atempadamente. O gestor afirma que define "prazos de entrega" 

14 

1 

Género 

Sexo Masculino 

Sexo Feminino 

5 

10 

Experiência Profissional 

Sim 

Não 
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dos artefactos do projeto para a semana anterior à entrega dos relatórios, a fim de garantir que 

não há atrasos e também garantir a qualidade do relatório.  

 

Figura 17 - PL1di: Papel atribuído adequa-se às capacidades? 

 

 

Figura 18 - PL1di: Capacidades seriam melhor aplicadas a desempenhar outra função? 

 

        Uma breve observação das respostas aos questionários demonstra que todos os 

elementos se sentiam preparados quer técnica, quer mentalmente, para a realização do seu 

cargo dentro da equipa. Apenas dois dos elementos ( o coordenador de qualidade e um dos 

programadores) entendem que as suas capacidades seriam melhor aplicadas no desempenho 

de outra função. 

Destes factos pode retirar-se a ilação de que a equipa estava bem estruturada, com uma 

adequada atribuição de funções por parte do gestor de projeto, em função das capacidades de 

14 

0 

Considera que o papel que lhe foi 
atribuído na equipa se adequa às 
suas capacidades? 

Sim 

Não 

2 

12 

Pensa que as suas capacidades 
seriam melhor aplicadas a 
desempenhar outra função? 

Sim 

Não 
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cada um. Este fator é extremamente relevante e essencial para um favorável desempenho na 

realização do projeto.  

4.2.1.1 Análise do questionário inicial à equipa 

 

Após a realização do questionário inicial, obteve-se da equipa a perceção do grau em 

que as competências estudadas se situavam nesse momento. De relembrar que apenas a 

equipa (sem o gestor de projeto) responde ao questionário inicial e final sobre a equipa.  

 

Figura 19 - Perceção da equipa PL1di sobre as suas competências - Questionário Inicial 

 

Pela análise do gráfico, observa-se que a equipa PL1di se avalia de forma bastante 

favorável nas competências "Autocontrolo" e "Trabalho em Equipa", demonstrando ser mais 

débil relativamente às competências "Comunicação" e "Flexibilidade e Adaptabilidade". A 

competência "Trabalho em Equipa" é talvez uma das competências mais importantes de uma 

equipa num projeto desta natureza, visto que se trata de um projeto que comporta grupos de 

elevado número de elementos. É necessário, caso se pretenda obter uma classificação 

considerada acima da média, que a equipa possua uma grande capacidade de cooperação e 

objetivos comuns. É também necessário que o grupo possua um elevado autocontrolo para que 

exista harmonia e consenso dentro da equipa.  

Motivação Autocontrolo Comunicação 
Flexibilidade e 
Adaptabilidade 

Trabalho em 
Equipa 

Orientação a 
resultados e 
Eficiência 

Conflito e 
Negociação 

Grau 3,96 4,14 3,63 3,61 4,13 3,73 3,87 

3,96 

4,14 

3,63 3,61 

4,13 

3,73 

3,87 

3,3 

3,4 

3,5 

3,6 

3,7 

3,8 

3,9 

4 

4,1 

4,2 

Competências da equipa PL1di - Questionário Inicial 
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As competências "Comunicação" e "Flexibilidade e Adaptabilidade" são aquelas que a 

equipa identifica possuir em menor grau, estando no entanto acima da média do peso 

ponderado das opções de resposta (3). É necessário que a competência "Comunicação" esteja 

presente num grau aceitável na equipa (como neste caso) para um eficaz e correto 

desenvolvimento do trabalho efetuado. Relativamente à competência "Flexibilidade e 

Adaptabilidade", esta torna-se mais importante quanto mais a equipa  alterar a sua estrutura de 

cargos ou funções e/ou grupos de trabalho. Na equipa PL1di os elementos mantiveram-se 

constantes ao longo de todo o projeto, tendo permanecido inalterada a estrutura de cargos, 

como se pode verificar pela Organizational Breakdown Structure (OBS) da equipa nos vários 

momentos de avaliação (M1, M2, M3 e M5). 

Da análise de todas as questões comportamentais sobre as competências efetuadas à 

equipa neste questionário, pode -se observar e extrair os comportamentos que a equipa teve a 

perceção de não ser tão capaz de demonstrar e os comportamentos que a equipa teve a 

perceção de ter adotado e demonstrado mais frequentemente. 

Comportamentos menos adotados pela equipa - Questionário Inicial 
 

Comportamento Grau 
Sou capaz de mudar de cargo com facilidade. 3,00 

Uso o conflito como oportunidade e benefício para o projeto. 3,00 
Sou capaz de realizar tarefas em simultâneo em funções distintas.  3,36 

Tabela 10 - Comportamentos menos adotados pela equipa PL1di - Questionário Inicial 

 
Comportamentos mais adotados pela equipa - Questionário Inicial 

 

Comportamento Grau 
Aceito a ajuda de outros elementos da equipa quando sinto dificuldades.  4,71 

Relaciono-me bem com os elementos da equipa.  4,43 
Sou capaz de controlar as minhas emoções. 4,36 

Tabela 11 - Comportamentos mais adotados pela equipa PL1di - Questionário Inicial 

 

A equipa demonstra possuir, nos estágios iniciais do projeto, dificuldade em ser capaz 

de mudar de funções de uma forma "indolor", bem como ter bastante dificuldade  em realizar 

tarefas em simultâneo que pertençam a áreas de atividade distintas. Também demonstra não ter 

grande capacidade para utilizar o "conflito saudável", fundamental para troca de ideias e 

opiniões, bem como para evitar a apatia e carência de novas ideias que poderão beneficiar o 

projeto. A equipa perde assim a oportunidade de transformar o conflito numa vantagem 
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competitiva. Depreende-se desta resposta que a equipa apenas procurou "resolver" o conflito 

existente e não aproveitá-lo. A própria existência de conflito dentro da equipa no início do projeto 

foi comprovada em conversa com o gestor de projeto. Por outro lado, nota-se que a equipa, 

talvez por todos os elementos se conhecerem previamente ao projeto, possuí um bom 

relacionamento interpessoal, bem como uma boa capacidade de não deixar que as suas 

emoções tomem controlo sobre a razão. 

Pode-se então concluir, deste questionário, que a equipa PL1di na fase inicial do projeto, 

possuía as competências estudadas num grau aceitável para uma eficaz condução do projeto. 

4.2.1.2 Análise do questionário final à equipa 

 

 

Figura 20 - Perceção da equipa PL1di sobre as suas competências - Questionário final 

 
Comportamentos menos adotados pela equipa - Questionário Final 

 

Comportamento Grau 
Usei o conflito como oportunidade e benefício para o projeto. 
 

2,86 

Fui capaz de mudar de cargo com facilidade. 3,14 
Consegui aperceber-me da minha má utilização de recursos e tomei medidas corretivas. 3,57 

Tabela 12 - Comportamentos menos adotados pela equipa PL1di - Questionário Final 

 

 

 

Motivação Autocontrolo Comunicação 
Flexibilidade e 
Adaptabilidade 

Trabalho em 
Equipa 

Orientação a 
resultados e 
Eficiência 

Conflito e 
Negociação 

Grau 4,06 4,09 4,04 3,77 4,14 3,97 3,89 

4,06 
4,09 

4,04 

3,77 

4,14 

3,97 

3,89 

3,50 

3,60 

3,70 

3,80 

3,90 

4,00 

4,10 

4,20 

Competências da equipa PL1di - Questionário final 
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Comportamentos mais adotados pela equipa - Questionário Final 

 

Comportamento Grau 

Consegui ser produtivo num grupo, mesmo que não possuísse bom relacionamento 
pessoal com algum dos elementos.  

4,64 

Distingui relações pessoais de conflitos relacionados com o trabalho. 4,43 
Aceitei críticas construtivas de qualquer elemento da equipa.  4,36 

Tabela 13 - Comportamentos mais adotados pela equipa PL1di - Questionário Final 

 

A equipa manteve praticamente as mesmas atitudes e comportamentos no inicio e no 

fim do projeto relativamente aos comportamentos menos adotados , isto é, dos comportamentos 

considerados adequados, a equipa continua a não apresentar capacidade para diversificar as 

suas funções com facilidade, não utilizou o conflito como oportunidade para o projeto, e é pouco 

capaz de realizar tarefas em simultâneo (4ª resposta, não apresentada nesta tabela). Os 

comportamentos mais adotados pela equipa centram-se no trabalho em equipa, onde se nota 

ligeiras melhorias no relacionamento interpessoal entre os elementos. 

 

Figura 21 - Competências PL1di Questionário Inicial vs Final  

 

Na reta final do projeto pode-se observar que a equipa manteve praticamente o mesmo 

panorama na perceção das suas competências, com a exceção das competências 

Motivação Autocontrolo Comunicação 
Flexibilidade e 
Adaptabilidade 

Trabalho em 
Equipa 

Orientação a 
resultados e 
Eficiência 

Conflito e 
Negociação 

Questionário Inicial 3,96 4,14 3,63 3,61 4,13 3,73 3,87 

Questionário Final 4,06 4,09 4,04 3,77 4,14 3,97 3,89 
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3,89 
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3,90 
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4,10 

4,20 

Competências da equipa PL1di - Questionário inicial e final 
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"Comunicação" e "Orientação a resultados e Eficiência" que tiveram uma acentuada subida, de 

3,63 para 4,04, equivalente a 11,3% e de 3,73 para 3,97, equivalente a 6,4%, respetivamente.  

Efetuando a média de todas as competências nos devidos questionários, obtém-se a 

variação das perceções das competências da equipa, representada no gráfico seguinte. 

 

Figura 22 - Evolução das Competências PL1di 

 

Observa-se então que a equipa PL1di, do questionário inicial para o questionário final,  

obteve uma subida de 3,10% na perceção média das suas competências. Esta variação, de 

apenas 3,10%, não aparenta ser relevante. Em termos globais, esta variação, per se, não merece 

atenção especial para a investigação.  

Neste questionário, como foi aplicado na reta final do projeto, a equipa possui um 

relativo contacto e convívio com o gestor de projeto, razão pela qual foi colocada a seguinte 

questão e consequentes respostas:  

Variação 

Questionário Inicial 3,87 

Questionário Final 3,99 

Variação 3,10% 

3,87 3,99 

3,10% 

Evolução das competências da equipa PL1di 
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Figura 23 - PL1di: O gestor de projeto teve influência na evolução das suas competências? 

 

Pode observar-se que 57% dos elementos afirmam que o gestor de projeto teve 

influência na evolução das suas competências, enquanto que os restantes 43% afirmam que não 

teve influência. Note-se que a questão está colocada de modo a que o gestor possa ter tido 

influência mesmo que negativa.  

Esta última questão foi seguida pela interrogação aos elementos da razão de tal réplica, 

bem como uma outra questão sobre as maiores dificuldades sentidas por cada elemento na 

elaboração do projeto. Daqui nasce o seguinte quadro para análise, onde foram corrigidos erros 

ortográficos, para um melhor entendimento, foram retiradas respostas do género "porque sim", 

respostas que não eram relativas ao gestor de projeto da equipa em questão e em que o 

elemento respondeu "de forma teórica" (textbook answer) sobre o cargo e não a pessoa. Este 

processo é realizado em todas as equipas piloto, na totalidade dos questionários.  

Considera que o 
gestor de projeto 
teve influência na 

evolução das suas 
competências? 

Porque afirma isso? 
 

Dificuldades sentidas na 
execução do projeto. 

Outra 

informação 
sobre a sua 
atuação que 

julgue 
relevante: 

Sim 
Fez-me trabalhar em algumas 
coisas que não tinha experiência 

nenhuma com isso. 

As vezes não saber bem como 
me dirigir às pessoas. 

O projeto irá ficar 
muito além do 
que estava a 
espera. 

Não 

Não teve influência, porque a sua 
expectativa para o trabalho era 
inferior à minha, logo quando 
tomava como objetivo certa 

funcionalidade, pesquisava a 

Mau ambiente na equipa, após 
ser travado com ideias uteis e 
funcionais para muitos 
problemas e situações previstas 

na aplicação, durante o M2 e 

- 

8 

6 

Considera que o gestor de projeto teve 
influência na evolução das suas 
competências? 

Sim 

Não 
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melhor tecnologia, o melhor 
método de desenvolvimento, logo 
a influencia de evolução de 
competências foi particular. Se 
dar desconto pela 
"incompetência", for considerado 
competência, posso dizer que 
teve influencia na evolução.  

M3. 
 
Esses alertas detetados 
atempadamente, foram 
descartados e ou demoravam 
muito a ser tratados, por 
questões burocráticas, para 
distribuir trabalho entre os perfis, 
agora no M5, quando os 

programadores deviam ter um 
caderno de encargos, não têm. A 
13 dias da entrega, há questões 
pouco claras de como se 
resolver, e vontade dos 
superiores de matar 
funcionalidades úteis para o 
cliente. Com  a má gestão de 
tempo de trabalho, que houve, é 
difícil implementar mais 

segurança e robustez. Para que 
o sistema desenvolvido fique 
mais próximo de um sistema 
concorrente atualmente no 
mercado. 
 
A dificuldade de maior, foi prever 
coisas que iam acontecer, em 
vários perfis, e ter que me 
manter calado, porque " o 

programador não é pago para 
pensar, mas sim para executar", 
mas sabendo que tenho 
experiência profissional em 
bases de dados, gestão de 
tempo e coordenação de 
trabalhos, programação, e 
experiência pratica em vários 
softwares de gestão entre outros 

utilizados por organizações que 
me deram um know-how que 
sustentavam as minhas opções. 

Sim 

Esteve ao corrente do que era 
desenvolvido por cada um, de 
forma a ajudá-lo caso existissem 
dúvidas. 

Nos casos de uso, pois tínhamos 

dificuldade em saber se 
realmente estaríamos a 
desenvolver os casos de uso 
corretos. 

- 

Não 
As competências eram pré-
existentes ou obtive-as de forma 

Planeamento falhou em alguns 
aspetos o que levou a várias 

A parte web foi 
feita 



80 
 

autodidata, não havendo relação 
entre competências e o GP. Não 
por mau desempenho deste, 
apenas porque não houve 
necessidade. 

revisões de diagramas, 
dificultando o trabalho da 
programação, nomeadamente no 
tempo disponível para o mesmo 
e também na necessidade de 
refazer algum código. Tudo 
deveria estar definido ao 
pormenor no mínimo após a 
entrega do M3. 

praticamente por 
apenas duas 
pessoas, o que 
levou a uma 
carga de trabalho 
excessiva. 

Sim 
Esteve sempre disponível para 
qualquer duvida. 

Quase nenhumas e facilmente 
superadas. 

- 

Não 

A ajuda dele na parte de 
programação não foi muito 
relevante. Esta evolução teve 
apenas influência por parte da 

restante equipa de programação. 

Dificuldade na interpretação das 

tarefas distribuídas pelo Gestor 
de Projeto, ou seja, na 
comunicação. 

- 

Não 

A ajuda não foi relevante na 
programação e quem teve 
influência na minha evolução 

foram os restantes 
programadores. 

Dificuldade na execução de 
programação java de acordo com 
os vários pontos pedidos num 
curto espaço de tempo 

Bom 
desempenho na 
programação 
JAVA 

Sim 
Teve a capacidade de espremer 

sempre os elementos da equipa.  

Falta de comunicação; Mau 

ambiente. 
- 

Não 
Porque o gestor de projeto não 
esteve presente na programação 
Java. 

Dificuldade na comunicação com 
os restantes membros 

- 

Sim Trabalhou bem. 
Apenas  acho que o tempo foi 
reduzido para um projeto desta 
dimensão. 

- 

Sim 
Porque foi calmo, sereno e 
sempre pronto a ajudar em 
situações de dificuldade. 

Pouco conhecimento da matéria 
previamente lecionada. 

- 

Sim 

É um aluno com conhecimentos 
em todas as áreas , capaz de 
aconselhar-me nos momentos 
difíceis. 

Dificuldades no inicio pois não 
entendia muito de SQL , mas 
aprendi bastante.  

 
 

- 

Tabela 14 - PL1di: Questões de resposta aberta - Questionário Final 

 

Após a análise deste quadro pode verificar-se que existem diversas queixas quanto à má, 

ou falta de, comunicação entre os elementos da equipa durante o projeto. De relevo a 

reclamação quase unânime pela equipa de programadores da falta de comunicação entre estes 

e a equipa, e o mau ambiente com o gestor. Estes afirmam que o gestor planeou o M5 de forma 

inadequada, levando a um excesso de carga para a equipa de programação, talvez advindo 
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deste facto a parte Web da aplicação tenha sido desenvolvida apenas por dois elementos, como 

é afirmado.  

Um dos elementos chega a afirmar 'incompetência' por parte do gestor, bem como  o 

facto de as suas opiniões, afirmando serem baseadas na sua vasta experiência profissional, 

serem ignoradas pelo gestor. No entanto, no questionário sobre o gestor de projeto, este 

elemento avalia-o com uma nota elevada. Outro elemento refere que o "Planeamento falhou em 

alguns aspetos o que levou a várias revisões de diagramas, dificultando o trabalho  da 

programação, nomeadamente no tempo disponível para o mesmo e também na necessidade de 

refazer algum código. Tudo deveria estar definido ao pormenor no mínimo após a entrega do 

M3". 

Para cimentar essa perceção do mau planeamento do momento 5 e excesso de carga 

de trabalho para certos elementos da equipa, um elemento refere acerca do gestor de projeto a 

"capacidade de espremer sempre os elementos da equipa", bem como a "falta de comunicação 

e mau ambiente". 

4.2.1.3 Questionário sobre o Gestor de Projeto 

 

Este questionário, como referido anteriormente, apenas foi realizado na reta final do 

projeto, após a equipa ter trabalhado longamente com o gestor de projeto. De relembrar que 

este é respondido pelas equipas e pelo gestor. Podem ser consultadas as respostas no Anexo 6 - 

Respostas das equipas e dos gestores ao questionário sobre os gestores de projeto. 

Na análise deste questionário, vão ser separadas as respostas da equipa e as respostas 

do gestor. Este método também será realizado futuramente nos questionários das restantes 

equipas. Apresenta-se de seguida nas Figuras 24, 25 e 26, as restantes respostas da equipa 

relativas às questões de resposta fechada respeitantes à atuação do gestor de projeto. 
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Figura 24 - PL1di: Gestor de projeto teve uma atuação exemplar? 

 

 

Figura 25 - PL1di: A equipa teria obtido os mesmos ou melhores resultados sem a atuação do gestor de projeto? 

 

 
Figura 26 - PL1di: O gestor de projeto foi mais um obstáculo do que um membro essencial? 

13 

1 

Considera que o gestor de projeto 
teve uma atuação exemplar na 
execução do projeto? 

Sim 

Não 

2 

12 

Considera que a equipa teria 
obtido os mesmos ou melhores 
resultados sem a atuação do 
gestor de projeto? 

Sim 

Não 

2 

12 

Considera que o gestor de projeto 
foi mais um obstáculo do que um 
membro essencial? 

Sim 

Não 
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É quase unânime entre todos os elementos da equipa, com a exceção de um ou outro  

elemento em cada questão, que o gestor de projeto possuiu uma atuação exemplar durante a 

execução do projeto, tendo sido um membro essencial, sem o qual a equipa não obteria os 

resultados que obteve.  

Neste questionário também é possível verificar quais as áreas em que a equipa 

considera que o gestor teve comportamentos e uma atuação menos positivos, bem como quais 

os seus pontos fortes. Esta análise pode ser comparada com a própria visão do gestor  sobre a 

sua atuação, de modo a se poder verificar a disparidade existente e que pontos este não se 

apercebe que é mais fraco e que poderia aperfeiçoar, bem como os pontos em que considera 

ser mais forte e não o é verdadeiramente. Uma análise essencial passa também por comparar a 

visão do gestor num determinado comportamento, com a visão da equipa nesse mesmo 

comportamento. 

 

Figura 27 - PL1di: Competências do Gestor de Projeto - Perceção da equipa e do próprio 
 

 A competência onde se nota maior disparidade é a competência "Trabalho em equipa". 

A equipa revela que o gestor de projeto não participou nas tarefas da equipa tanto como este 

considera. Deste quadro e da informação anterior apresentada, sente-se que o gestor terá tido 

mais um papel de coordenação e monitorização do trabalho realizado pela equipa.  

Liderança Motivação Autocontrolo Comunicação 
Autoconfiança 
e Tomada de 

decisão 

Trabalho em 
equipa 

Orientação a 
resultados e 
eficiência 

Conflito e 
negociação 

Perceção do GP 4,00 3,86 3,60 4,00 4,17 4,40 3,67 3,57 

Perceção da Equipa 3,79 3,71 3,85 3,82 3,99 3,85 3,88 3,70 

4,00 

3,86 

3,60 

4,00 

4,17 

4,40 

3,67 

3,57 

3,79 
3,71 

3,85 3,82 

3,99 

3,85 3,88 

3,70 

3,30 

3,40 

3,50 

3,60 

3,70 

3,80 

3,90 

4,00 

4,10 

4,20 

4,30 

4,40 

4,50 

Competências do Gestor de Projeto - Perceção da equipa e do próprio 
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Comportamentos menos adotados pelo gestor de projeto - Equipa vs GP 

 

Perceção do gestor de projeto Perceção da equipa 

Comportamento Grau Comportamento Grau 
Esteve atento ao surgir de oportunidades e 
novas tecnologias que pudessem afetar o 
projeto e reagiu de forma apropriada. 

2 
Delegou a necessária autoridade 
para um elemento da equipa ter o 
poder de tomar decisões. 

3,31 

Usou o conflito como oportunidade e 
benefício para o projeto. 

2 
Usou o conflito como oportunidade 
e benefício para o projeto. 

3,31 

Tabela 15 - PL1di: Comportamentos menos adotados pelo gestor de projeto - Equipa vs GP  

O gestor de projeto possui a perceção de que raramente esteve atento ao surgir de 

oportunidades e novas tecnologias que pudessem afetar o projeto, bem como usar o conflito 

como oportunidade para o projeto.  

Cruzando estas observações com as questões de resposta aberta, pode-se validar a 

afirmação do elemento da equipa que anteriormente afirmou que o gestor de projeto não teve 

influência na evolução das suas competências, pois "a sua expectativa para o trabalho era 

inferior à minha, logo quando tomava como objetivo certa funcionalidade, pesquisava a melhor 

tecnologia, o melhor método de desenvolvimento, logo a influencia de evolução de competências 

foi particular...a dificuldade de maior, foi prever coisas que iam acontecer, em vários perfis, e ter 

que me manter calado, porque " o programador não é pago para pensar, mas sim para 

executar", mas sabendo que tenho experiência profissional em bases de dados, gestão de tempo 

e coordenação de trabalhos, programação, e experiência pratica em vários softwares de gestão 

entre outros utilizados por organizações que me deram um know-how que sustentavam as 

minhas opções".  

Comportamentos menos adotados pelo gestor de projeto - Perceção da equipa 
sobre a perceção do GP  

 

 
Perceção do 

gestor de projeto 
Perceção da 

equipa 

Comportamento Grau Grau 
Esteve atento ao surgir de oportunidades e novas 
tecnologias que pudessem afetar o projeto e reagiu de 
forma apropriada. 

2 3,85 

Usou o conflito como oportunidade e benefício para o 
projeto. 

2 3,31 

Tabela 16 - PL1di: Comportamentos menos adotados pelo gestor de projeto - Equipa sobre GP 
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Apesar da opinião do elemento referido acima, e da opinião do próprio gestor de projeto 

sobre a sua atenção às tecnologias emergentes, a generalidade da equipa considera o contrário, 

sendo a perceção da equipa quase o dobro (quantitativamente). O elemento pertence à equipa 

de programadores, onde existe um elevado índice de insatisfação com o grau de comunicação 

entre estes e o gestor de projeto. Existe a perceção de que o gestor de projeto não comunicou de 

forma ativa com esta equipa, nem levou em conta o feedback fornecido (de acordo com o 

elemento observado). 

Comportamentos mais adotados pelo gestor de projeto - Equipa vs GP 
 

Perceção do gestor de projeto Perceção da equipa 
Comportamento Grau Comportamento Grau 

Possuiu uma visão clara do que pretendia.  5 
Demonstrou persistência na 
realização do trabalho exigido. 

4,23 

Acompanhou as atividades realizadas pela 
equipa de forma a assegurar o seu 
cumprimento e o cumprimento de 
objetivos prioritários. 

5 
Demonstrou capacidade para 
alcançar os objetivos propostos. 

4,15 

Foi entusiástico e positivo.  5 
Definiu as atividades e 
responsabilidades dos elementos 
da sua equipa. 

4,08 

Demonstrou confiança em si mesmo. 5 Tomou decisões com convicção. 4,08 
Promoveu a partilha de conhecimentos 
entre os elementos da equipa. 

5 
Foi capaz de tomar decisões sob 
pressão. 

4,08 

Participou ativamente nos trabalhos 

realizados pela equipa.  
5 

Demonstrou confiança em si 

mesmo. 
4,08 

Demonstrou persistência na realização do 

trabalho exigido. 
5 

Interagiu com a equipa no esforço 

da realização do projeto. 
4,00 

Procurou solucionar os conflitos para que 

todas as partes saíssem a ganhar 
(Situação Ganho-Ganho). 

5 

Tomou as decisões necessárias 

mesmo quando confrontado com 
informação pouco clara ou limitada. 

4,00 

Tabela 17 - PL1di: Comportamentos mais adotados pelo gestor de projeto - Equipa vs GP 

 

Verifica-se que, quer a equipa, quer o gestor, focam a capacidade do gestor de tomar 

decisões de forma objetiva e segura, demonstrando zelo pela boa condução do trabalho, 

monitorizando e interagindo com a equipa para a realização desse mesmo trabalho. Apesar da 

indicada lacuna na sua capacidade de estar atento a oportunidades tecnológicas, o gestor 

demonstra ser seguro de si, tomando decisões sem vacilar, e, talvez mais importante, 

demonstra persistência no alcançar dos objetivos definidos para o projeto, assegurando através 

de uma constante vigilância sobre o trabalho da equipa, que estes eram cumpridos. Esta 
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conclusão é corroborada pela já referida informação fornecida pelo gestor de projeto ao autor 

deste trabalho, de que os prazos de entrega da equipa dos artefactos realizados eram definidos 

para uma semana antes da entrega do momento de avaliação, de modo a garantir a sua 

qualidade e impedir atrasos.  

Comportamentos mais adotados pelo gestor de projeto - Perceção da equipa sobre a 
perceção do GP 

 

 
Perceção do 

gestor de 
projeto 

Perceção da 
equipa 

Comportamento Grau Grau 
Demonstrou persistência na realização do trabalho exigido. 5 4,23 

Demonstrou confiança em si mesmo 5 4,08 
Acompanhou as atividades realizadas pela equipa de forma 
a assegurar o seu cumprimento e o cumprimento de 
objetivos prioritários 

5 3,92 

Promoveu a partilha de conhecimentos entre os elementos 
da equipa. 

5 3,92 

Participou ativamente nos trabalhos realizados pela equipa. 5 3,92 
Procurou solucionar os conflitos para que todas as partes 

saíssem a ganhar (Situação Ganho-Ganho). 
5 3,85 

Possuiu uma visão clara do que pretendia.  5 3,77 

Foi entusiástico e positivo.  5 3,62 
Tabela 18 - PL1di: Comportamentos mais adotados pelo gestor de projeto - Equipa sobre GP 

 

É visível a divergência entre a visão do gestor de projeto e a equipa relativamente ao 

comportamento "Possui uma visão clara do que pretendia". Observa-se que apesar de o gestor 

de projeto possuir tenacidade, persistência e perseverança na garantia de que a equipa cumpria 

os objetivos definidos, bem como uma elevada confiança em si mesmo, por vezes a sua 

mensagem não era transmitida de forma clara para a equipa. Pode-se observar a veracidade 

desta perceção pela afirmação dos elementos da equipa que dizem sentir " dificuldade na 

interpretação das tarefas distribuídas pelo Gestor de Projeto, ou seja, na comunicação." e "má 

comunicação". Como já afirmado, nota-se que este aspeto foi mais acentuado na comunicação e 

interação entre a equipa de programadores e o gestor de projeto, advindo grande parte dos 

"protestos" desse subgrupo. 

Para além da questão colocada no questionário final às equipas, sobre a influência do 

gestor de projeto nas competências da equipa, foi colocada no questionário sobre o gestor de 

projeto a seguinte questão:  
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Figura 28 - PL1di: O gestor de projeto teve impacto no desempenho da equipa no projeto? 

 

Apenas um elemento refere que não. Esta questão foi colocada apenas para se poder 

realizar a pergunta subsequente "Porque afirma isso?". Nota-se aqui a falta de atenção de alguns 

elementos às questões colocadas, e a extrema atenção de outros. A resposta lógica a esta 

questão é sempre "Sim", pois positiva ou negativamente o gestor de projeto tem sempre 

impacto no desempenho da equipa no projeto. Se trabalhar adequadamente terá impacto 

positivo, se trabalhar de forma insuficiente ou não trabalhar sequer, terá sempre impacto 

negativo, pois a equipa funcionará como se tivesse um elemento a menos. Um grande número 

dos elementos que respondem "Não" nas várias equipas, revela mau desempenho por parte do 

gestor de projeto, o que por conseguinte, afeta o desempenho da equipa.  

Considera que o gestor 
de projeto teve impacto 

no desempenho da 
equipa no projeto? 

 

Porque afirma isso? 
 

Outra informação  que 
julgue relevante sobre 
o gestor de projeto e a 

sua atuação: 

Sim 
Foi uma pessoa importante na 
tomada de decisão, visto que é 
conhecedor de todo o projeto. 

- 

Sim 

Esteve atento às tarefas 

desenvolvidas por cada um e se as 
datas de entrega eram respeitadas 
de forma a não atrasar o trabalho de 
outros elementos do grupo.  

- 

Sim 
Ele nunca faltou e esteve lá sempre 
que o grupo precisou 

- 

Sim 
Porque tudo passava pelas mãos 
dele antes de serem executadas. 

- 

13 

1 

Considera que o gestor de projeto 
teve impacto no desempenho da 
equipa no projeto? 

Sim 

Não 
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Sim 

Tanto impacto positivo como 
negativo. Positivo pois definiu metas 
de forma clara, negativo porque por 
vezes essas metas não tinham 
sentido. 

- 

Não 
Não aceitou algumas criticas de 
melhoria e definiu muita carga 

horaria para a parte final do projeto. 

- 

Sim 
Porque teve uma visão diferente que 
ajudou na conceção do projeto. 

- 

Sim 
O gestor de projeto ajudou bastante 
toda a gente nas suas dificuldades 
pessoais. 

Manteve sempre toda 
gente unida e sem 

conflitos. 

Sim 
Teve um papel central que foi 
necessário. 

- 

Sim Porque é calmo e sereno . - 
Tabela 19 - Questões de resposta aberta - Questionário sobre o GP PL1di 

 

As respostas aqui apresentadas reforçam a visão e ideias obtidas até agora sobre a 

atuação do gestor de projeto. Um elevado número de elementos reitera a sua constante 

presença e monitorização do trabalho efetuado pela equipa. Um elemento refere que algumas 

das metas do gestor de projeto "não tinham sentido". Este fator mais uma vez reflete a sentida 

falta de comunicação entre o gestor e alguns elementos, bem como a repetida afirmação sobre o 

mau planeamento do momento 5, em que o gestor "não aceitou algumas críticas de melhoria e 

definiu muita carga horária para a parte final do projeto". No entanto a opinião prevalecente é a  

de que o gestor de projeto teve um papel crucial ao estar atento a todos os detalhes do projeto, 

monitorizando a realização dos artefactos fundamentais, e seus prazos de entrega. De notar a 

afirmação de um elemento que declara que o gestor de projeto "nunca faltou e esteve lá sempre 

que o grupo precisou". Este fator, como futuramente se poderá observar no estudo da equipa 

PL3di, é crucial. 
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4.2.2 Equipa PL2di 

 

Na equipa PL2di houve alteração dos seus elementos. Durante a execução do projeto, 

nomeadamente por volta da fase de entrega do momento 3 e realização do momento 4, dois 

elementos abandonaram a equipa. Deste modo, o número de elementos do sexo masculino é 

13, sendo o número de elementos do sexo feminino 2. A média de idades da equipa é de 21 

anos, com idade mínima de 19 e máxima de 24. O gestor de projeto possui experiência 

profissional.  

 

Figura 29 - Género e experiência profissional dos elementos da equipa PL2di 

 

De entre todas as equipas, a equipa PL2di é a que possui menos elementos com 

experiência profissional.  

Tal como referido e efetuado na equipa PL1di, são apresentados os resultados "em 

bruto" obtidos sobre os questionários referentes à equipa no Anexo 4 - Respostas ao 

Questionário inicial sobre as equipas e Anexo 5 - Respostas ao questionário final sobre as 

equipas. Existem mais respostas a questões extremamente relevantes para análise nos 

questionários às equipas, mas que serão apresentadas no momento da sua discussão.  

Em conversa com o gestor de projeto, foi revelado que todos os elementos se conheciam 

previamente ao projeto, tal como acontecia na equipa PL1di. Os elementos da equipa recorrem 

ao gestor de projeto para auxilio na "definição e execução das tarefas", sendo que este confessa 

que a única dificuldade foi "sentir-se perdido quanto à realização ou não realização de alguns 

artefactos no projeto". 

13 

2 

Género 

Sexo Masculino 

Sexo Feminino 

4 

11 

Experiência Profissional 

Sim 

Não 
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Figura 30 - PL2di: Papel atribuído adequa-se a capacidades? 

 

 

Figura 31 - PL2di: Capacidades seriam melhor aplicadas a desempenhar outra função? 

 

Pode-se observar que um elemento considera que o papel que lhe foi atribuído não se 

adequa às suas capacidades (cargo de programador), bem como a preferência por outro cargo 

por parte de três elementos (dois programadores e o coordenador de infraestruturas). A perda de 

dois elementos é um aspeto que sem dúvida afeta a equipa negativamente, obrigando os 

restantes elementos a compensar as suas ausências.  

4.2.2.1 Análise do questionário inicial à equipa 

 

Obteve-se deste questionário a perceção, entre os elementos da equipa (com a exceção 

do gestor de projeto), do grau em que as competências analisadas se situavam nesse momento. 

13 

1 

Considera que o papel que lhe foi 
atribuído na equipa se adequa às 
suas capacidades?  

Sim 

Não 

3 

11 

Pensa que as suas capacidades 
seriam melhor aplicadas a 
desempenhar outra função? 

Sim 

Não 
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Figura 32 - Perceção da equipa PL2di sobre as suas competências - Questionário Inicial 

 

Observa-se que esta equipa se avalia fracamente relativamente às competências 

"Comunicação", "Flexibilidade e Adaptabilidade" e "Orientação a resultados e eficiência". De 

uma forma geral, no questionário inicial, esta equipa avalia-se pobremente em relação às suas 

competências, não tendo nenhuma competência superado o peso quantitativo 4 (Muitas vezes). 

A equipa revela alguma falta de confiança nas suas próprias competências. A capacidade dos 

elementos da equipa para mudarem de cargo ou para realizarem tarefas em funções distintas 

simultaneamente, é aceitável mas medíocre, como revelado pela avaliação da competência 

"Flexibilidade e Adaptabilidade". O mesmo acontece com a competência "Comunicação". A 

competência "Trabalho em Equipa" é aquela em que a equipa considera ser mais forte, na fase 

inicial do projeto.  

Comportamentos menos adotados pela equipa - Questionário Inicial 
 

Comportamento Grau 

Uso o conflito como oportunidade e benefício para o projeto. 2,75 
Sou capaz de mudar de cargo com facilidade. 2,94 

Sou capaz de realizar tarefas em simultâneo em funções distintas.  3,19 
Tabela 20 - Comportamentos menos adotados pela equipa PL2di - Questionário Inicial 

Comportamentos mais adotados pela equipa - Questionário Inicial 
 

Comportamento Grau 
Aceito a ajuda de outros elementos da equipa quando sinto dificuldades.  4,63 
Aceito críticas construtivas de qualquer elemento da equipa.  4,50 
Relaciono-me bem com os elementos da equipa.  4,50 

Tabela 21 - Comportamentos mais adotados pela equipa PL2di - Questionário Inicial 

Motivação Autocontrolo Comunicação 
Flexibilidade e 
Adaptabilidade 

Trabalho em 
Equipa 

Orientação a 
resultados e 
Eficiência 

Conflito e 
Negociação 

Grau 3,76 3,81 3,58 3,51 3,98 3,56 3,73 

3,76 
3,81 

3,58 
3,51 

3,98 

3,56 

3,73 

3,20 

3,30 

3,40 

3,50 

3,60 

3,70 

3,80 

3,90 

4,00 

4,10 

Competências da equipa PL2di - Questionário Inicial 
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Esta equipa revela nos estágios iniciais do projeto, como afirmado anteriormente, 

dificuldades em mudar de funções ou cargo. A capacidade para utilizar o conflito como 

oportunidade para o projeto também revela ser bastante baixa. De forma equivalente à equipa 

PL1di, a discussão e troca de ideias e pontos de vista divergentes não é aproveitada em prol do 

projeto. Por outro lado, o relacionamento interpessoal é bastante elevado, aproximando-se do 5 

(Sempre). A equipa, onde todos os elementos se conheciam previamente ao projeto, revela 

assim possuir um bom ambiente de trabalho. Como indicado anteriormente, é necessário 

averiguar se a equipa realmente possui todas estas competências no grau indicado, ou se a sua 

avaliação foi tímida/insegura, visto que se avaliou de forma relativamente baixa. 

4.2.2.2 Análise do questionário final à equipa 

 

 

Figura 33- Perceção da equipa PL2di sobre as suas competências - Questionário final 

 
Comportamentos menos adotados pela equipa - Questionário Final 

 

Comportamento Grau 

Usei o conflito como oportunidade e benefício para o projeto. 2,86 

Fui entusiástico e positivo.  3,36 
Fui capaz de mudar de cargo com facilidade. 3,43 

Tabela 22 - Comportamentos menos adotados pela equipa PL2di - Questionário Final 

 

 

Motivação Autocontrolo Comunicação 
Flexibilidade e 
Adaptabilidade 

Trabalho em 
Equipa 

Orientação a 
resultados e 
Eficiência 

Conflito e 
Negociação 

Grau 3,67 3,94 3,84 3,63 4,03 3,76 3,96 

3,67 

3,94 

3,84 

3,63 

4,03 

3,76 

3,96 

3,40 

3,50 

3,60 

3,70 

3,80 

3,90 

4,00 

4,10 

Competências da equipa PL2di - Questionário Final 
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Comportamentos mais adotados pela equipa - Questionário Final 
 

Comportamento Grau 
Aceitei a ajuda de outros elementos da equipa quando senti dificuldades. 4,57 

Distingui relações pessoais de conflitos relacionados com o trabalho. 4,43 
Relacionei-me bem com os elementos da equipa.  4,36 

Tabela 23 - Comportamentos mais adotados pela equipa PL2di - Questionário Final 

 

Pode observar-se que a pergunta "Fui entusiástico e positivo", se encontra na 2ª pior 

avaliação, no questionário final. Observa-se também que pouca alteração houve nas 

competências que menos adotou, mantendo assim a tendência. Mantiveram-se também as 

atitudes e os comportamentos mais adotados pela equipa, continuando assim o bom 

relacionamento interpessoal dos seus elementos. 

 

Figura 34 - Competências PL2di Questionário Inicial vs Final 

 

A motivação da equipa PL2di foi a única das analisadas que sofreu uma queda durante 

o decorrer do projeto. Valida-se aqui a já observada acentuada diminuição da motivação da 

equipa.  Os elementos, por razões desconhecidas e possivelmente diversas, encontram-se, na 

reta final do projeto, relativamente desmotivados. Em comparação, as competências "Conflito e 

Negociação", "Comunicação" e "Orientação a resultados e eficiência" obtiveram algumas 

Motivação Autocontrolo Comunicação 
Flexibilidade e 
Adaptabilidade 

Trabalho em 
Equipa 

Orientação a 
resultados e 
Eficiência 

Conflito e 
Negociação 

Questionário Inicial 3,76 3,81 3,58 3,51 3,98 3,56 3,73 

Questionário Final 3,67 3,94 3,84 3,63 4,03 3,76 3,96 

3,76 
3,81 

3,58 

3,51 

3,98 

3,56 

3,73 
3,67 

3,94 

3,84 

3,63 

4,03 

3,76 

3,96 

3,20 

3,30 

3,40 

3,50 

3,60 

3,70 

3,80 

3,90 

4,00 

4,10 

Competências da equipa PL2di - Questionário inicial e final 
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melhorias. Estas evoluíram de 3,73 para 3,96, correspondente a 6,1%, de 3,56 para 3,76, 

equivalente a 5,6% também, e de 3,58 para 3,84, equivalente a 7,3%, respetivamente. 

Obtém-se assim a variação das perceções da equipa PL2di, relativas aos dois 

questionários. 

 

Figura 35 - Evolução das Competências PL2di 

 

A equipa PL2di teve uma subida na perceção das suas competências, do questionário 

inicial para o final, equivalente a 3,51%. Tal como acontece na equipa PL1di, esta variação não 

se considera relevante. 

 

Figura 36 - PL2di: O gestor de projeto teve influência na evolução das suas competências? 

 

De todos os elementos da equipa, 28,57% consideram que o gestor de projeto não 

possuiu influência na evolução das suas competências. Por outro lado, 71,43% respondem 

Variação 

Questionário Inicial 3,70 

Questionário Final 3,83 

Variação 3,51% 

3,70 3,83 

3,51% 

Evolução das competências da equipa PL2di 

10 

4 

Considera que o gestor de projeto teve 
influência na evolução das suas 
competências? 

Sim 

Não 
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afirmativamente a esta questão. São então aqui apresentadas as "razões" desta resposta pela 

equipa. Estes dados sofreram o mesmo tratamento que na equipa PL1di, como já referido. 

Considera que o 
gestor de projeto 
teve influência na 
evolução das suas 

competências? 

Porque afirma isso? 
 

Dificuldades 

sentidas na 
execução do 

projeto. 

Outra informação sobre 
a sua atuação que julgue 

relevante: 

Sim 

Houve momentos em que tive 
dúvidas na realização do meu 
trabalho e em alguns casos 
soube responder 

atempadamente, por isso me 
fez evoluir de certa forma, 
embora nem sempre 
soubesse responder às 
minhas dúvidas. 

Já aconteceram 
momentos em que me 
foi pedido algo e tive a 
necessidade de 
procurar ajuda e 

informação. 

- 

Sim 
Devido ao gestor de projeto 
consegui orientar-me melhor 
ao longo de todo o projeto.  

Falta de preparação. - 

Não 

O gestor de projeto só indicava 

quais as tarefas que eu tinha 
de fazer. 

Conseguir com que a 
equipa usasse 
frequentemente o 
Teamwork. 

- 

Não 
Porque a parte da 
programação, ele não teve 

influencia em tal. 

Não conseguir 
comunicar bem com a 
equipa de 

programação da qual 
sou chefe 

- 

SIm 

Coordenou bem as tarefas 
dadas a cada elemento do 
grupo esclarecendo qualquer  
dúvida que surgiu. 

Não saber bem o que 
fazer em certas tarefas, 
não possuir informação 
suficiente em certos 
momentos. 

- 

Sim 
Porque nos ajudou sempre no 
que nos precisamos 

Não saber bem o que 
fazer na edição de 
vídeo, o que levou 
muito tempo de 
pesquisa e testes 

- 

Sim 
Porque ajudou a esclarecer 
algumas duvidas que surgiram 
ao longo do projeto 

Não ter informações, 
ou conhecimentos 
suficientes para 
conseguir 
desempenhar o meu 
papel da melhor forma 
possível 

- 

Não Apesar de ser o gestor de má gestão de tempo; Penso que apesar das 
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projeto a delinear as tarefas, a 
minha evolução de 
competências deu-se porque 
de facto realizei todas as 
tarefas que me atribuíram. 

cargos mal distribuídos 
(incluindo o meu); por 
vezes, senti falta de 
comunicação dentro da 
equipa. 

dificuldades, sendo que não 
estava no cargo em que 
poderia ser uma mais-valia 
para a equipa, sempre me 
apresentei disponível e 
empenhado a trabalhar, de 
maneira a ajudar a equipa e 
a aprender mais sobre esta 
temática. 

Sim Pela sua persistência. 
Prazos por vezes um 
pouco curtos. 

- 

Sim 

Porque me incentivou cada 

vez mais a procurar soluções, 
deste modo acabei por 
aprender mais. 

Houveram muito 
poucas dificuldades, 
pois o meu chefe de 
equipa foi explicito no 

que me pedia. 

- 

Sim Pois deu opiniões construtivas 
Não saber vários 
conceitos 

- 

Sim 

O gestor de projeto tem 
sempre influencia na evolução 
das competências de cada 

elemento, seja ela positiva ou 
negativa. 

No inicio dos 
momentos existia por 
vezes a incerteza do 
que era necessário 

para desenvolver 
alguns artefactos(nada 
de alarmante). 

- 

Figura 37 - PL2di: Questões de resposta aberta - Questionário Final 
 

Pode perceber-se facilmente pela análise deste quadro a razão da equipa se autoavaliar 

pobremente relativamente às suas competências nos questionários. Um elevado número dos 

seus elementos afirma "não saber vários conceitos"; "não ter informações, ou conhecimentos 

suficientes para conseguir desempenhar o meu papel da melhor forma possível"; "não saber 

bem o que fazer em certas tarefas, não possuir informação suficiente em certos momentos"; 

"falta de preparação". Todas estas afirmações revelam que a equipa não se sentia preparada 

para a realização do projeto, quer por falta de informação, quer por falta clara de 

conhecimentos. Aliado a este aspeto negativo, pode-se observar que houve um deficiente  nível 

de comunicação entre os membros da equipa, como se pode verificar pelas afirmações 

"Conseguir com que a equipa usasse frequentemente o Teamwork"; "não conseguir comunicar 

bem com a equipa de programação da qual sou chefe"; "má gestão de tempo; cargos mal 

distribuídos (incluindo o meu); por vezes, senti falta de comunicação dentro da equipa". Estas 

três afirmações por elementos da equipa são alarmantes. A ferramenta "Teamwork" era 

imprescindível para um trabalho em grupo eficaz, pois era nesta ferramenta que eram registados 



97 
 

e coordenados todos os detalhes e trabalhos do projeto. Ainda mais alarmante é a asserção por 

parte de um "Chefe de Equipa" de que não conseguia comunicar com os elementos da sua 

equipa, ainda para mais, a equipa de programação, crucial num projeto de Sistemas de 

Informação. Estes fatores revelam uma comunicação extremamente pobre e deficiente entre 

toda a equipa, o que sem dúvida se refletirá no resultado final do projeto. Por último o aluno que 

afirma que o seu cargo lhe foi mal atribuído e que não possui competências para a sua 

realização, possui o cargo de analista, que a par do cargo de programador, é dos mais 

importantes num projeto desta natureza. 

4.2.2.3 Questionário sobre o Gestor de Projeto 
 

Nesta secção será realizado o mesmo processo indicado anteriormente na equipa PL1di.  

A consulta das respostas pode ser efetuada no Anexo 6 - Respostas das equipas e dos gestores 

ao questionário sobre os gestores de projeto. Apresenta-se, tal como na equipa anterior, nas 

Figuras 38, 39 e 40, as restantes respostas da equipa relativas às questões de resposta fechada 

respeitantes à atuação do gestor de projeto.  

 

Figura 38 - PL2di: Gestor de projeto teve uma atuação exemplar? 
 

8 

6 

Considera que o gestor de projeto 
teve uma atuação exemplar na 
execução do projeto? 

Sim 

Não 
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Figura 39 - PL2di: A equipa teria obtido os mesmos ou melhores resultados sem a atuação do gestor de projeto? 

 

 

Figura 40 - PL2di: O gestor de projeto foi mais um obstáculo do que um membro essencial? 

 

Um elevado número de elementos considera que o gestor de projeto não teve uma 

atuação exemplar no projeto, chegando aos 42,86%. No entanto quando questionados sobre se 

a equipa seria capaz de obter os mesmos ou melhores resultados sem o gestor, apenas um dos 

elementos afirma que sim. Esta conjugação de respostas é aceitável e verosímil, encontrando-se 

no entanto incongruências quando estas respostas são confrontadas com as respostas à questão 

"Considera que o gestor de projeto foi mais um obstáculo do que um membro essencial?". 

Apenas um elemento considera que a equipa teria os mesmos ou melhores resultados sem o 

gestor, quando dois elementos consideram que este foi mais um obstáculo do que um membro 

essencial. Ora se o gestor foi mais um estorvo do que um auxílio, seria de esperar que dois 

elementos respondessem que a equipa teria obtido melhores resultados sem o gestor de projeto.  

1 

13 

Considera que a equipa teria 
obtido os mesmos ou melhores 
resultados, sem a atuação do 
gestor de projeto? 

Sim 

Não 

2 

12 

Considera que o gestor de projeto 
foi mais um obstáculo do que um 
membro essencial? 

Sim 

Não 
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Destes factos, não se pode retirar grandes ilações, sendo necessário uma averiguação 

mais aprofundada. 

 

Figura 41 - PL2di: Competências do Gestor de Projeto - Perceção da equipa e do próprio 

 

A perceção do gestor e da equipa diverge com maior ou menor intensidade em todas as 

competências analisadas. Não há uma competência em que a perceção da equipa, pelo menos, 

iguale a do gestor de projeto. A equipa avalia todas as competências do gestor abaixo da 

perceção que este tem de si próprio. Observando este aspeto, pode-se tirar a conclusão de que o 

gestor de projeto sobreavalia a sua atuação. O gestor de projeto necessitaria de receber este 

feedback, questão a questão, relativo às perspetivas da equipa sobre a sua atuação, de forma a 

poder utilizar esta informação como feedback construtivo. A metodologia proposta por Ceitil 

(Ceitil, 2010), o gestor seria então alvo de um plano de desenvolvimento de competências, 

sendo após esse período, sujeito a nova avaliação das suas competências.  

 

 

 

Liderança Motivação Autocontrolo Comunicação 
Autoconfiança 
e Tomada de 

decisão 

Trabalho em 
equipa 

Orientação a 
resultados e 
eficiência 

Conflito e 
negociação 

Perceção do GP 3,88 3,71 4,40 4,20 4,00 4,40 3,67 4,14 

Perceção da Equipa 3,59 3,36 3,53 3,66 3,43 3,76 3,51 3,62 

3,88 

3,71 

4,40 

4,20 

4,00 

4,40 

3,67 

4,14 

3,59 

3,36 

3,53 

3,66 

3,43 

3,76 

3,51 

3,62 

3,00 

3,10 

3,20 

3,30 

3,40 

3,50 

3,60 

3,70 

3,80 

3,90 

4,00 

4,10 

4,20 

4,30 

4,40 

4,50 

Competências do Gestor de Projeto - Perceção da equipa e do próprio 
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Comportamentos menos adotados pelo gestor de projeto - Equipa vs GP 

 

Perceção do gestor de projeto Perceção da equipa 

Comportamento Grau Comportamento Grau 
Delegou tarefas de forma específica, 
mensurável, alcançável e realista, de 
acordo com as capacidades do elemento 
da equipa. 

3 
Foi capaz de motivar a equipa e de 
se manter motivado. 

2,86 

Possuiu uma visão clara do que 
pretendia. 

3 Foi entusiástico e positivo.  3,00 

Agiu de forma exemplar, levando a que 
os elementos da equipa possuíssem 
orgulho em trabalhar com ele. 

3 
Manteve-se motivado perante 
situações adversas. 

3,00 

Foi entusiástico e positivo. 3 

Agiu de forma exemplar, levando a 
que os elementos da equipa 
possuíssem orgulho em trabalhar 
com ele. 

3,14 

Manteve-se motivado perante situações 
adversas. 

3 
Quando contrariado reagiu de forma 
calma e positiva. 

3,29 

Esteve atento ao surgir de oportunidades 
e novas tecnologias que pudessem afetar 
o projeto e reagiu de forma apropriada. 

3 
Foi capaz de tomar decisões sob 
pressão. 

3,29 

Conseguiu aperceber-se da má utilização 
de recursos e tomou medidas corretivas. 

3 
Geriu os riscos, problemas e 
conflitos de forma que não se 

acumulassem. 

3,29 

Geriu os riscos, problemas e conflitos de 
forma que não se acumulassem. 

3 
Delegou a necessária autoridade 
para um elemento da equipa ter o 
poder de tomar decisões. 

3,36 

Usou o conflito como oportunidade e 
benefício para o projeto. 

3 
Foi capaz de controlar as suas 
emoções. 

3,36 

Tabela 24 - PL2di: Comportamentos menos adotados pelo gestor de projeto - Equipa vs GP 

 

Pode verificar-se que o próprio gestor afirma que apenas algumas vezes (peso 

quantitativo de 3) teve uma atuação exemplar. De igual forma se avalia relativamente à sua visão 

sobre o que pretendia durante a execução do projeto, indicando assim uma certa incapacidade 

de liderar e motivar a equipa. A afirmação do gestor sobre a sua fraca capacidade de motivar a 

equipa e de se manter motivado é corroborada com a mais fraca avaliação atribuída pela equipa 

à questão sobre se o gestor "foi capaz de motivar a equipa e de se manter motivado". Esta 

questão teve uma avaliação global por parte dos catorze elementos da equipa de 2,86, 

encontrando-se entre o "raramente" e o "algumas vezes". De igual forma a equipa corrobora as 

restantes respostas mais fracas do gestor sobre as suas competências. Pode-se concluir que 

grande parte do motivo da equipa se ter desmotivado ao longo do projeto, se deve à fraca 
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capacidade do gestor motivar, quer a equipa, quer ele mesmo,. A capacidade do gestor se 

controlar quando contrariado, tomar decisões sobre pressão e gerir os conflitos que foram 

surgindo durante a execução do projeto também é avaliada de forma pobre pela equipa. 

Comportamentos menos  adotados pelo  gestor de projeto - Perceção da equipa sobre 
a perceção do GP 

 

 

Perceção do 

gestor de 
projeto 

Perceção da 
equipa 

Comportamento Grau Grau 
Delegou tarefas de forma específica, mensurável, 
alcançável e realista, de acordo com as capacidades do 
elemento da equipa.  

3 3,64 

Possuiu uma visão clara do que pretendia.  3 3,57 
Esteve atento ao surgir de oportunidades e novas 
tecnologias que pudessem afetar o projeto e reagiu de 
forma apropriada. 

3 3,50 

Usou o conflito como oportunidade e benefício para o 
projeto                                                             

3 3,50 

Conseguiu aperceber-se da má utilização de recursos e 
tomou medidas corretivas. 

3 3,43 

Geriu os riscos, problemas e conflitos de forma que não 
se acumulassem. 

3 3,29 

Agiu de forma exemplar, levando a que os elementos da 
equipa possuíssem orgulho em trabalhar com ele. 

3 3,14 

Foi entusiástico e positivo.  3 3,00 

Manteve-se motivado perante situações adversas.  3 3,00 
Tabela 25 - PL2di: Comportamentos menos adotados pelo gestor de projeto - Equipa sobre GP 

 

Confirma-se aqui a baixa perceção pela equipa das competências do gestor de projeto, 

principalmente de "Liderança" (não agiu de forma exemplar) e de "Motivação". A equipa avalia 

relativamente melhor o gestor, do que ele se avalia a si mesmo, em relação à sua delegação de 

tarefas e visão do que pretendia.  

Comportamentos mais  adotados pelo  gestor de projeto - Equipa vs GP 
 

Perceção do gestor de projeto Perceção da equipa 
Comportamento Grau Comportamento Grau 

Definiu as atividades e 

responsabilidades dos elementos da 
sua equipa. 

5 
Definiu as atividades e responsabilidades 
dos elementos da sua equipa.  

4,14 

Envolveu os elementos da equipa 
nas decisões tomadas.  

5 
Soube conciliar a vida pessoal com o 
trabalho. 

4,00 
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Suportou argumentos construtivos e 
tentou chegar a consenso.  

5 
Relacionou-se bem com os elementos da 
equipa. 

3,93 

Soube conciliar a vida pessoal com o 
trabalho. 

5 
Promoveu a partilha de conhecimentos 
entre os elementos da equipa.  

3,93 

Esclareceu os elementos da equipa 
sobre as decisões tomadas.  

5 
Foi acessível, tendo tempo para escutar 
todos os elementos.  

3,93 

Relacionou-se bem com os 

elementos da equipa. 
5 

Distinguiu relações pessoais de conflitos 

relacionados com o trabalho. 
3,86 

Forneceu e recebeu feedback dos 

elementos da equipa, 
independentemente da sua relação 
pessoal com eles. 

5 
Acolheu favoravelmente as iniciativas e 
participação dos elementos da equipa.  

3,79 

Tentou perceber a posição e 
perspetiva da outra parte, ouvindo-a 
de forma atenta. 

5 
Interagiu com a equipa no esforço da 
realização do projeto. 

3,79 

Foi acessível, tendo tempo para 
escutar todos os elementos.  

5 
Os elementos da equipa ouviram-no e 
confiaram na sua orientação. 

3,71 

Distinguiu relações pessoais de 
conflitos relacionados com o 
trabalho. 

5 

Acompanhou as atividades realizadas 
pela equipa de forma a assegurar o seu 

cumprimento e o cumprimento de 
objetivos prioritários. 

3,71 

Tabela 26 - PL2di: Comportamentos mais adotados pelo gestor de projeto - Equipa vs GP 

 

Apesar da débil capacidade de motivar a equipa por parte do gestor de projeto, pela sua 

perceção e pela perceção da equipa, observa-se que o gestor possui um bom relacionamento 

interpessoal com os elementos da equipa. Os comportamentos e atitudes que a equipa e o 

gestor consideram terem sido mais adotados centram-se, na sua grande maioria, nessa 

capacidade de relacionamento salutar. O gestor não motivou a equipa nem se motivou, no 

entanto não foi um membro conflituoso no seio da equipa.  

Comportamentos mais  adotados pelo  gestor de projeto - Perceção da equipa sobre a 
perceção do GP 

 

 
Perceção do 

gestor de projeto 
Perceção da 

equipa 
Comportamento Grau Grau 

Definiu as atividades e responsabilidades dos 
elementos da sua equipa.  

5 4,14 

Soube conciliar a vida pessoal com o trabalho. 5 4,00 
Relacionou-se bem com os elementos da equipa.  5 3,93 
Foi acessível, tendo tempo para escutar todos os 
elementos. 

5 3,93 

Distinguiu relações pessoais de conflitos relacionados 
com o trabalho. 

5 3,86 
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Forneceu e recebeu feedback dos elementos da equipa, 
independentemente da sua relação pessoal com eles. 

5 3,71 

Suportou argumentos construtivos e tentou chegar a 
consenso. 

5 3,64 

Esclareceu os elementos da equipa sobre as decisões 
tomadas. 

5 3,64 

Tentou perceber a posição e perspetiva da outra parte, 

ouvindo-a de forma atenta. 
5 3,64 

Envolveu os elementos da equipa nas decisões 

tomadas. 
5 3,43 

Tabela 27 - PL2di: Comportamentos mais  adotados pelo  gestor de projeto - Equipa sobre GP 

 

A equipa também avalia o gestor de forma positiva, mas em menor grau, nos 

comportamentos que este indica mais ter adotado, relativos ao relacionamento interpessoal. No 

entanto, nota-se grande divergência relativamente ao comportamento "Envolveu os elementos da 

equipa nas decisões tomadas". A equipa revela assim que, apesar da perceção do gestor, este 

não teve o envolvimento da equipa nas decisões que tomou, tendo isso acontecido apenas 

algumas vezes. Além da tomada de decisão sem envolvimento da equipa, também o 

esclarecimento sobre essas decisões foi fraco. 

Relativamente à questão sobre o impacto do gestor de projeto no desempenho da 

equipa, obteve-se a seguinte informação: 

 

Figura 42- PL2di: Impacto do gestor de projeto no desempenho da equipa 

 

Tal como aconteceu na equipa PL1di, apenas um elemento refere que não. De novo se 

reitera as observações referidas na secção análoga da análise à equipa PL1di.  

 

13 

1 

Considera que o gestor de projeto 
teve impacto no desempenho da 
equipa no projeto? 

Sim 

Não 
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Considera que o gestor 
de projeto teve impacto 

no desempenho da 
equipa no projeto? 

 

Porque afirma isso? 
 

Outra informação  que 

julgue relevante sobre o 
gestor de projeto e a sua 

atuação: 

Sim 
Ajudou na organização do 
trabalho 

- 

Sim 
Soube tirar dúvidas quando 
algumas pessoas as tinham. 

Penso que podia ter uma 
relação mais aberta com a 
equipa e motivar mais 
algumas pessoas. 

Sim 

Sim, pois teve um papel 
essencial na coordenação de 
todo o trabalho e de todo o 
grupo. 

- 

Sim 
Sim, pois foi um elemento 
importante para coordenar todo 
o trabalho da equipa.  

- 

Sim 
Não transmitiu motivação e 
ordem. 

- 

Sim 
Porque esteve sempre a ajudar 
e a orientar-nos no que nós 
precisávamos 

- 

Sim 
Antes da execução é o gestor 
que organiza as tarefas a 
efetuar. 

Falta de motivação, falta de 

espirito de equipa. Pouca 
capacidade de líder. 
Resumidamente, é um gestor 
porque é organizado, mas 
não tem capacidades de 
líder. 

Não 

Na fase crucial do projeto, não 
mostrou ser um gestor tendo de 

ser outras pessoas a lidarem 
com as pessoa/projeto.  

- 

Sim 

Porque esteve sempre a 

controlar o trabalho para que 
ele nunca se atrasasse 

- 

Sim 
Apesar de muito organizado o 
gestor de projeto não tem 
capacidade de liderança. 

- 

Tabela 28 - Questões de resposta aberta - Questionário sobre o GP PL2di 

 

Pode-se corroborar com grande parte destas afirmações, as conclusões obtidas até ao 

momento. O gestor não possuía a capacidade de liderar, nem de motivar a equipa. Vários 

elementos referem que este não era um líder, com afirmações como "Apesar de muito 
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organizado o gestor de projeto não tem capacidade de liderança."; " Falta de motivação, falta de 

espirito de equipa. Pouca capacidade de líder. Resumidamente, é um gestor porque é 

organizado, mas não tem capacidades de líder." e "Na fase crucial do projeto, não mostrou ser 

um gestor tendo de ser outras pessoas a lidarem com as pessoa/projeto". Estas afirmações 

revelam o panorama vivido na equipa. A sua incapacidade de automotivação e motivação da 

equipa é de novo revelada com informações como "Não transmitiu motivação e ordem"; "Penso 

que podia ter uma relação mais aberta com a equipa e motivar mais algumas pessoas"; "Falta 

de motivação, falta de espirito de equipa". 

Como conclusão, apesar de o gestor ser organizado e possuir um bom relacionamento 

com a equipa de trabalho, não foi um líder capaz, nem um agente motivador, necessário num 

projeto desta dimensão e contexto.  
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4.2.3 Equipa PL3di 

 

A equipa PL3di foi a equipa onde ocorreram mais mudanças. Para além da desistência 

de três elementos após o momento 4, houve a relevante decisão, por parte da equipa, de alterar 

o gestor de projeto após o término do momento 2. De notar que o gestor de projeto anterior foi 

um dos elementos que abandonou o projeto. Consequentemente, o número de elementos do 

sexo masculino é de 11, e o número de elementos do sexo feminino 1. A média de idades da 

equipa é de 22 anos, com idade mínima de 19 anos e máxima de 29. Questionados sobre a 

experiência profissional, 6 elementos revelaram possuir experiência profissional, contra 6 que 

revelaram não a possuir. O gestor de projeto atual é um dos elementos que possui experiência 

profissional.  

 

Figura 43 - Género e experiência profissional dos elementos da equipa PL3di 

 

Esta equipa possui o menor número de elementos final de entre todas as equipas, sendo 

no entanto equilibrada em termos de experiência profissional, com 50% dos elementos a 

possuírem experiência profissional. 

Os resultados da aplicação dos questionários referentes à equipa podem ser visualizados 

no Anexo 4 - Respostas ao Questionário inicial sobre as equipas e Anexo 5 - Respostas ao 

questionário final sobre as equipas. Em conversa com o gestor de projeto inicial, foram retiradas 

várias ilações. No estágio inicial do projeto, o gestor de projeto queixava-se bastante do seu 

gestor de infraestruturas afirmando que este "não geria coisa nenhuma", além do facto de que 

esse elemento iria ser operado durante o mês de abril, deixando a equipa sem um elemento. 

Para além destes problemas, a equipa possuía um elemento que apenas tinha "aparecido uma 

ou duas vezes". Este elemento eventualmente abandonou a equipa. De notar também que 

11 

1 

Género 

Sexo Masculino 

Sexo Feminino 
6 6 

Experiência Profissional 

Sim 

Não 
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anteriormente ao projeto, nem todos os elementos se conheciam, sendo necessário um certo 

período de adaptação.  

Após a alteração do gestor de projeto, a equipa foi questionada sobre a razão de tal 

decisão. Apenas um aluno respondeu. Este referiu que o anterior gestor faltava constantemente 

às aulas e a várias reuniões de equipa. Quando o autor deste trabalho questionou o anterior 

gestor sobre se considerava uma injustiça a sua "demissão", obteve a seguinte resposta: 

"Não foi uma injustiça. A decisão tomada foi a melhor para o grupo. Mudei de cargo 

porque não era um bom gestor. Era pouco organizado, entre outras coisas. Acho que o que 

faltou foi mesmo organização e falta de comunicação."   

Pode-se assim verificar que o próprio gestor inicial concordou com a alteração efetuada, 

afirmando ter atuado de forma negativa e ser responsabilidade sua este acontecimento. 

Após a mudança de gestor, três elementos tiveram necessidade de mudar de cargo e 

alterar assim a sua função. Um dos programadores tornou-se gestor de projeto, o anterior gestor 

de projeto tornou-se gestor de base de dados. Como nota final, remete-se a observação de que 

este aluno (gestor de projeto inicial) acabou por desistir a meio do projeto, e que apesar de estar 

na função de gestor de base de dados durante o momento 3, pouco ou nada fez, de acordo com 

o elemento que respondeu à questão colocada anteriormente. 

 

Figura 44 - PL3di: Papel atribuído adequa-se às capacidades? 

 

10 

1 

Considera que o papel que lhe foi 
atribuído na equipa se adequa às 
suas capacidades? 

Sim 

Não 
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Figura 45 - PL3di: Capacidades seriam melhor aplicadas a desempenhar outra função? 

 

Tal como na equipa PL2di, um elemento não considera estar a desempenhar um papel 

adequado às capacidades que pensa possuir. Este aluno possui o cargo de programador Web. 

Existe também a preferência por outro cargo, por parte de dois elementos. Esta equipa foi a que 

sofreu mais alterações, inclusive a mudança de gestor de projeto, como referido. Estas 

mudanças são certamente cruciais e refletir-se-ão no desempenho e resultados finais da equipa.  

4.2.3.1 Análise do questionário inicial à equipa 

 

Pode-se observar nesta secção a perceção da equipa PL3di sobre o grau das suas 

competências, com a exceção do gestor de projeto, que, tal como já foi indicado para a 

totalidade das equipas, não responde a este questionário.  

NOTA: Este questionário inicial foi realizado quando a equipa ainda era liderada pelo 

gestor de projeto inicial. 

2 

9 

Pensa que as suas capacidades 
seriam melhor aplicadas a 
desempenhar outra função? 

Sim 

Não 
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Figura 46 - Perceção das competências da equipa PL3di - Questionário inicial 

  

Esta equipa, tal como a PL1di, também possui uma perceção elevada nas competências 

"Autocontrolo" e "Trabalho em Equipa", sendo as competências "Comunicação" e "Flexibilidade 

e Adaptabilidade", as mais fracas. As restantes competências estão num grau considerado bom. 

A equipa considera assim, no estágio inicial do projeto, estar motivada, bem como possuir uma 

boa capacidade para trabalhar de forma cooperativa. A capacidade dos elementos da equipa 

transitarem facilmente de cargo é revelada frágil.  

Como referido, alguns elementos foram obrigados a mudar de cargo ou assumir mais do 

que uma função, por necessidade estrutural da equipa,. A equipa deve escolher os elementos 

mais adequados, isto é, aqueles elementos que possuam maior grau na competência 

"Flexibilidade e Adaptabilidade". A sua capacidade para mudar de cargo, bem como trabalhar 

em simultâneo em tarefas de cargos distintos, deve ser elevada, de forma a garantir uma boa 

probabilidade de sucesso no projeto. 

  Deste questionário, obtêm-se os comportamentos que a equipa mais considera adotar 

e aqueles que menos considera demonstrar. O método de análise é análogo ao adotado nas 

equipas anteriormente apresentadas.  

 

 

Motivação Autocontrolo Comunicação 
Flexibilidade e 
Adaptabilidade 

Trabalho em 
Equipa 

Orientação a 
resultados e 
Eficiência 

Conflito e 
Negociação 

Grau 3,96 4,04 3,74 3,59 4,13 3,90 3,87 

3,96 
4,04 

3,74 

3,59 

4,13 

3,90 3,87 

3,30 

3,40 

3,50 

3,60 

3,70 

3,80 

3,90 

4,00 

4,10 

4,20 

Competências da equipa PL3di - Questionário Inicial 
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Comportamentos menos adotados pela equipa - Questionário Inicial 

 

Comportamento Grau 

Uso o conflito como oportunidade e benefício para o projeto. 2,86 
Sou capaz de mudar de cargo com facilidade. 3,07 
Adapto-me bem a qualquer tipo de tarefa. 3,29 

Tabela 29 - PL3di: Comportamentos menos adotados pela equipa - Questionário Inicial 

 
Comportamentos mais adotados pela equipa - Questionário Inicial 

 

Comportamento Grau 

Aceito a ajuda de outros elementos da equipa quando sinto dificuldades.  4,71 
Quando realizo uma tarefa em conjunto, partilho os elogios recebidos.  4,29 

Participo ativamente nos trabalhos realizados pela equipa.  4,29 
Tabela 30 - PL3di: Comportamentos mais adotados pela equipa - Questionário Inicial 

 

De forma idêntica às equipas PL1di e PL2di, a equipa PL3di tem dificuldade em 

aproveitar o conflito e torná-lo numa oportunidade para o projeto. Observa-se também, tal como 

indicado anteriormente, que a equipa revela não ser capaz de mudar de cargo com relativa 

facilidade, bem como não se adaptar bem a diversos tipos de tarefas. Daí se reforça a 

necessidade da equipa escolher os elementos que considere mais proficientes nestes 

comportamentos e competências. Aqueles comportamentos que a equipa mais considera 

adotar, centram-se precisamente na competência "Trabalho em equipa". Grande parte dos 

elementos considera possuir uma atitude pró-ativa na realização dos trabalhos da equipa. Com o 

gestor inicial, cujo comportamento revelado indica ser de "negligência" para com a equipa e 

pouco empenho, é crucial para o projeto, que os elementos da equipa sejam pró-ativos.   
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4.2.3.2 Análise do questionário final à equipa 

 

Nota: Este questionário foi aplicado, já com o gestor de projeto substituto.  

 

 

Figura 47 - Competências da equipa PL3di - Questionário final 

 
Comportamentos menos adotados pela equipa - Questionário Final 

 

Comportamento Grau 
Usei o conflito como oportunidade e benefício para o projeto. 2,36 

Fui capaz de mudar de cargo com facilidade. 2,73 
Fui capaz de redigir relatórios e documentos com clareza. 3,64 

Tabela 31 - PL3di: Comportamentos menos adotados pela equipa - Questionário Final 

 
Comportamentos mais adotados pela equipa - Questionário Final 

 

Comportamento Grau 
Relacionei-me bem com os elementos da equipa.  4,73 
Partilhei informação aberta e atempadamente. 4,55 
Quando realizei uma tarefa em conjunto, partilhei os elogios recebidos.  4,55 

Tabela 32 - PL3di: Comportamentos mais adotados pela equipa - Questionário Final 

 

Pode observar-se uma subida nas competências "Motivação", "Autocontrolo" e 

"Comunicação". Observa-se também que anteriormente, relativamente aos comportamentos 

menos adotados por parte da equipa, encontrava-se na 3ª posição o comportamento "Adapto-me 

bem a qualquer tipo de tarefa." com um grau de 3,29. No questionário final, na 3ª posição 

Motivação Autocontrolo Comunicação 
Flexibilidade e 
Adaptabilidade 

Trabalho em 
Equipa 

Orientação a 
resultados e 
Eficiência 

Conflito e 
Negociação 

Grau 4,16 4,33 3,96 3,69 4,26 4,00 3,93 

4,16 

4,33 

3,96 

3,69 

4,26 

4,00 
3,93 

3,30 

3,40 

3,50 

3,60 

3,70 

3,80 

3,90 

4,00 

4,10 

4,20 

4,30 

4,40 

Competências da equipa PL3di - Questionário final 
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encontra-se o comportamento " Fui capaz de redigir relatórios e documentos com clareza." com 

um grau de 3,64. Note-se também, a proeminente subida do 3º menor grau de resposta, 

indicando assim uma grande subida nesta e em todas as competências pela equipa, onde se 

verifica que o 3º menor grau já não é relativa à capacidade de adaptação a várias tarefas. 

Verifica-se assim que a equipa conseguiu "crescer" e ser capaz de estar à altura das 

necessidades emergentes das mudanças ocorridas em si. Nota-se no entanto que a transição de 

cargo, não foi fácil, como demonstram os resultados, sendo esta ainda mais difícil na reta final 

do projeto, que na inicial. Quanto aos comportamentos mais adotados nota-se a tendência 

relativa ao bom trabalho em equipa e relacionamento interpessoal. 

 

Figura 48 - Competências PL3di Questionário Inicial vs Final 

 

Pode-se observar então que a competência "Motivação" subiu de 3,96 para 4,16 

equivalente a 5,1%; a competência "Autocontrolo" subiu de 4,04 para 4,33, equivalente a 7,2%, 

e a competência "Comunicação" subiu de 3,74 para 3,96, equivalente a 5,9%. 

Efetuando a média geral das competências nos respetivos questionários, obtêm-se os 

dados representados no seguinte gráfico: 

Motivação Autocontrolo Comunicação 
Flexibilidade e 
Adaptabilidade 

Trabalho em 
Equipa 

Orientação a 
resultados e 
Eficiência 

Conflito e 
Negociação 

Questionário Inicial 3,96 4,04 3,74 3,59 4,13 3,90 3,87 

Questionário Final 4,16 4,33 3,96 3,69 4,26 4,00 3,93 

3,96 

4,04 

3,74 

3,59 

4,13 

3,90 3,87 

4,16 

4,33 

3,96 

3,69 

4,26 

4,00 
3,93 

3,00 

3,10 

3,20 

3,30 

3,40 

3,50 

3,60 

3,70 

3,80 

3,90 

4,00 

4,10 

4,20 

4,30 

4,40 

Competências da equipa PL3di - Questionário inicial e final 
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Figura 49 - Evolução das competências da equipa PL3di 

 

  A equipa PL3di subiu na perceção das suas competências, do questionário inicial para 

o final, num grau equivalente a 4,11%. Tal como acontece na equipa PL1di e PL2di, esta 

variação não se aprecia como sendo relevante. 

Colocada aos elementos da equipa a questão sobre a influência do gestor de projeto nas 

suas competências,  obteve-se os seguintes resultados: 

 

 

Figura 50 - PL3di: Influência do gestor de projeto na evolução das competências da equipa 

 

Ao contrário do que acontecia nas equipas anteriores, nesta equipa todos os elementos 

consideram que o gestor de projeto teve influência na evolução das suas competências.  

 

Variação 

Questionário Inicial 3,89 

Questionário Final 4,05 

Variação 4,11% 

3,89 4,05 

4,11% 

Evolução das competências da equipa PL3di 

11 

0 

Considera que o gestor de projeto teve 
influência na evolução das suas 
competências? 

Sim 

Não 
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Considera que o 
gestor de projeto 
teve influência na 
evolução das suas 

competências? 

Porque afirma isso? 
 

Dificuldades sentidas na 
execução do projeto. 

Outra informação 
sobre a sua atuação 
que julgue relevante: 

Sim 
Ao ajudar no protótipo e 
nos diagramas. 

Transições entre etapas - 

Sim Ele motiva a equipa. Não senti dificuldades. - 

Sim 
Soube lidar muito bem com 
todo o grupo como 
individualmente. 

O facto de o meu trabalho 
depender da entrega do 
trabalho dos outros. 

- 

Sim 

Com a mudança de gestor, 
toda a equipa "remou" 
para o mesmo lado. 
Foi sempre exigente comigo 
e sendo assim foi puxando 
pelas minhas capacidades.  

Não consegui ir às aulas que 
o professor falou sobre a 
arquitetura de software por 
motivos profissionais.  

- 

Sim 

O nosso gestor de projeto, 
além de ser um bom 
gestor, possui 
competências satisfatórias 
nas mais variadas áreas 
contribuindo de um modo 
geral para uma evolução 

das competências da 
equipa e vice-versa. 

Sem dúvida que houve vários 
momentos no decorrer do 
projeto nos quais a equipa de 
programadores não sabia bem 
o que fazer porque os 

requisitos e as especificações 
do produto ainda estavam a 
ser abordadas. Isso e alguma 
insuficiência nas praticas da 
programação. 

Apesar de achar que as 
minhas capacidades 
poderiam ter sido 
aplicadas de melhor 
forma na equipa, absorvi 
esta situação como uma 
oportunidade para apurar 

a minha experiência na 
área da programação. 

Sim 

Este gestor é muito 
responsável e trabalhador. 
Quero agradecer o esforço 
e a motivação que deu à 
equipa. 

No princípio foi mais 
complicado, mas com ajuda 
dos docentes e com a 

colaboração das equipas 
fomos ultrapassando as fases 
mais complicadas. 

Adaptei e dei o meu 
máximo nas tarefas que 

o chefe e gestor do 
projeto me propuseram. 

Sim 
O gestor de projeto ajudou-
me sempre que precisava. 

Carga de trabalho e no inicio 
não saber o que fazer em 
cada etapa. 

- 

Sim 

Tendo em comparação os 

dois gestores de projeto, o 
segundo esteve sempre 
mais atento as minhas 
dificuldades, enquanto que 
o outro não queria saber. 

Má gestão dos recursos por 
parte do GP. 

- 

Sim 
O gestor de projeto motiva 
a equipa de trabalho 

Organizar o tempo de trabalho - 

Sim 

Devido ao facto de que o 
GP é um elemento que 
motiva sempre a equipa 
para a mesma dar o seu 

Não saber interpretar a 
linguagem UML devido a não 
me ter inscrito a PMS (UC do 
semestre anterior). 

- 
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melhor. 

Sim 

Ajudou- me quando senti 
dificuldades, procurou 
ensinar e esteve sempre 
presente e a par de todas 
as situações. 

A mudança de gestor, levou-
nos a perder algum tempo na 
execução do trabalho, 
passando a ter mais carga de 
trabalho e menos tempo para 
entregar os momentos na 

data prevista. 

- 

Tabela 33 - PL3di: Questões de resposta aberta - Questionário Final 

 

Vários elementos referem as diferenças sentidas após a mudança de gestor. De 

observações como "com a mudança de gestor, toda a equipa remou para o mesmo lado. Foi 

sempre exigente comigo e sendo assim foi puxando pelas minhas capacidades"; " tendo em 

comparação os dois gestores de projeto, o segundo esteve sempre mais atento as minhas 

dificuldades, enquanto que o outro não queria saber" e "este gestor é muito responsável e 

trabalhador. Quero agradecer o esforço e a motivação que deu à equipa", pode-se verificar a 

diferença que fez para toda a equipa a alteração do gestor de projeto. O elemento que afirma 

que o gestor inicial "não queria saber" revela um fator determinante. O anterior gestor estava a 

desmotivar a equipa, enquanto que o gestor substituto foi um agente motivador, ao qual um 

elemento até agradeceu nas respostas a este questionário. Nota-se que a equipa não estava 

satisfeita nem a obter bons resultados com o gestor inicial, razão pela qual decidiu pela sua 

"demissão". Os elementos revelam que o gestor que o substituiu foi um elemento responsável, 

bastante motivador e que soube lidar com as individualidades da equipa. Pelo que se percebe, 

este elemento deveria ter sido inicialmente escolhido como gestor. 

Pode-se observar e corroborar a subida da equipa relativamente à competência 

"Flexibilidade e Adaptabilidade", nomeadamente ao comportamento "Adapto-me bem a qualquer 

tipo de tarefa.". Um elemento (o único que referiu que o papel não se adequava às suas 

capacidades) afirma que "apesar de achar que as minhas capacidades poderiam  ter sido 

aplicadas de melhor forma na equipa, absorvi esta situação como uma oportunidade para apurar 

a minha experiência na área da programação". Outro revela "Adaptei e dei o meu máximo nas 

tarefas que o chefe e gestor do projeto me propuseram". Destas declarações verifica-se então a 

confirmação da afirmação feita anteriormente, de que a equipa conseguiu "crescer" e ser capaz 

de estar à altura das necessidades emergentes das mudanças ocorridas em si. No entanto, 

como afirma um elemento, estas mudanças acarretam um excesso de carga de trabalho para os 
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restantes elementos da equipa, sendo esta a que possui o menor número de elementos de entre 

todas as equipas.  

Espera-se que com a entrada do gestor de projeto substituto, os resultados da equipa 

sejam superiores aos obtidos com o gestor inicial. De qualquer forma, a má atuação do gestor 

anterior irá afetar negativamente os resultados obtidos até à mudança, o que juntamente com o 

fator do número reduzido de elementos, coloca esta equipa em clara desvantagem em relação 

às demais. Pode-se afirmar, sem qualquer dúvida, que os resultados da equipa seriam 

substancialmente melhores se o gestor substituto tivesse sido escolhido como gestor, no início 

do projeto. 

4.2.3.3 Questionário sobre o Gestor de Projeto 

 

Nesta secção será realizado o mesmo processo que nas equipas anteriores. É de 

relembrar que este questionário é sobre o gestor substituto e não sobre o gestor inicial.  Os 

resultados da sua aplicação encontram-se no Anexo 6 - Respostas das equipas e dos gestores ao 

questionário sobre os gestores de projeto. Pode observar-se nas Figuras 51, 52 e 53, as 

restantes respostas da equipa relativas às questões de resposta fechada sobre a atuação do 

gestor de projeto. 

 

Figura 51 - PL3di: Gestor de projeto teve uma atuação exemplar? 

 

11 

0 

Considera que o gestor de projeto teve 
uma atuação exemplar na execução do 
projeto? 

Sim 

Não 
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Figura 52 - PL3di: A equipa teria obtido os mesmos ou melhores resultados sem a atuação do gestor de projeto? 

 

 

Figura 53 - PL3di: O gestor de projeto foi mais um obstáculo do que um membro essencial? 

 

Todos os elementos consideram que o gestor de projeto teve uma atuação exemplar. 

Este resultado já era esperado, visto ter recebido rasgados elogios por parte da equipa, como 

observado anteriormente. Nas restantes questões, também se nota esta tendência. Depois da 

má experiência com o gestor inicial, a equipa escolheu este novo gestor de projeto, e pelos 

elogios recebidos verifica-se que foi considerado a "salvação" da equipa. Todos consideram que 

sem este elemento não teriam obtido os resultados que conseguiram obter, e todos consideram 

também que este gestor foi um membro fundamental para o trabalho da equipa.  

Serão agora analisadas as perceções da equipa e do gestor, sobre as competências do 

gestor de projeto. O método de análise é idêntico ao referido e aplicado nas equipas anteriores. 

0 

11 

Considera que a equipa teria 
obtido os mesmos ou melhores 
resultados sem a atuação do 
gestor de projeto? 

Sim 

Não 

0 

11 

Considera que o gestor de projeto 
foi mais um obstáculo do que um 
membro essencial? 

Sim 

Não 



118 
 

 

Figura 54 - PL3di: Competências do Gestor de Projeto - Perceção da equipa e do próprio 

 

Ao contrário da equipa PL2di, em que a equipa considerava de forma geral e evidente 

que o gestor se sobreavaliou, avaliando-o de forma mais negativa, nesta equipa (PL3di), a equipa 

avaliou o gestor de forma superior à sua autoavaliação. Pode-se observar que a equipa avalia o 

gestor com nota igual ou superior a 4,38 (entre muitas vezes e sempre) em todas as 

competências. A equipa revela assim que o gestor de projeto atuou de forma extremamente 

positiva e em prol da equipa. Verifica-se assim a estima que a equipa sente pela atuação deste 

gestor, refletida nos comentários anteriores, e com certeza, nos comentários que irão ser  

posteriormente analisados.  

Comportamentos menos  adotados pelo  gestor de projeto - Equipa vs GP 
 

Perceção do gestor de projeto Perceção da equipa 
Comportamento Grau Comportamento Grau 

Delegou a necessária autoridade 
para um elemento da equipa ter o 
poder de tomar decisões. 

3 
Usou o conflito como oportunidade e 

benefício para o projeto. 
4,00 

Aceitou críticas construtivas de 
qualquer elemento da equipa. 

3 
Definiu as atividades e responsabilidades 
dos elementos da sua equipa.  

4,18 

Transformou a crítica recebida 3 Delegou a necessária autoridade para um 4,18 

Liderança Motivação Autocontrolo Comunicação 
Autoconfiança 
e Tomada de 

decisão 

Trabalho em 
equipa 

Orientação a 
resultados e 
eficiência 

Conflito e 
negociação 

Perceção do GP 4,00 3,86 3,80 4,40 4,50 4,60 4,17 3,86 

Perceção da Equipa 4,39 4,53 4,42 4,38 4,41 4,58 4,38 4,40 

4,00 

3,86 
3,80 

4,40 
4,50 

4,60 

4,17 

3,86 

4,39 

4,53 

4,42 4,38 4,41 

4,58 

4,38 4,40 

3,00 
3,10 
3,20 
3,30 
3,40 
3,50 
3,60 
3,70 
3,80 
3,90 
4,00 
4,10 
4,20 
4,30 
4,40 
4,50 
4,60 
4,70 

Competências do Gestor de Projeto - Perceção da equipa e do próprio 



119 
 

numa vantagem para o projeto. elemento da equipa ter o poder de tomar 
decisões. 

Suportou argumentos construtivos 
e tentou chegar a consenso.  

3 

Delegou tarefas de forma específica, 
mensurável, alcançável e realista, de 
acordo com as capacidades do elemento 
da equipa. 

4,27 

Quando contrariado reagiu de 
forma calma e positiva. 

3 
Quando contrariado reagiu de forma calma 
e positiva. 

4,27 

Foi acessível, tendo tempo para 
escutar todos os elementos.  

3 
Expressou-se oralmente de forma clara e 
sucinta. 

4,27 

Usou o conflito como oportunidade 
e benefício para o projeto. 

3 
Transmitiu as suas ideias de forma clara. 
 

4,27 

Tabela 34 - PL3di: Comportamentos menos  adotados pelo  gestor de projeto - Equipa vs GP 

 

Nota-se aqui, de forma clara, a subavaliação do gestor por si próprio. Em relação a todos 

os comportamentos que este afirma ter adotado menos, a equipa contraria-o positivamente  

afirmando que ele demonstrou estes comportamentos, de forma acentuada, ao longo do projeto. 

A pior perceção atribuída pela equipa, aos comportamentos menos adotados pelo gestor, é de 

4,00. Pode-se assim dizer que a equipa considera que o gestor atuou de forma correta 

praticamente em todos os aspetos.  

Comportamentos menos adotados pelo gestor de projeto - Perceção da equipa sobre a 
perceção do GP 

 

 
Perceção do 

gestor de projeto 
Perceção da 

equipa 
Comportamento Grau Grau 

Aceitou críticas construtivas de qualquer elemento da 
equipa. 

3 4,64 

Suportou argumentos construtivos e tentou chegar a 
consenso. 

3 4,55 

Transformou a crítica recebida numa vantagem para 
o projeto. 

3 4,45 

Foi acessível, tendo tempo para escutar todos os 
elementos. 

3 4,45 

Quando contrariado reagiu de forma calma e positiva. 3 4,27 

Delegou a necessária autoridade para um elemento 
da equipa ter o poder de tomar decisões. 

3 

 
 

4,18 
 

Usou o conflito como oportunidade e benefício para o 
projeto. 

3 4,00 

Tabela 35 - PL3di: Comportamentos menos adotados pelo gestor de projeto - Equipa sobre GP 
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Pode verificar-se que, ao contrário do que o gestor de projeto considerava serem os 

piores aspetos da sua atuação, a equipa aprecia-o de forma muito mais positiva relativamente a 

esses mesmos aspetos. É possível assim, observar que vários comportamentos relativos às 

competências "Motivação", "Autocontrolo" e "Conflito e Negociação", em que o gestor de projeto 

tinha a perceção de não ter atuado tão positivamente, por parte da equipa foram considerados 

como bastante adotados e exercidos. 

Comportamentos mais adotados pelo gestor de projeto - Equipa vs gestor de projeto 
 

Perceção do gestor de projeto Perceção da equipa 

Comportamento Grau Comportamento Grau 
Definiu as atividades e 
responsabilidades dos elementos 
da sua equipa. 

5 
Relacionou-se bem com os elementos da 

equipa. 
4,73 

Foi capaz de motivar a equipa e de 
se manter motivado. 

5 
Interagiu com a equipa no esforço da 
realização do projeto. 
 

4,73 

Foi capaz de controlar as suas 

emoções. 
5 

Tentou perceber a posição e perspetiva da 

outra parte, ouvindo-a de forma atenta. 
4,64 

Expressou-se oralmente de forma 

clara e sucinta. 
5 

Demonstrou capacidade para alcançar os 

objetivos propostos.  
4,64 

Adaptou o seu estilo de 

comunicação à audiência. 
5 

Participou ativamente nos trabalhos 

realizados pela equipa.  
4,64 

Foi capaz de tomar decisões sob 
pressão. 

5 
Forneceu e recebeu feedback dos 
elementos da equipa, independentemente 
da sua relação pessoal com eles.  

4,64 

Conseguiu explicar as razões das 
suas decisões. 

5 
Esclareceu os elementos da equipa sobre 
as decisões tomadas. 

4,64 

Demonstrou confiança em si 
mesmo. 

5 
Aceitou críticas construtivas de qualquer 
elemento da equipa.  

4,64 

Relacionou-se bem com os 
elementos da equipa. 

5 
Envolveu os elementos da equipa nas 
decisões tomadas.  

4,64 

Promoveu a partilha de 
conhecimentos entre os elementos 
da equipa. 

5 
Procurou solucionar os conflitos para que 
todas as partes saíssem a ganhar 
(Situação Ganho-Ganho).  

4,55 

Participou ativamente nos 
trabalhos realizados pela equipa.  

5 
Distinguiu relações pessoais de conflitos 
relacionados com o trabalho. 

4,55 

Conseguiu aperceber-se da má 
utilização de recursos e tomou 
medidas corretivas. 

5 
Demonstrou confiança na sua capacidade 
para conduzir o projeto com sucesso.  
 

4,55 
 

Distinguiu relações pessoais de 
conflitos relacionados com o 
trabalho. 

5 
Tomou decisões com convicção. 
 

4,55 
 

Tabela 36 - PL3di: Comportamentos mais adotados pelo gestor de projeto - Equipa vs GP 
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Os comportamentos relativos às competências "Motivação", "Trabalho em equipa" e 

"Conflito e Negociação" são dos que o próprio gestor e a equipa possuem a perceção de que o 

gestor mais adotou. No entanto, de novo se verifica que a equipa avalia o gestor de forma 

bastante elevada independentemente da competência em questão. Observa-se um excelente 

relacionamento entre a equipa e o gestor de projeto. A equipa confirma assim a excelente 

perceção que o gestor possui sobre os comportamentos que mais adotou. 

Comportamentos mais adotados pelo gestor de projeto - Perceção da equipa sobre a 
perceção do GP 

 

 
Perceção do gestor 

de projeto 
Perceção da 

equipa 

Comportamento Grau Grau 
Relacionou-se bem com os elementos da equipa.  5 4,73 

Participou ativamente nos trabalhos realizados pela 
equipa. 

5 4,64 

Foi capaz de motivar a equipa e de se manter 
motivado. 

5 4,55 

Distinguiu relações pessoais de conflitos 
relacionados com o trabalho. 

5 4,55 

Promoveu a partilha de conhecimentos entre os 
elementos da equipa. 

5 4,45 

Foi capaz de controlar as suas emoções. 5 4,45 
Demonstrou confiança em si mesmo. 5 4,36 

Conseguiu explicar as razões das suas decisões.  5 4,27 

Expressou-se oralmente de forma clara e sucinta. 5 4,27 
Adaptou o seu estilo de comunicação à audiência. 5 4,27 

Foi capaz de tomar decisões sob pressão. 5 4,27 
Conseguiu aperceber-se da má utilização de 
recursos e tomou medidas corretivas. 

5 4,27 

Definiu as atividades e responsabilidades dos 

elementos da sua equipa.  
5 4,18 

Tabela 37 - PL3di: Comportamentos mais adotados pelo gestor de projeto - Equipa sobre GP 

 

Nada de novo existe aqui para exprimir, além de se verificar a confirmação de que a 

perceção do gestor e da equipa não difere significativamente em relação a estes 

comportamentos. 

Apresenta-se em conclusão, os dados obtidos sobre a questão do impacto do gestor no 

desempenho da equipa.  
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Pode observar-se que apenas um elemento considera que o gestor de projeto não 

possuiu impacto no desempenho da equipa no projeto. 

Considera que o 
gestor de projeto teve 

impacto no 

desempenho da 
equipa no projeto? 

 

Porque afirma isso? 

 

Outra informação 
que julgue relevante 

sobre o gestor de 
projeto e a sua 

atuação: 

Sim 
Orientou melhor a equipa do que o 
gestor anterior. 

- 

Sim Motiva a equipa. - 

Sim Foi uma mais valia. Muito motivado. 

Sim 

Criou-se mais interatividade entre os 
membros da equipa e por esse mesmo 
motivo obtiveram-se resultados 
superiores. 

Muito dedicado, 
persistente e ativo. 

Sim 
Coordenou muito bem os recursos e 
motivou os restantes elementos. 

- 

Sim 
Com a troca de gestor, a equipa ficou 
mais motivada 

- 

Sim 

O gestor de projeto mostrou-se sempre 

disponível para ajudar, em qualquer 
situação. 

- 

Sim 
Porque reestruturou o que estava mal e 
colocou a equipa a remar para o mesmo 
rumo. 

- 

Não 

Porque na minha opinião o gestor de 

projeto da minha equipa desempenhou 
um bom papel como GP, e deu um 
incentivo a equipa toda. 

Atuação positiva, e 

motivou toda gente a 
trabalhar por uma 
única causa DAI... 

10 

1 

Considera que o gestor de projeto 
teve impacto no desempenho da 
equipa no projeto? 

Sim 

Não 

Figura 55 - PL3di: O gestor de projeto teve impacto no desempenho da equipa no 
projeto? 
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Sim GP é muito motivador e competente. - 

Sim 

Por todo o seu conhecimento, pelo 
esforço que teve e demonstrou, pelo 
apoio que deu a equipa e por se mostrar 
disponível em ajudar quem tinha mais 
dificuldade ou não estava a conseguir 
realizar algum assunto.  

- 

Tabela 38 - Questões de resposta aberta - Questionário sobre o GP PL3di 

 

Observa-se nas respostas de quase todos os elementos, a capacidade motivadora do 

gestor de projeto. Quase todos os elementos referem que este foi extremamente responsável  e 

capaz de pôr a equipa a trabalhar por um objetivo comum. O gestor foi capaz de coordenar os 

elemento da equipa de forma a concluir com sucesso o trabalho em causa. De novo se reitera a 

perceção de que a equipa deveria ter escolhido este elemento como gestor de projeto logo no 

início do projeto, bem como a perceção de que os resultados obtidos pela equipa serão 

melhores  a partir do momento (inicio do momento 3) em que a equipa decidiu destituir o gestor 

anterior. 
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4.2.4 Equipa PL4di 

 

A equipa PL4di manteve-se inalterada durante o decorrer do projeto, não havendo 

desistências por parte de nenhum elemento. Dos seus catorze elementos, 12 são do sexo 

masculino e 2 são do sexo feminino. A idade mínima situa-se nos 19 anos, e a idade máxima 

nos 26 anos. A média ronda os 22 anos de idade. Quanto ao fator experiência profissional, esta 

equipa, tal como a equipa PL3di, possui um equilíbrio entre os que possuem experiência 

profissional e os que a não possuem, sendo sete o número de elementos para cada caso. O 

gestor de projeto, como referido anteriormente, é um dos detentores de experiência profissional.  

 

Figura 56 - Género e experiência profissional dos elementos da equipa PL4di 

 

 A equipa PL4di é a única equipa a possuir um gestor de projeto do sexo feminino.  

Tal como nas equipas anteriormente estudadas, os resultados da aplicação dos 

questionários referentes às equipas podem ser visualizados no Anexo 4 - Respostas ao 

Questionário inicial sobre as equipas e Anexo 5 - Respostas ao questionário final sobre as 

equipas. Em conversa com o gestor de projeto desta equipa este, tal como o gestor de projeto da 

equipa PL1di, afirma terem ocorrido conflitos dentro da equipa, os quais foram resolvidos 

atempadamente. O gestor de projeto afirma também que nem todos os elementos se 

conheciam, bem como a existência de elementos que apenas trabalham "à última hora".  

Este aspeto pode ser relevante no resultado alcançado pela equipa. 

 

12 

2 

Género 

Sexo Masculino 

Sexo Feminino 

7 7 

Experiência Profissional 

Sim 

Não 
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Figura 57 - PL4di: Papel atribuído adequa-se às capacidades? 

 

 

Figura 58 - PL4di: Capacidades seriam melhor aplicadas a desempenhar outra função? 

 

Pode-se observar que todos os elementos tinham a perceção de serem capazes de 

realizar a função ou cargo que lhes foi conferido. No entanto, quatro deles consideram que outra 

função seria mais adequada às suas capacidades. Estes elementos possuem os cargos de 

"Arquiteto de software", "Coordenador de infraestruturas", "Programador" e "Arquiteto de 

software". Observa-se assim que apesar de terem afirmado serem capazes de realizar a função, 

teriam melhor desempenho numa outra. Na equipa existem dois Arquitetos de Software e quatro 

programadores. De notar que ambos os arquitetos de software referem que outra função seria 

mais adequada às suas capacidades, e um dos quatro programadores faz idêntica afirmação. 

Este fator pode ser relevante na solução apresentada pela equipa.  

 

 

13 

0 

Considera que o papel que lhe foi 
atribuído na equipa se adequa às 
suas capacidades? 

Sim 

Não 

4 

9 

Pensa que as suas capacidades 
seriam melhor aplicadas a 
desempenhar outra função? 

Sim 

Não 
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4.2.4.1 Análise do questionário inicial à equipa 

 

Obteve-se deste questionário, a perceção do grau em que as competências estudadas se 

situavam nesse momento (convém de novo relembrar que o gestor de projeto não responde a 

estes questionários).  

 

Figura 59 - Perceção da equipa PL4di sobre as suas competências - Questionário Inicial 

 

Na presente equipa e no estágio inicial do projeto,  a competência que esta possui a 

perceção de ter em maior grau é a competência "Trabalho em equipa", seguida de muito 

próximo, pela competência "Conflito e Negociação" e pela competência "Motivação". Por outro 

lado, a equipa considera não ser tão eminente nas competências "Comunicação" e 

"Flexibilidade e Adaptabilidade", apesar de também serem avaliadas de forma relativamente 

elevada. De referir que a estrutura da equipa, relativamente a funções exercidas pelos 

elementos, manteve-se inalterada ao longo das diversas fases do projeto, pelo que a 

competência "Flexibilidade e Adaptabilidade" pode ser menos relevante. Observa-se assim que a 

equipa se avalia ,inicialmente, de forma bastante favorável relativamente às suas competências. 

Comportamentos menos adotados pela equipa - Questionário Inicial 

 

Comportamento Grau 

Uso o conflito como oportunidade e benefício para o projeto. 3,31 
Sou capaz de mudar de cargo com facilidade. 3,38 

Expresso-me oralmente de forma clara e sucinta. 3,46 
Tabela 39 - Comportamentos menos adotados pela equipa PL4di - Questionário Inicial 

Motivação Autocontrolo Comunicação 
Flexibilidade e 
Adaptabilidade 

Trabalho em 
Equipa 

Orientação a 
resultados e 
Eficiência 

Conflito e 
Negociação 

Grau 4,14 4,02 3,77 3,74 4,25 3,94 4,22 

4,14 

4,02 

3,77 3,74 

4,25 

3,94 

4,22 

3,40 

3,50 

3,60 

3,70 

3,80 

3,90 

4,00 

4,10 

4,20 

4,30 

Competências da equipa PL4di - Questionário Inicial 
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Comportamentos mais adotados pela equipa - Questionário Inicial 

 

Comportamento Grau 

Aceito críticas construtivas de qualquer elemento da equipa.  4,69 
Distingo relações pessoais de conflitos relacionados com o trabalho.  4,62 
Aceito a ajuda de outros elementos da equipa quando sinto dificuldades.  4,62 

Tabela 40 - Comportamentos mais adotados pela equipa PL4di - Questionário Inicial 

 

A equipa evidencia, nos estágios iniciais do projeto, dificuldade em ser capaz de mudar 

de funções, bem como possuir a capacidade dos seus elementos se expressarem de forma clara 

e sucinta. Tal como sucedeu nas equipas analisadas anteriormente, esta equipa também 

demonstra não ter capacidade para utilizar o "conflito saudável", que se reitera ser fundamental 

para troca de ideias e opiniões, bem como para evitar a apatia e carência de novas ideias que 

poderão beneficiar o projeto. A equipa perde assim, tal como as restantes equipas, a 

oportunidade de transformar o conflito numa vantagem. 

4.2.4.2 Análise do questionário final à equipa 

 

 

Tabela 41 - Perceção da equipa PL4di sobre as suas competências - Questionário final 

 

 

 

Motivação Autocontrolo Comunicação 
Flexibilidade e 
Adaptabilidade 

Trabalho em 
Equipa 

Orientação a 
resultados e 
Eficiência 

Conflito e 
Negociação 

Grau 4,22 4,51 4,09 3,94 4,45 3,98 4,32 

4,22 

4,51 

4,09 

3,94 

4,45 

3,98 

4,32 

3,60 

3,70 

3,80 

3,90 

4,00 

4,10 

4,20 

4,30 

4,40 

4,50 

4,60 

Competências da equipa PL4di - Questionário final 
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Comportamentos menos adotados pela equipa - Questionário Final 
 

Comportamento Grau 
Fui capaz de mudar de cargo com facilidade. 2,62 

Usei o conflito como oportunidade e benefício para o projeto. 3,23 
Consegui aperceber-me da minha má utilização de recursos e tomei medidas corretivas. 3,54 

Tabela 42 - Comportamentos menos adotados pela equipa PL4di - Questionário Final 

 
Comportamentos mais adotados pela equipa - Questionário Final 

 

Comportamento Grau 
Consegui ser produtivo num grupo, mesmo que não possuísse bom relacionamento 

pessoal com algum dos elementos.  
4,85 

Distingui relações pessoais de conflitos relacionados com o trabalho. 4,85 
Aceitei críticas construtivas de qualquer elemento da equipa.  4,77 

Tabela 43 - Comportamentos mais adotados pela equipa PL4di - Questionário Final 

 

A equipa teve a perceção, com o decorrer do projeto, de ser incapaz de mudar de cargo 

com facilidade, avaliando esta competência num grau inferior, comparativamente ao 

questionário inicial. Esta também teve a noção de não ter utilizado os recursos à sua disposição 

da melhor forma, ou não se ter preocupado com tal situação. Relativamente aos 

comportamentos mais adotados, mantém-se a tendência para os  comportamentos relativos à 

competência "Trabalho em equipa", sendo que a maioria dos elementos responde entre 4 e 5 

("Muitas vezes" e "Sempre"), quando questionados sobre a sua capacidade de trabalhar e ser 

produtivo em grupo quando não se sentiam à vontade com todos os elementos integrantes 

desse grupo. 
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Figura 60 - Competências PL4di Questionário Inicial vs Final 

 

Pode-se observar a evolução positiva de todas as competências da equipa, comparando 

as respostas da equipa ao questionário inicial e final. Este facto sucede em todas as equipas.  

Observa-se que na presente equipa, a maior perceção de evolução encontra-se nas 

competências "Autocontrolo" e "Comunicação". Estas subiram de  4,02 para 4,51, equivalente a 

12,2%, e de 3,77 para 4,09, equivalente a 8,5% respetivamente. 

Efetuando a média das competências relativas aos dois questionários, obtém-se os 

seguintes resultados:  

Motivação Autocontrolo Comunicação 
Flexibilidade e 
Adaptabilidade 

Trabalho em 
Equipa 

Orientação a 
resultados e 
Eficiência 

Conflito e 
Negociação 

Questionário Inicial 4,14 4,02 3,77 3,74 4,25 3,94 4,22 

Questionário Final 4,22 4,51 4,09 3,94 4,45 3,98 4,32 

4,14 

4,02 

3,77 3,74 

4,25 

3,94 

4,22 

4,22 

4,51 

4,09 

3,94 

4,45 

3,98 

4,32 

3,00 

3,10 

3,20 

3,30 

3,40 

3,50 

3,60 

3,70 

3,80 

3,90 

4,00 

4,10 

4,20 

4,30 

4,40 

4,50 

4,60 

Competências da equipa PL4di - Questionário inicial e final 
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Figura 61 - Evolução das Competências PL4di 

 

Observa-se que a equipa PL4di obteve uma subida de 5,24% na perceção média das 

suas competências, do questionário inicial para o questionário final. Julga-se que esta variação 

não é significativa.  

Apresentam-se de seguida as respostas obtidas sobre a questão relativa à influência do 

gestor de projeto nas competências da equipa.  

 

Figura 62 - PL4di: O gestor de projeto teve influência na evolução das suas competências? 

 

Todos os elementos afirmam que o gestor de projeto teve influência nas suas 

competências. Como afirmado anteriormente nas outras equipas, esta é a resposta "correta" 

Variação 

Questionário Inicial 4,01 

Questionário Final 4,22 

Variação 5,24% 

4,01 
4,22 

5,24% 

Evolução das competências da equipa PL4di 

13 

0 

Considera que o gestor de projeto teve 
influência na evolução das suas 
competências? 

Sim 

Não 
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sendo que o gestor de projeto tem sempre influência nas competências da equipa, seja ela 

negativa ou positiva, seja pela sua ausência e desinteresse, seja pelo seu empenho e dedicação. 

A questão fundamental é a subsequente a esta: Porque afirma isso?  

Considera que o 
gestor de projeto 
teve influência na 
evolução das suas 
competências? 

Porque afirma isso? 
 

Dificuldades sentidas 
na execução do 

projeto. 

Outra informação 

sobre a sua atuação 
que julgue 
relevante: 

Sim 
Todos aprendem uns com os 
outros 

Falta de informação 
concreta sobre requisitos 
e tarefas no inicio do 
projeto 

- 

Sim 

Foi interessante percecionar 
que uma boa liderança do 
grupo é fundamental para o 
desempenho do mesmo. 
Uma boa equipa sem uma 
boa liderança, não é 
produtiva. 

Entender realmente os 
requisitos do cliente e 
aquilo que o deixaria 
satisfeito. 

Por vezes ficava 
desorientado sobre o 
que implementar. 

Sim 

Teve uma influencia positiva,  
delimitando prazos, 
marcando reuniões para 
esclarecimento de duvidas 

individuais, e do trabalho no 
seu geral, sabendo em que 
ponto nos "encontrava-mos". 
 Fez com que os objetivos 
propostos para cada cargo, 
fossem sendo cumpridos, e 
isso de certa maneira, fez 
com que cada um de nós, 
evoluísse nas suas 
competências. 

A constante alteração 
dos casos de uso, 
dificultou a execução das 
tarefas. 

- 

Sim 

Pela disponibilidade 
demonstrada durante todo o 
projeto e pela dedicação 
demonstrada durante a 
realização das tarefas. 

A inicialização dos 
documentos e a 
organização de 
informação, visto a falta 
de experiência no 
assunto e na área. 

- 

Sim 

Obrigou-nos a seguir datas e 
estruturas, o que me ajudou 
na maneira como eu faço os 
artefactos propostos 

Nenhuma - 

Sim 
Quando me encontrava com 
dificuldade durante o 

A principal dificuldade foi 
no inicio de cada etapa 

Cumpri sempre os 
prazos de trabalho, 
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desenvolvimento do meu 
trabalho o gestor de projeto 
ajudou sempre a superar. 

não saber bem o que 
fazer. 

tentei sempre 
desenvolver o meu 
trabalho da melhor 
forma possível e ajudei 
sempre que alguém me 
solicitou. 

Sim 

Algumas coisas que sei 

foram-me ensinadas pelo 
gestor de projeto. 

Dificuldades de 
organização. 

- 

Sim 

Ajudou-nos a organizar o 
trabalho, de forma a 

podermos fazê-lo por fases e 
atempadamente. 

Tempo disponível não 

era muito. 
- 

Sim 

Porque foi este que guiou de 

forma correta o percurso da 
equipa até esta fase final.  

Algumas etapas do 
projeto levantaram 
pequenas dúvidas que 
foram ultrapassadas com 
sucesso devido á 
excelente cooperação 

entre os elementos da 
equipa. 

- 

Sim 

Porque o gestor de projeto 

auxilia-me sempre que 
necessário e importa-se com 
as tarefas que faço. 

Não saber bem o que 
fazer nos primeiros 
momentos. 

- 

Sim 
Ajudou-me a desenvolver 
capacidades de trabalho em 
grupo 

Pouco tempo para 
executar algumas tarefas 

- 

Sim 
Porque andou sempre a exigir 
mais de nós. 

Nenhuma. 
Equipa de PP2 mostrar 
pouco interesse 

Sim 
Ajudou no que era proposto, 
estava sempre disponível 

para ajudar 

desconhecer o ramo , o 
papel de um arquiteto de 

software 

- 

Tabela 44 - PL4di: Questões de resposta aberta - Questionário Final 

 

Todos os elementos referem a clara disponibilidade e capacidade organizadora do gestor 

de projeto. Verifica-se que, visto de forma quase unânime pela equipa, foi um coordenador dos 

recursos e trabalho a executar, bem como um agente auxiliar, quando qualquer elemento tinha 

dúvidas sobre o trabalho a realizar. Este último aspeto parece ser o "calcanhar de Aquiles" da 

equipa. Grande parte dos elementos da equipa refere ter sentido dificuldades sobre " saber o 

que fazer" em cada uma das fases do projeto, bem como a afirmação de um elemento que 

declara que "a constante alteração dos casos de uso, dificultou a execução das tarefas". Aliado a 

este facto está a reclamação, presente também nas restantes equipas, de que este projeto 
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ocupa demasiado tempo aos elementos da equipa, que têm de conjugar a sua realização (com 

boa classificação) com as restantes disciplinas do curso (também com boa classificação). 

4.2.4.3 Questionário sobre o Gestor de Projeto 

 

Os dados relativos a este questionário podem ser encontrados no  Anexo 6 - Respostas 

das equipas e dos gestores ao questionário sobre os gestores de projeto. De forma análoga ao 

efetuado nas equipas anteriormente apresentadas, encontram-se nas Figuras 63, 64 e 65, as 

restantes respostas da equipa relativas às questões de resposta fechada referentes à atuação do 

gestor de projeto. 

 

Figura 63 - PL4di: Gestor de projeto teve uma atuação exemplar? 

 

 

Figura 64 - PL4di: A equipa teria obtido os mesmos ou melhores resultados sem a atuação do gestor de projeto? 

 

12 

1 

Considera que o gestor de projeto 
teve uma atuação exemplar na 
execução do projeto? 

Sim 

Não 

0 

13 

Considera que a equipa teria 
obtido os mesmos ou melhores 
resultados sem a atuação do 
gestor de projeto? 
 

Sim 

Não 
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Figura 65 - PL4di: O gestor de projeto foi mais um obstáculo do que um membro essencial? 

 

Entre todos os elementos, apenas um considera que o gestor de projeto não teve uma 

atuação exemplar. Quando confrontados sobre se a equipa estaria "melhor sem ele" ou se a 

equipa teria obtido os mesmos ou melhores resultados sem a sua intervenção, todos os  

elementos respondem negativamente. 

 

Figura 66 - PL4di: Competências do Gestor de Projeto - Perceção da equipa e do próprio 

 

0 

13 

Considera que o gestor de projeto 
foi mais um obstáculo do que um 
membro essencial? 

Sim 

Não 

Liderança Motivação Autocontrolo Comunicação 
Autoconfiança 
e Tomada de 

decisão 

Trabalho em 
equipa 

Orientação a 
resultados e 
eficiência 

Conflito e 
negociação 

Perceção do GP 4,75 4,43 4,00 4,20 4,67 4,80 4,17 4,57 

Perceção da Equipa 4,34 4,43 4,28 4,52 4,46 4,68 4,36 4,36 
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Competências do Gestor de Projeto - Perceção da equipa e do próprio 
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Quer a equipa, quer o gestor de projeto, avaliam a atuação do GP de forma bastante 

positiva, sendo "Autocontrolo" a competência com menor grau, não sendo no entanto relevante. 

Existem diferenças na perceção do gestor e da equipa, relativas a cada competência, mas esta 

diferença não é significativo. Como referido, em ambos os casos o GP é avaliado de forma 

bastante positiva. Como curiosidade, relativamente à competência "Motivação", a equipa e o GP 

possuem exatamente a mesma perceção. 

Comportamentos menos adotados pelo gestor de projeto - Equipa vs gestor de projeto 
 

Perceção do gestor de projeto Perceção da equipa 

Comportamento Grau Comportamento Grau 

Manteve-se motivado perante 

situações adversas.  
3 

Delegou a necessária autoridade para um 
elemento da equipa ter o poder de tomar 
decisões. 

3,42 

Foi capaz de controlar as suas 
emoções. 

3 
Manteve o controlo emocional perante 
situações adversas.  

3,92 

Adaptou o seu estilo de 
comunicação à audiência. 

3 
Esteve atento ao surgir de oportunidades e 
novas tecnologias que pudessem afetar o 

projeto e reagiu de forma apropriada. 

4,00 

Conseguiu aperceber-se da má 

utilização de recursos e tomou 
medidas corretivas. 

3 Conseguiu aperceber-se da má utilização de 
recursos e tomou medidas corretivas. 

4,00 

Tabela 45 - PL4di: Comportamentos menos  adotados pelo  gestor de projeto - Equipa vs GP 

 

O gestor de projeto considera que apenas algumas vezes foi capaz de se motivar perante 

situações adversas, sendo também apenas algumas vezes capaz de controlar as suas emoções, 

adaptar o estilo de comunicação ao interlocutor, bem como aplicar medidas corretivas quando 

se deparava com a má utilização de recursos. A equipa também considera que o gestor de 

projeto foi pior nestes aspetos, avaliando-o no entanto num grau bastante superior. A menor 

perceção por parte da equipa centra-se na delegação de autoridade nos elementos da equipa, 

para que estes pudessem tomar decisões autonomamente. Este aspeto pode ser complexo. Por 

um lado, nada é realizado nem decidido, sem a supervisão do gestor de projeto, mas por outro 

lado, para além de sobrecarregar o gestor com decisões que um elemento da equipa poderia 

provavelmente tomar sozinho, atrasa o projeto, pois cada elemento quando confrontado com 

uma decisão importante tem de interromper a sua tarefa e aguardar instruções. 
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Comportamentos menos adotados pelo gestor de projeto - Perceção da equipa 

sobre a perceção do GP  
 

 
Perceção do gestor 

de projeto 
Perceção da 

equipa 

Comportamento Grau Grau 
Manteve-se motivado perante situações adversas.  3 4,42 

Adaptou o seu estilo de comunicação à audiência. 3 4,33 
Foi capaz de controlar as suas emoções.  3 4,08 

Conseguiu aperceber-se da má utilização de 
recursos e tomou medidas corretivas. 

3 4,00 

Tabela 46 - PL4di: Comportamentos menos adotados pelo gestor de projeto - Equipa sobre GP 

 

Como referido, nos comportamentos que o gestor de projeto perceciona menos ter 

adotado, a equipa avalia-o num grau bastante superior. 

Comportamentos mais demonstrados pelo gestor de projeto - Equipa vs gestor de 
projeto 

 

Perceção do gestor de projeto Perceção da equipa 
Comportamento Grau Comportamento Grau 

Definiu as atividades e 
responsabilidades dos elementos da 

sua equipa. 

5 
Partilhou informação aberta e 
atempadamente. 

 

4,92 

Delegou a necessária autoridade para 
um elemento da equipa ter o poder de 
tomar decisões. 

5 
Participou ativamente nos trabalhos 
realizados pela equipa.  
 

4,83 

Delegou tarefas de forma específica, 
mensurável, alcançável e realista, de 
acordo com as capacidades do 
elemento da equipa.  

5 

Promoveu a partilha de conhecimentos 
entre os elementos da equipa.  
 

4,83 

Possuiu uma visão clara do que 
pretendia. 5 

Relacionou-se bem com os elementos 
da equipa. 
 

4,83 

Agiu de forma exemplar, levando a 
que os elementos da equipa 
possuíssem orgulho em trabalhar com 
ele. 

5 

Interagiu com a equipa no esforço da 
realização do projeto. 
 

4,83 

Acompanhou as atividades realizadas 
pela equipa de forma a assegurar o 
seu cumprimento e o cumprimento de 
objetivos prioritários. 

5 

Esclareceu os elementos da equipa 
sobre as decisões tomadas.  
 

4,75 

Foi capaz de motivar a equipa e de se 
manter motivado. 

5 

Delegou tarefas de forma específica, 
mensurável, alcançável e realista, de 
acordo com as capacidades do 
elemento da equipa.  

4,75 
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Acolheu favoravelmente as iniciativas 
e participação dos elementos da 
equipa. 

5 
Foi acessível, tendo tempo para escutar 
todos os elementos.  
 

4,67 

Foi entusiástico e positivo.  
5 

Demonstrou persistência na realização 
do trabalho exigido.  
 

4,67 

Interagiu com a equipa no esforço da 
realização do projeto. 

5 

Forneceu e recebeu feedback dos 
elementos da equipa, 
independentemente da sua relação 
pessoal com eles. 
 

4,67 

Suportou argumentos construtivos e 
tentou chegar a consenso.  5 

Foi capaz de tomar decisões sob 
pressão. 
 

4,67 

Esclareceu os elementos da equipa 
sobre as decisões tomadas.  5 

Suportou argumentos construtivos e 
tentou chegar a consenso.  
 

4,67 

Expressou-se oralmente de forma 
clara e sucinta. 

5 

Definiu as atividades e 
responsabilidades dos elementos da 
sua equipa. 
 

4,67 

Tomou decisões com convicção. 
5 

Demonstrou capacidade para alcançar 
os objetivos propostos.  

 

4,58 

Foi capaz de tomar decisões sob 
pressão. 

5 

Demonstrou confiança na sua 
capacidade para conduzir o projeto 
com sucesso. 
 

4,58 

Demonstrou confiança em si mesmo. 
5 

Tomou decisões com convicção. 
 

4,58 

Demonstrou confiança na sua 
capacidade para conduzir o projeto 
com sucesso. 

5 
Soube conciliar a vida pessoal com o 
trabalho. 
 

4,58 

Relacionou-se bem com os elementos 
da equipa. 

5 

Agiu de forma exemplar, levando a que 
os elementos da equipa possuíssem 
orgulho em trabalhar com ele. 
 

4,58 

Promoveu a partilha de 
conhecimentos entre os elementos da 
equipa. 5 

Possuiu capacidade de atenção para os 
detalhes relevantes, sem perder a visão 
mais abrangente do projeto ou 
situação. 

 

4,50 

Promoveu a entreajuda entre os 
elementos da equipa. 

5 
Foi entusiástico e positivo.  
 

4,50 

Participou ativamente nos trabalhos 
realizados pela equipa.  5 

Acolheu favoravelmente as iniciativas e 
participação dos elementos da equipa.  
 

4,50 



138 
 

Demonstrou capacidade para alcançar 
os objetivos propostos. 

5 

Acompanhou as atividades realizadas 
pela equipa de forma a assegurar o seu 
cumprimento e o cumprimento de 
objetivos prioritários. 
 

4,50 

Demonstrou persistência na realização 
do trabalho exigido.  

5 

Procurou solucionar os conflitos para 
que todas as partes saíssem a ganhar 
(Situação Ganho-Ganho). 
 

4,42 

Foi acessível, tendo tempo para 
escutar todos os elementos.  5 

Distinguiu relações pessoais de 
conflitos relacionados com o trabalho. 

 

4,42 

Geriu os riscos, problemas e conflitos 
de forma que não se acumulassem. 5 

Geriu os riscos, problemas e conflitos 
de forma que não se acumulassem. 
 

4,42 

Possuiu a noção da existência de 
conflito e lidou com este, quanto 
surgiu entre elementos da equipa.  

5 

Procurou soluções para os problemas 
encontrados, de modo a que não 
alterassem o plano inicial.  
 

4,42 

Procurou solucionar os conflitos para 
que todas as partes saíssem a ganhar 
(Situação Ganho-Ganho). 

5 
Demonstrou confiança em si mesmo. 
 4,42 

Tabela 47 - PL4di: Comportamentos mais adotados pelo gestor de projeto - Equipa vs GP 

 

De entre todos os gestores de projeto e equipas analisadas até ao momento, este foi o 

gestor que se autoavaliou em maior grau relativamente aos comportamentos adotados. Em 49 

questões, respondeu 27 vezes "sempre". Como se pode ver, a equipa também avalia o gestor 

de forma extremamente elevada. Em 27 de 49 questões sobre os comportamentos adotados 

pelo gestor, organizadas de forma descendente do grau atribuído, pode-se verificar que o grau da 

resposta número 27 é 4,42. Todos os comportamentos acima deste possuem o mesmo ou 

superior grau. As perceções superiores centram-se na competência "Trabalho em equipa".  

É necessário verificar se esta equipa, que se autoavalia nas competências de forma 

excelente, bem como o seu gestor, que se autoavalia e é avaliado também de forma excelente, 

possui depois um desempenho superior. 
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Comportamentos mais adotados pelo gestor de projeto - Perceção da equipa sobre a 

perceção do GP 
 

 
Perceção do 

gestor de 
projeto 

Perceção da 
equipa 

Comportamento Grau Grau 

Interagiu com a equipa no esforço da realização do projeto. 5 4,83 
Promoveu a partilha de conhecimentos entre os elementos 
da equipa. 

5 4,83 

Relacionou-se bem com os elementos da equipa.  5 4,83 

Participou ativamente nos trabalhos realizados pela equipa. 5 4,83 
Delegou tarefas de forma específica, mensurável, 
alcançável e realista, de acordo com as capacidades do 
elemento da equipa.  

5 4,75 

Esclareceu os elementos da equipa sobre as decisões 
tomadas. 

5 4,75 

Definiu as atividades e responsabilidades dos elementos da 
sua equipa. 

5 4,67 

Suportou argumentos construtivos e tentou chegar a 
consenso. 

5 4,67 

Foi capaz de tomar decisões sob pressão. 5 4,67 

Demonstrou persistência na realização do trabalho exigido. 5 4,67 
Foi acessível, tendo tempo para escutar todos os 
elementos. 

5 4,67 

Agiu de forma exemplar, levando a que os elementos da 
equipa possuíssem orgulho em trabalhar com ele. 

5 4,58 

Tomou decisões com convicção. 5 4,58 

Demonstrou confiança na sua capacidade para conduzir o 
projeto com sucesso. 

5 4,58 

Demonstrou capacidade para alcançar os objetivos 
propostos. 

5 4,58 

Acompanhou as atividades realizadas pela equipa de forma 
a assegurar o seu cumprimento e o cumprimento de 
objetivos prioritários. 

5 4,50 

Acolheu favoravelmente as iniciativas e participação dos 
elementos da equipa. 

5 4,50 

Foi entusiástico e positivo.  5 4,50 

Foi capaz de motivar a equipa e de se manter motivado. 5 4,42 

Demonstrou confiança em si mesmo. 5 4,42 
Geriu os riscos, problemas e conflitos de forma que não se 
acumulassem. 

5 4,42 

Procurou solucionar os conflitos para que todas as partes 
saíssem a ganhar (Situação Ganho-Ganho). 

5 4,42 

Expressou-se oralmente de forma clara e sucinta. 5 4,33 

Possuiu uma visão clara do que pretendia.  5 4,25 
Promoveu a entreajuda entre os elementos da equipa.  5 4,25 

Possuiu a noção da existência de conflito e lidou com este, 5 4,25 
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quanto surgiu entre elementos da equipa.  

Delegou a necessária autoridade para um elemento da 
equipa ter o poder de tomar decisões.  

5 3,42 

Tabela 48 - PL4di: Comportamentos mais adotados pelo gestor de projeto - Equipa sobre GP 

 

Pode-se então verificar que nos comportamentos que o gestor de projeto afirma mais ter 

adotado, a equipa também o avalia de forma elevada, com a exceção do comportamento 

“Delegou a necessária autoridade para um elemento da equipa ter o poder de tomar decisões”. 

Pode-se então verificar a enorme discrepância entre a perceção da equipa e a do gestor de 

projeto. O gestor de projeto avalia-se com a nota máxima nesse comportamento, e como se viu  

anteriormente, a equipa avalia-o com a nota mínima atribuída pela equipa a todas as questões.  

Este gestor, apesar de haver consenso por parte da equipa sobre a sua excelente 

atuação, revela que não possui a noção de não ter delegado o poder de tomada de decisão aos 

elementos da equipa. Este é um comportamento que, através da noção da sua lacuna, poderia 

ser treinado num plano de desenvolvimento de competências, com vista a melhorar este aspeto 

do gestor de projeto.  

O gestor de projeto utilizaria assim o conhecimento adquirido sobre onde foi mais frágil, 

como forma de se aperfeiçoar futuramente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

0 

Considera que o gestor de projeto 
teve impacto no desempenho da 
equipa no projeto? 

Sim 

Não 

Figura 67 - PL4di: O gestor de projeto teve impacto no desempenho da equipa 
no projeto? 
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Como se pode verificar, todos os elementos consideram que o gestor de projeto teve 

impacto no desempenho da equipa. Conforme realizado anteriormente, as razões por detrás 

destas afirmações são expostas de seguida.  

Considera que o 
gestor de projeto 
teve impacto no 
desempenho da 

equipa no projeto? 
 

Porque afirma isso? 
 

Outra informação  
que julgue 

relevante sobre o 
gestor de projeto e 

a sua atuação: 

Sim 

Atuou como uma ligação à realidade que 
nos obrigou a trabalhar e a cumprir as datas 
propostas. Cimentou a nossa relação com 
os restantes membros. 

- 

Sim 

Pela disponibilidade demonstrada durante 
toda a execução do projeto em todas as 
áreas, e pela persistência com os elementos 

da equipa, essencial neste tipo de projetos, 
fazendo assim com que todos cumprissem 
as datas no que respeitaria às tarefas de 
cada um. 

- 

Sim 
Estava sempre atualizada com o 
desenvolvimento do trabalho e geriu muito 
bem o mesmo. 

- 

Sim 
O gestor de projeto fez todos os seus 
possíveis para o bem-estar da equipa. 

- 

Sim 
Conseguiu organizar a equipa de forma a 

que cada um tivesse o trabalho correto. 
- 

Sim 
Porque está sempre a tentar resolver os 
problemas que aparecem. 

- 

Sim Manteve o grupo de trabalho sempre unido.  - 

Sim Porque andou sempre em cima do grupo - 

Sim 
Porque foi este que coordenou a equipa de 
início ao fim e tornou o grupo mais unido e 
organizado 

- 

Sim 
Estava sempre disposta a ajudar. Manteve o 
grupo unido 

- 

Tabela 49 - Questões de resposta aberta - Questionário sobre o GP PL4di 

 

Verifica-se que vários elementos ressaltam a capacidade do gestor de projeto manter a 

equipa unida e de garantir uma constante supervisão sobre o trabalho desenvolvido pelos 

elementos da equipa. Pode-se também verificar pelas respostas dadas pela equipa, que o gestor 

de projeto teve principalmente um papel de coordenador e supervisor. O gestor de projeto, como 
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um elemento afirma, esteve “sempre em cima do grupo”, atuou de modo a “organizar a equipa 

de forma a que cada um tivesse o trabalho correto”, foi persistente “…fazendo assim com que 

todos cumprissem as datas no que respeitaria às tarefas de cada um”, e “…coordenou a equipa 

de início ao fim e tornou o grupo mais unido e organizado”. 

  



143 
 

4.2.5 Equipa PL1pl 

 

A equipa PL1pl é uma das duas equipas Pós-Laboral. Em ambas as equipas, manteve-se 

o número de elementos inicial e final. É também nestas equipas que se pode encontrar o maior 

número de elementos por equipa. Esta possui dezanove elementos, sendo 17 do sexo masculino 

e 2 do sexo feminino. A idade média ronda os 31 anos, com mínima de 19 e máxima de 42. 

Apenas três elementos não possuem experiência profissional.  

 

Figura 68 - Género e experiência profissional dos elementos da equipa PL1pl 

 

Esta equipa é a que maior número de elementos possui. 

Os resultados da aplicação dos questionários sobre as equipas encontram-se no Anexo 4 

- Respostas ao Questionário inicial sobre as equipas e Anexo 5 - Respostas ao questionário final 

sobre as equipas. Em conversa com o gestor de projeto da presente equipa, foi afirmado que 

todos os elementos já se conheciam previamente ao projeto. O gestor afirma que a sua maior 

dificuldade está na alteração de requisitos, decorrida da reunião com o cliente ocorrida dia 22 de 

Março, afirmando que até então apenas estavam “a trabalhar em hipóteses”. De forma a 

fomentar a partilha de conhecimentos, bem como a garantir que todos os elementos conhecem 

os diversos aspetos do projeto, o gestor de projeto define os grupos “em módulos”, onde uma 

tarefa é realizada entre o programador e o gestor de bases de dados, outra é realizada pelo 

gestor de base de dados e um dos analistas, e por aí adiante. Desta forma ele pretende que 

“todos fiquem a conhecer o trabalho, bem como serem obrigados a trabalhar uns com os 

outros, impedindo os “grupos dentro do grupo””.  

17 

2 

Género 

Sexo Masculino 

Sexo Feminino 
16 

3 

Experiência Profissional 

Sim 

Não 
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Figura 69 - PL1pl: Papel atribuído adequa-se às capacidades? 

 

 

Figura 70 - PL1pl: Capacidades seriam melhor aplicadas a desempenhar outra função? 

 

Uma rápida observação permite-nos verificar que existe um elemento na equipa que 

considera estar a desempenhar um papel que não se adequa às suas capacidades. Este 

elemento desempenha o cargo de programador. Possuir na equipa um elemento que não possui 

“skills” de programação, inserido na subequipa de programadores, não é uma boa opção de 

atribuição de cargo, por parte do gestor de projeto. Os restantes elementos da subequipa de 

programadores irão ter de compensar a falta de conhecimentos deste elemento. Existem 

também quatro elementos que afirmam que as suas capacidades seriam melhor utilizadas a 

desempenhar outro cargo. Estes elementos possuem atualmente os cargos de “Programador de 

Base de Dados”, “Programador”, “Coordenador de Qualidade” e novamente “Programador”. 

 

17 

1 

Considera que o papel que lhe foi 
atribuído na equipa se adequa às 
suas capacidades? 

Sim 

Não 

4 

14 

Pensa que as suas capacidades 
seriam melhor aplicadas a 
desempenhar outra função? 

Sim 

Não 
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4.2.5.1 Análise do questionário inicial à equipa 

 

Após a realização do questionário inicial, obteve-se da equipa a perceção do grau em 

que as competências estudadas se situavam nesse momento. 

 

Figura 71 - Perceção da equipa PL1pl sobre as suas competências - Questionário Inicial 

 

Pela análise do gráfico, observa-se que a equipa PL1pl se autoavalia de forma mais  

elevada nas competências “Motivação” e “Trabalho em equipa”. Como referido na análise da 

equipa PL1di, a competência "Trabalho em Equipa" é talvez uma das competências mais 

importantes para uma equipa num projeto desta natureza, pois comporta grupos de elevado 

número de elementos. 

Identicamente às restantes equipas, também as competências “Comunicação” e 

“Flexibilidade e Adaptabilidade” são as que esta equipa perceciona menos possuir, estando no 

entanto bastante acima do peso quantitativo médio das questões (3).  

Comportamentos menos adotados pela equipa - Questionário Inicial 
 

Comportamento Grau 
Uso o conflito como oportunidade e benefício para o projeto. 3,11 

Prefiro trabalhar em grupo do que trabalhar individualmente.  3,33 

Sou capaz de realizar tarefas em simultâneo em funções distintas.  3,44 
Tabela 50 - Comportamentos menos adotados pela equipa PL1pl - Questionário Inicial 

 

Motivação Autocontrolo Comunicação 
Flexibilidade e 
Adaptabilidade 

Trabalho em 
Equipa 

Orientação a 
resultados e 
Eficiência 

Conflito e 
Negociação 

Grau 4,13 3,96 3,82 3,81 4,13 3,87 3,91 

4,13 

3,96 

3,82 3,81 

4,13 

3,87 3,91 

3 
3,1 
3,2 
3,3 
3,4 
3,5 
3,6 
3,7 
3,8 
3,9 

4 
4,1 
4,2 

Competências da equipa PL1pl - Questionário Inicial 
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Comportamentos mais adotados pela equipa - Questionário Inicial 
 

Comportamento Grau 
Relaciono-me bem com os elementos da equipa.  4,61 

Aceito a ajuda de outros elementos da equipa quando sinto dificuldades.  4,50 
Aceito críticas construtivas de qualquer elemento da equipa.  4,39 

Tabela 51 - Comportamentos mais adotados pela equipa PL1pl - Questionário Inicial 

 

Nos estágios iniciais do projeto verifica-se que a equipa considera, tal como as anteriores 

equipas, não aproveitar o conflito existente e utilizá-lo como beneficio para o projeto. Um aspeto 

interessante é a observação que os elementos da equipa afirmam, no início do projeto, 

preferirem trabalhar individualmente do que trabalhar em grupo, bem como não serem tão 

capazes de realizar tarefas em simultâneo em funções distintas.  

 Espera-se que a decisão do gestor de projeto, como indicado anteriormente, de pôr a 

equipa num sistema de “rotatividade” de forma a que todos trabalhem em grupo, e interajam 

entre si, de modo a evitar “grupinhos” e trabalho individual sem partilha de conhecimento, surta 

efeito na equipa, elevando a sua perceção relativa a estes comportamentos. 

Relativamente aos comportamentos mais adotados, verifica-se que se centram no bom 

relacionamento interpessoal dos elementos da equipa, bem como comportamentos de 

entreajuda. 
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4.2.5.2 Análise do questionário final à equipa 

 

 

Figura 72 - Perceção da equipa PL1pl sobre as suas competências - Questionário final 

 

Comportamentos menos adotados pela equipa - Questionário Final 
 

Comportamento Grau 

Usei o conflito como oportunidade e benefício 
para o projeto. 

2,67 

Consegui aperceber-me da minha má 
utilização de recursos e tomei medidas 
corretivas. 

3,39 

Fui capaz de mudar de cargo com facilidade. 3,50 
Tabela 52 - Comportamentos menos adotados pela equipa PL1pl - Questionário Final 

 
Comportamentos mais adotados pela equipa - Questionário Final 

 

Comportamento Grau 
Aceitei críticas construtivas de qualquer 

elemento da equipa.  
4,67 

Quando fui contrariado, reagi de forma calma e 

positiva. 
4,67 

Relacionei-me bem com os elementos da 
equipa. 

4,67 

Tabela 53 - Comportamentos mais adotados pela equipa PL1pl - Questionário Final 

 

Motivação Autocontrolo Comunicação 
Flexibilidade e 
Adaptabilidade 

Trabalho em 
Equipa 

Orientação a 
resultados e 
Eficiência 

Conflito e 
Negociação 

Grau 4,09 4,26 4,12 3,98 4,22 3,97 3,98 

4,09 

4,26 

4,12 

3,98 

4,22 

3,97 3,98 

3,00 
3,10 
3,20 
3,30 
3,40 
3,50 
3,60 
3,70 
3,80 
3,90 
4,00 
4,10 
4,20 
4,30 
4,40 

Competências da equipa PL1pl - Questionário final 
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Pode-se verificar que, no questionário final, praticamente se mantêm os 

comportamentos mais adotados pela equipa, aumentando apenas o grau atribuído. Nota-se sim, 

uma alteração significativa nos comportamentos menos adotados. Pode-se verificar que a equipa 

já é mais capaz de trabalhar em grupo do que anteriormente, provavelmente devido às medidas 

adotadas pelo gestor de projeto. No entanto, também se pode verificar que a equipa continua a 

sentir dificuldade em mudar de cargo, coisa que aconteceu diversas vezes exatamente devido às 

medidas adotadas pelo gestor de projeto.  

 

Figura 73 - Competências PL1pl Questionário Inicial vs Final 

 

Exceto na competência “Motivação”, todas as outras competências sofreram evolução 

na sua perceção, por parte da equipa. Nomeadamente as competências “Autocontrolo”, 

“Comunicação” e “Flexibilidade e Adaptabilidade”, sofreram uma evolução positiva de 3,96 para 

4,26, equivalente a 7,6%; de 3,82 para 4,12, equivalente a 7,9%, e de 3,81 para 3,98, 

equivalente a 4,5%, respetivamente.  

Efetuando a média de todas as competências nos devidos questionários, obtém-se a 

variação das perceções das competências da equipa, representada no seguinte gráfico. 

Motivação Autocontrolo Comunicação 
Flexibilidade e 
Adaptabilidade 

Trabalho em 
Equipa 

Orientação a 
resultados e 
Eficiência 

Conflito e 
Negociação 

Questionário Inicial 4,13 3,96 3,82 3,81 4,13 3,87 3,91 

Questionário Final 4,09 4,26 4,12 3,98 4,22 3,97 3,98 

4,13 

3,96 

3,82 3,81 

4,13 

3,87 
3,91 

4,09 

4,26 

4,12 

3,98 

4,22 

3,97 3,98 

3 

3,1 

3,2 

3,3 

3,4 

3,5 

3,6 

3,7 

3,8 

3,9 

4 

4,1 

4,2 

4,3 

4,4 

Competências da equipa PL1pl - Questionário inicial e final 
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Figura 74 - Evolução das Competências PL1pl 

 

Observa-se então que a equipa PL1pl obteve uma subida de 3,54% na perceção média 

das suas competências, do questionário inicial para o questionário final. Esta variação, de 

apenas 3,54%, não aparenta ser proeminente.  

Em resposta à questão sobre a influência do gestor de projeto nas competências da 

equipa, obtiveram-se os seguintes resultados:  

 

Figura 75 - PL1pl: O gestor de projeto teve influência na evolução das suas competências? 

 

Cinco de dezoito elementos consideram que o gestor de projeto não teve influência na 

evolução das suas competências. De relembrar que o gestor de projeto pode possuir influência 

negativa. Em relação às questões dependentes desta, foi aplicado o mesmo processo indicado 

anteriormente. 

Variação 

Questionário Inicial 3,95 

Questionário Final 4,09 

Variação 3,54% 

3,95 4,09 

3,54% 

Evolução das competências da equipa PL1pl 

13 

5 

Considera que o gestor de projeto teve 
influência na evolução das suas 
competências? 

Sim 

Não 
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Considera que o 
gestor de projeto 
teve influência 
na evolução das 
suas 
competências? 

Porque afirma isso? 
 

Dificuldades sentidas 
na execução do projeto. 

Outra informação sobre 
a sua atuação que 
julgue relevante: 

Sim 
Pela delegação de tarefas e 
redefinição de tarefas. 

As finalidades de cada 
momento não estão bem 
esclarecidas deixando a 

equipa desorientada sobre 
o que é necessário fazer 
concretamente. 
Os professores têm entre si 
opiniões diferentes 
relativamente a alguns 
procedimentos. 

- 

Não 

Nunca tive nenhuma ordem 
direta do mesmo. Sempre me 
mostrei pronto a ajudar no 
que fosse preciso.  

Coordenação dos diversos 

elementos mais ou menos 
difícil. Apoio em diversas 
áreas aos outros colegas de 
equipa. 

Existem coisas que nem 
sempre são levadas em 
consideração e isso pode 
por em causa o projeto. 

Não 

Admito ter dificuldades em 
trabalhar em grupo. Prefiro 
muitas vezes fazer mais 
trabalho e faze-lo sozinho do 

que ficar À espera de diretivas 
do gestor do projeto. E paguei 
e aprendi com isso neste 
trabalho. Iniciei o 4step muito 
cedo e tive mais do dobro do 
trabalho devido à revisão dos 
use cases. o 4step teve cerca 
de 4/5 iterações só no 
momento 3 porque não quis 
esperar pelas ordens de 

começar a minha parte com 
medo de atrasar o projeto 
todo. 

Muito atraso no 
desenvolvimento para os 

casos de uso prejudicou o 
resto da equipa. Foram 
gastos demasiados 
recursos para apoiar os 
analistas no trabalho de 
análise de requisito e por 
causa disso a minha parte 
de arquitetura começou 
tardiamente o que por sua 
vez prejudicou os 

programadores 

Julgo que a UC de Dai 
prejudica em muito o 
sucesso das outras UCs do 
mesmo semestre porque 
quase essencialmente só 
trabalhamos para DAI e 
estudamos para o resto 
das UCs em cima dos 
testes. Os outros projetos 

de grupo ficaram para 
segundo plano o que 
genericamente prejudica a 
minha hipótese de 
assimilar outras 
competências devidamente 
em diferentes UCs. A UC 
de dai deveria ser dividida 
em 2 semestres na minha 
forma de ver. 1 semestre 

onde se discutia a teoria 
com pequenos exemplos e 
outro semestre so para o 
projeto e colocar em 
pratica o que foi aprendido 
no primeiro semestre. PMS 
revelou-se insuficiente a 
todos os níveis.  
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Sim 

Teve a capacidade de 
perceber qual o caminho a 
tomar e teve mão firme 
quando era necessário tomar 
uma decisão importante. 
Esteve sempre disponível para 
ouvir os problemas ajudando 
a resolve-los da melhor forma 
possível. Tinha grande 

abertura com o grupo e ouviu 
sempre opiniões e ideias 
antes de tomar decisões, 
fazendo assim com que o 
grupo se interligasse melhor.  

Após a entrega do último 
momento e avançando 
para o seguinte dificuldade 
em ter ideia clara do que é 
para fazer. Situações 
esclarecidas após algumas 
reuniões. 

- 

Sim 

Porque a mudança de função, 
ou a proposta de realização 
de certos documentos que 

exigiam mais rigor. Um 
depositar de confiança. 

Integrar-se com a função e 
assumir novas funções 

(programador). 

Aplicar a minha experiência 
profissional e prol da 
equipa, mas nunca 
impondo regras. 

Sim 
Partilhávamos informação e 
opiniões 

A incerteza do que será 
feito a seguir, ser exigida a 
elaboração de 
documentação em que a 
matéria só é apresentada 
após. EX. 4SRS 

- 

Sim 
Orientou bastante em certas 
tarefas. 

Pouco conhecimento 
acerca do negócio. 

- 

Sim 

Em determinados momentos 
sentia que precisava de 
decidir ou ser ajudado nas 
decisões e sempre foi um 
profissional recetivo e com 

espirito crítico suficiente para 
ajudar a uma melhoria ate 
nas definições de ideias.  

Dificuldade na execução 
das tarefas face à limitação 
do tempo. Dificuldade em 
perceber se a equipa 

estava a seguir o "rumo 
certo". 

- 

Sim 
Pois teve uma boa distribuição 
de papéis e 
responsabilidades. 

As dificuldades foi mais no 
início compreender o que 
era pedido, e como 
havíamos de implementar 
as coisas 

- 

Sim 

O Gestor teve que tomar 
decisões difíceis em qualquer 
uma das partes do trabalho e 
que resultaram num bom 
encaminhamento do mesmo 
tendendo este, a meu ver, 
para um bom resultado. A 
análise que faço é vendo o 

Coordenação da equipa; 
atribuição de tarefas aos 
elementos, sem saber ao 
certo o que cada um era 
capaz ou estava mais à 
vontade veio provocar 
alguns atrasos; utilizações 
de tecnologias 

O facto de nem toda a 
gente estar à vontade ou se 
preparar devidamente para 
o papel a desempenhar 
trouxe alguns atrasos para 
as fases seguintes, 
nomeadamente a nível de 
programação. 
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antes e o depois de certas 
decisões e tirando para mim 
uma experiência. 

desconhecidas inicialmente 
tiraram muito tempo. 

Sim 
É uma pessoa que sabe 
organizar trabalho de grupo. 

Tecnologia nova e pouca 
experiência na linguagem 
de programação 

- 

Sim 

Deu-me um voto de confiança 
colocando-me como 

responsável pelo grupo e 
trabalho dos analistas no 
momento 3 

Uma das grandes 
dificuldades é o 
desconhecimento do 
negócio, o que dificultava, 
por vezes, para o 

desenvolvimento de alguns 
temas, como por exemplo, 
elaboração e 
desenvolvimento dos casos 

de uso e diagramas de 
sequência, os quais têm 
muita influência para a 
programação e 
desenvolvimento do projeto 

- 

Não 

O gestor de projeto focou-se 
mais no desenvolvimento de 
documentos do que nas 
partes individuais do projeto 

Má divisão da carga de 
trabalho pela equipa 

- 

Sim Motivação 
Alguma confusão ao definir  
que iria desempenhar que 
tarefa 

- 

Sim 
Pois acreditou nas tecnologias 
sugeridas e ideias novas.  

Implementação de 
tecnologias nunca antes 
utilizadas pelos elementos 

da equipa. 

- 

Sim 

Sempre tentou encontrar 
soluções para as dificuldades 
encontradas e explica-las com 
clareza. 

Enquanto programador 
acabei por sentir 
dificuldades 

- 

Tabela 54 - PL1pl: Questões de resposta aberta - Questionário Final 

 

Pode-se observar um padrão nos protestos da equipa relativamente à disciplina de DAI. Um 

elemento declara que: 

“…A UC de Dai prejudica em muito o sucesso das outras UCs do mesmo 

semestre porque quase essencialmente só trabalhamos para DAI e estudamos 

para o resto das UCs em cima dos testes. Os outros projetos de grupo ficaram 

para segundo plano o que genericamente prejudica a minha hipótese de 
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assimilar outras competências devidamente em diferentes UCs. A UC de dai 

deveria ser dividida em 2 semestres na minha forma de ver. 1 semestre onde se 

discutia a teoria com pequenos exemplos e outro semestre so para o projeto e 

colocar em pratica o que foi aprendido no primeiro semestre. PMS revelou-se 

insuficiente a todos os níveis”. 

 Esta disciplina, valendo 10 créditos, exerce uma carga excessiva de trabalho sobre os 

elementos da equipa, relegando para segundo plano as outras unidades curriculares (UCs) que 

decorrem em simultâneo, no curso em questão. Este fator, como revela o elemento, faz com que 

a equipa não possua um aproveitamento adequado a essas UCs.  

Aliado a este aspeto, está o fator extremamente relevante de que esta equipa atua no 

horário noturno, dividindo o seu tempo entre o típico horário laboral e consequentes 

responsabilidades, e o tempo letivo, onde, além de frequentarem as aulas das disciplinas, ainda 

têm de realizar os diversos trabalhos de cada UC. 

Relativamente ao projeto em si, um elemento revela “…ter dificuldades em trabalhar em grupo. 

Prefiro muitas vezes fazer mais trabalho e faze-lo sozinho do que ficar À espera de diretivas do 

gestor do projeto. E paguei e aprendi com isso neste trabalho. Iniciei o 4step muito cedo e tive 

mais do dobro do trabalho devido à revisão dos use cases. o 4step teve cerca de 4/5 iterações 

só no momento 3 porque não quis esperar pelas ordens de começar a minha parte com medo 

de atrasar o projeto todo.”. Este elemento aprendeu, à sua custa, a trabalhar em grupo e a 

partilhar informação. Daqui se depreende a evolução da equipa, nomeadamente deste elemento, 

relativamente ao comportamento “Prefiro trabalhar em grupo do que trabalhar 

individualmente.”, que aparece no questionário inicial nos 3 primeiros comportamentos menos 

adotados, e não aparece neste ranking no questionário final.  

 O gestor de projeto foi um elemento recetivo e contribuidor de ideias e perspetivas sobre 

o trabalho, bem como um elemento motivador. Três elementos referem a sua capacidade de 

motivar, dos quais dois referem explicitamente que o gestor de projeto lhes deu um “voto de 

confiança”. Percebe-se pela maioria das afirmações que este foi um elemento atento aos 

problemas da equipa sempre com espírito crítico, procurando soluções adequadas.  
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4.2.5.3 Questionário sobre o gestor de projeto 

 

Este questionário, como referido anteriormente, apenas foi realizado na reta final do 

projeto. De relembrar também, que este questionário é respondido pelas equipas e pelo gestor, 

tendo sido aplicado o mesmo método indicado nas equipas anteriormente analisadas.  As 

respostas advindas da aplicação deste questionário encontram-se no Anexo 6 - Respostas das 

equipas e dos gestores ao questionário sobre os gestores de projeto. São assim apresentadas 

nas Figuras 76, 77 e 78, as restantes respostas da equipa relativas às questões de resposta 

fechada respeitantes à atuação do gestor de projeto.  

 

Figura 76 - PL1pl: Gestor de projeto teve uma atuação exemplar? 

 

 

Figura 77 - PL1pl: A equipa teria obtido os mesmos ou melhores resultados sem a atuação do gestor de projeto? 

 

16 

1 

Considera que o gestor de projeto 
teve uma atuação exemplar na 
execução do projeto? 

Sim 

Não 

2 

15 

Considera que a equipa teria 
obtido os mesmos ou melhores 
resultados sem a atuação do 
gestor de projeto? 

Sim 

Não 
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Figura 78 - PL1pl: O gestor de projeto foi mais um obstáculo do que um membro essencial? 

 

Um elemento considera que o gestor de projeto não teve uma atuação exemplar, contra 

dezasseis que consideram o contrário. No entanto, apesar de apenas um elemento considerar 

que o gestor de projeto não teve uma atuação exemplar, dois elementos consideram que a 

equipa teria os mesmos ou superiores resultados sem a atuação deste. Relativamente à questão 

sobre se este teria sido mais um obstáculo do que um membro essencial, o que significaria que 

teria sido melhor a sua ausência do que intervenção no projeto, a equipa é unânime 

respondendo que não. 

0 

17 

Considera que o gestor de projeto 
foi mais um obstáculo do que um 
membro essencial? 

Sim 

Não 
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Figura 79 - PL1pl: Competências do Gestor de Projeto - Perceção da equipa e do próprio 

 

 O gestor de projeto possui sobre si mesmo uma perceção superior à da equipa, na 

maioria das competências. De notar que na competência “Autoconfiança e tomada de decisão”, 

o gestor atribui a si mesmo o maior grau possível (5 em 5). A equipa, apesar de também o 

avaliar de forma elevada, não partilha de tal entendimento. Importante notar  que o gestor de 

projeto tem uma perceção extremamente baixa na competência “Orientação a resultados e 

eficiência”, em comparação com sua perceção das outras competências. A perceção da equipa 

é diferente. A equipa considera que o gestor teve uma atuação bastante melhor do que o próprio 

considera, o que leva a crer que o gestor de projeto não possuiu a perceção de ter adotado tão 

amiúde os comportamentos relativos a esta competência, ou se subavaliou. 

 

 

 

Liderança Motivação Autocontrolo Comunicação 
Autoconfiança 
e Tomada de 

decisão 

Trabalho em 
equipa 

Orientação a 
resultados e 
eficiência 

Conflito e 
negociação 

Perceção do GP 4,38 4,71 3,80 4,60 5,00 4,60 3,50 4,29 

Perceção da Equipa 4,14 4,25 3,96 4,24 4,28 4,32 4,21 4,03 

4,38 

4,71 

3,80 

4,60 

5,00 

4,60 

3,50 

4,29 4,14 

4,25 

3,96 

4,24 
4,28 4,32 

4,21 

4,03 

3,00 

3,10 

3,20 

3,30 

3,40 

3,50 

3,60 

3,70 

3,80 

3,90 

4,00 

4,10 

4,20 

4,30 

4,40 

4,50 

4,60 

4,70 

4,80 

4,90 

5,00 

5,10 
Competências do Gestor de Projeto - Perceção da equipa e do próprio 
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Comportamentos menos adotados pelo gestor de projeto - Equipa vs gestor de projeto 

 

Perceção do gestor de projeto Perceção da equipa 

Comportamento Grau Comportamento Grau 
Possuiu uma visão clara do que 
pretendia. 

3 
Usou o conflito como oportunidade e 
benefício para o projeto. 

3,22 

Soube conciliar a vida pessoal com o 
trabalho. 

3 
Delegou a necessária autoridade para 
um elemento da equipa ter o poder de 
tomar decisões. 

3,50 

Esteve atento ao surgir de 
oportunidades e novas tecnologias que 
pudessem afetar o projeto e reagiu de 
forma apropriada. 

3 
Foi capaz de controlar as suas 
emoções. 

3,56 

Conseguiu aperceber-se da má 
utilização de recursos e tomou 
medidas corretivas. 

3 
Transformou a crítica recebida numa 
vantagem para o projeto. 

3,78 

Demonstrou persistência na realização 
do trabalho exigido.  

3 
Possuiu a noção da existência de 
conflito e lidou com este, quanto surgiu 
entre elementos da equipa.  

3,78 

Tentou perceber a posição e 
perspetiva da outra parte, ouvindo-a 
de forma atenta. 

3 

Delegou tarefas de forma específica, 
mensurável, alcançável e realista, de 
acordo com as capacidades do 

elemento da equipa.  

3,83 

Tabela 55 - PL1pl: Comportamentos menos adotados pelo gestor de projeto - Equipa vs GP 

 

Apesar de o gestor de projeto, pelas respostas dadas anteriormente, ter sido um 

elemento recetivo a ideias por parte dos elementos, pode-se perceber por este quadro que essas 

ideias não eram levadas em conta. O gestor considera que apenas algumas vezes tentou 

perceber a perspetiva da outra parte ouvindo-a de forma atenta, sendo que por seu lado a 

equipa considera que o gestor de projeto, também apenas algumas vezes transformou a crítica 

recebida numa vantagem para o projeto.  

 Este aspeto da atuação do gestor de projeto deveria ser alvo de intervenção num futuro 

plano de desenvolvimento de competências.  

A equipa também perceciona, dentro dos comportamentos com menor grau atribuído, 

que o gestor de projeto não teve, algumas vezes, a noção do conflito existente no seio da equipa, 

bem como capacidade para lidar com as suas próprias emoções. O gestor afirma que poucas 

vezes demonstrou persistência na realização do trabalho exigido, poucas vezes possuiu uma 

visão clara do que pretendia, e teve uma certa incapacidade para separar a vida profissional da 

sua vida pessoal. Com esta própria má perceção do gestor sobre a sua visão para o projeto, bem 
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como da sua afirmação de que não demonstrava persistência no alcance do que era exigido, 

depreende-se que este se apoiou na equipa para uma boa condução do projeto. No entanto, 

como se pode perceber pelas respostas da equipa, não permitiu que os elementos da equipa 

tomassem decisões importantes sem a sua aprovação.  

Comportamentos menos adotados pelo gestor de projeto - Perceção da equipa sobre 
a perceção do GP  

 

 
Perceção do 

gestor de projeto 
Perceção da 

equipa 
Comportamento Grau Grau 

Demonstrou persistência na realização do trabalho 
exigido. 

3 4,11 

Tentou perceber a posição e perspetiva da outra parte, 
ouvindo-a de forma atenta. 

3 4,00 

Conseguiu aperceber-se da má utilização de recursos e 
tomou medidas corretivas. 

3 4,00 

Possuiu uma visão clara do que pretendia.  3 3,89 
Soube conciliar a vida pessoal com o trabalho.  3 3,89 

Esteve atento ao surgir de oportunidades e novas 
tecnologias que pudessem afetar o projeto e reagiu de 

forma apropriada. 

3 3,89 

Tabela 56 - PL1pl: Comportamentos menos adotados pelo gestor de projeto - Equipa sobre GP 

 

É possível perceber que a equipa contraria a perceção do gestor de projeto sobre si 

mesmo. Enquanto este considera que apenas algumas vezes demonstrou persistência na 

realização do trabalho, bem como pouca disposição para perceber a perspetiva da outra parte, a 

equipa responde muito mais favoravelmente, entre todos os comportamentos avaliados (apesar 

de não ser possível observar pelos quadros apresentados até ao momento, o maior grau 

atribuído pela equipa é 4,28). 

Comportamentos mais adotados pelo gestor de projeto - Equipa vs gestor de projeto 
 

Perceção do gestor de projeto Perceção da equipa 
Comportamento Grau Comportamento Grau 

Definiu as atividades e 

responsabilidades dos elementos da 
sua equipa. 

5 Demonstrou confiança em si mesmo. 4,28 

Delegou tarefas de forma específica, 
mensurável, alcançável e realista, de 
acordo com as capacidades do 
elemento da equipa.  

5 
Relacionou-se bem com os elementos 
da equipa. 

4,28 

Os elementos da equipa ouviram-no e 5 Demonstrou capacidade para alcançar 4,28 
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confiaram na sua orientação. os objetivos propostos.  

Envolveu os elementos da equipa nas 
decisões tomadas. 

5 
Foi capaz de motivar a equipa e de se 
manter motivado. 

4,22 

Foi capaz de motivar a equipa e de se 
manter motivado. 

5 
Interagiu com a equipa no esforço da 
realização do projeto. 

4,22 

Foi entusiástico e positivo.  5 
Partilhou informação aberta e 
atempadamente. 

4,22 

Transformou a crítica recebida numa 
vantagem para o projeto. 

5 
Participou ativamente nos trabalhos 
realizados pela equipa.  

4,22 

Manteve-se motivado perante 
situações adversas.  

5 
Foi acessível, tendo tempo para escutar 
todos os elementos.  

4,22 

Interagiu com a equipa no esforço da 
realização do projeto. 

5 
Os elementos da equipa ouviram-no e 
confiaram na sua orientação. 

4,17 

Esclareceu os elementos da equipa 
sobre as decisões tomadas.  

5 
Agiu de forma exemplar, levando a que 
os elementos da equipa possuíssem 
orgulho em trabalhar com ele. 

4,17 

Expressou-se oralmente de forma 
clara e sucinta. 

5 Foi entusiástico e positivo.  4,17 

Adaptou o seu estilo de comunicação 
à audiência. 

5 Tomou decisões com convicção. 4,17 

Tomou decisões com convicção. 5 
Demonstrou confiança na sua 
capacidade para conduzir o projeto 
com sucesso. 

4,17 

Foi capaz de tomar decisões sob 
pressão. 

5 
Definiu as atividades e 
responsabilidades dos elementos da 
sua equipa. 

4,11 

Tomou as decisões necessárias 
mesmo quando confrontado com 
informação pouco clara ou limitada. 

5 
Expressou-se oralmente de forma clara 
e sucinta. 

4,11 

Conseguiu explicar as razões das suas 
decisões. 

5 
Conseguiu explicar as razões das suas 
decisões. 

4,11 

Demonstrou confiança em si mesmo. 5 

Forneceu e recebeu feedback dos 
elementos da equipa, 
independentemente da sua relação 
pessoal com eles. 

4,11 

Demonstrou confiança na sua 
capacidade para conduzir o projeto 
com sucesso. 

5 
Promoveu a entreajuda entre os 
elementos da equipa. 

4,11 

Relacionou-se bem com os elementos 
da equipa. 

5 
Demonstrou persistência na realização 
do trabalho exigido.  

4,11 

Forneceu e recebeu feedback dos 
elementos da equipa, 
independentemente da sua relação 
pessoal com eles. 

5 

Acompanhou as atividades realizadas 
pela equipa de forma a assegurar o seu 
cumprimento e o cumprimento de 
objetivos prioritários. 

4,06 

Promoveu a entreajuda entre os 
elementos da equipa. 

5 
Acolheu favoravelmente as iniciativas e 
participação dos elementos da equipa.  

4,06 

Geriu os riscos, problemas e conflitos 
de forma que não se acumulassem. 

5 
Manteve-se motivado perante situações 
adversas. 

4,06 
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Distinguiu relações pessoais de 
conflitos relacionados com o trabalho. 

5 
Adaptou o seu estilo de comunicação à 
audiência. 

4,06 

Possuiu a noção da existência de 
conflito e lidou com este, quanto 
surgiu entre elementos da equipa.  

5 
Procurou soluções para os problemas 
encontrados, de modo a que não 
alterassem o plano inicial.  

4,06 

Tabela 57 - PL1pl: Comportamentos mais adotados pelo gestor de projeto - Equipa vs GP 

 

Como se pode ver, o gestor de projeto avalia-se com 5 (sempre) em todos estes 

comportamentos, enquanto que a equipa o avalia numa média de 4 (muitas vezes). Apesar de a 

equipa concordar com a boa adoção destes comportamentos por parte do gestor de projeto, 

verifica-se que este não agiu de forma tão favorável como indica.  

Nota-se uma concentração, e um baixo desvio padrão nas respostas desta equipa, sendo 

o menor grau atribuído 3,22, e o maior 4,28. Este aspeto torna extremamente difícil uma análise 

correta. Além disso, tal como acontece na equipa PL4di, o gestor de projeto é avaliado de forma 

elevada em todos os comportamentos. 

Pode-se verificar que a equipa indica que os comportamentos mais adotados pelo gestor 

de projeto são a sua capacidade para alcançar objetivos e autoconfiança, bem como possuir um 

bom relacionamento com os elementos da equipa, e os menos adotados são o 

acompanhamento das tarefas realizadas pela equipa, o acolher favorável da participação dos 

elementos da equipa, a sua automotivação, a adaptação do estilo de comunicação aos diferentes 

elementos pertencentes à equipa, e a procura por soluções que não alterassem os planos 

definidos previamente. 

 Comportamentos mais adotados pelo gestor de projeto - Perceção da equipa sobre a 
perceção do GP 

 

 

Perceção do 

gestor de 
projeto 

Perceção da 
equipa 

Comportamento Grau Grau 

Demonstrou confiança em si mesmo. 5 4,28 
Relacionou-se bem com os elementos da equipa.  5 4,28 

Foi capaz de motivar a equipa e de se manter motivado. 5 4,22 
Interagiu com a equipa no esforço da realização do 
projeto. 

5 4,22 

Os elementos da equipa ouviram-no e confiaram na sua 
orientação. 

5 4,17 

Foi entusiástico e positivo.  5 4,17 

Tomou decisões com convicção. 5 4,17 
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Demonstrou confiança na sua capacidade para conduzir o 
projeto com sucesso. 

5 4,17 

Definiu as atividades e responsabilidades dos elementos 
da sua equipa. 

5 4,11 

Expressou-se oralmente de forma clara e sucinta. 5 4,11 

Conseguiu explicar as razões das suas decisões.  5 4,11 
Forneceu e recebeu feedback dos elementos da equipa, 
independentemente da sua relação pessoal com eles. 

5 4,11 

Promoveu a entreajuda entre os elementos da equipa.  5 4,11 

Manteve-se motivado perante situações adversas.  5 4,06 
Adaptou o seu estilo de comunicação à audiência. 5 4,06 

Envolveu os elementos da equipa nas decisões tomadas.  5 4,00 
Foi capaz de tomar decisões sob pressão. 5 4,00 
Esclareceu os elementos da equipa sobre as decisões 
tomadas. 

5 3,94 

Geriu os riscos, problemas e conflitos de forma que não se 
acumulassem. 

5 3,94 

Tomou as decisões necessárias mesmo quando 
confrontado com informação pouco clara ou limitada. 

5 3,89 

Distinguiu relações pessoais de conflitos relacionados com 
o trabalho. 

5 3,89 

Delegou tarefas de forma específica, mensurável, 
alcançável e realista, de acordo com as capacidades do 
elemento da equipa.  

5 3,83 

Transformou a crítica recebida numa vantagem para o 
projeto. 

5 3,78 

Possuiu a noção da existência de conflito e lidou com este, 
quanto surgiu entre elementos da equipa. 

5 3,78 

Tabela 58 - PL1pl: Comportamentos mais adotados pelo gestor de projeto - Equipa sobre GP 

 

Pode-se verificar uma disparidade, na perceção da equipa e do gestor, em relação a 

vários comportamentos, de onde se podem analisar os considerados mais relevantes.  

O gestor de projeto considera ter sempre esclarecido os elementos da equipa sobre as 

decisões tomadas, ter distinguido relações pessoais de conflitos relacionados com o trabalho, ter 

transformado a crítica recebida numa vantagem para o projeto, ter possuído a noção da 

existência de conflito, e ter delegado as tarefas de forma específica, mensurável, alcançável e 

realista, de acordo com as capacidades dos elementos da equipa. No entanto, a equipa não 

perceciona da mesma forma. Pode-se verificar, por exemplo, que houve conflito entre membros 

da equipa, com a qual o gestor de projeto não lidou, ou nem sequer se apercebeu da sua 

existência. Apesar de a equipa referir que o gestor de projeto esteve sempre disposto a ouvir os 

seus elementos, verifica-se também que não utilizou, por diversas vezes, essa informação em 
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prol do projeto, tendo assim ignorado as perspetivas desses elementos. Verifica-se também que 

ao contrário do que o gestor de projeto pensa, por diversas vezes distribuiu tarefas pelos 

elementos da equipa, tarefas essas para as quais não possuíam capacidade para as realizar. 

Corrobora-se assim a afirmação que um elemento fez nas respostas abertas apresentadas 

anteriormente, onde afirma como dificuldade sentida no projeto, a “atribuição de tarefas aos 

elementos, sem saber ao certo o que cada um era capaz ou estava mais à vontade veio provocar 

alguns atrasos.” 

No entanto, convém voltar a referir que a média das respostas do questionário sobre o 

gestor de projeto ronda o grau 4, o que equivale a uma ótima avaliação. 

Apresenta-se aqui, como nas anteriores equipas estudadas, as respostas à questão 

sobre o impacto do gestor de projeto no desempenho da equipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os elementos respondem positivamente a esta questão.  

 

 

 

 

 

17 

0 

Considera que o gestor de projeto 
teve impacto no desempenho da 
equipa no projeto? 

Sim 

Não 

Figura 80 - PL1pl: O gestor de projeto teve impacto no desempenho da equipa 
no projeto? 
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Considera que o 
gestor de projeto 
teve impacto no 
desempenho da 

equipa no projeto? 
 

Porque afirma isso? 
 

Outra informação  

que julgue 
relevante sobre o 
gestor de projeto 
e a sua atuação: 

Sim 

Considero que teve algum impacto. Soube 
lidar com alguns momentos mais 
complicados. Uma das vantagens que teve ao 

seu favor foi o de ter um grupo coeso, 
responsável e de fácil orientação. 

Foi bastante 
empenhado. 

Sim Pela distribuição e adequação das tarefas.  - 

Sim 
Porque esteve sempre em cima do 
acontecimento e foi acompanhando e gerindo 
com distinção o projeto. 

- 

Sim 

Construiu um projeto com as ideias de toda a 
gente, ou seja, não seguiu um caminho por 
iniciativa própria, ouviu críticas/ideias nas 
reuniões e mediante isso tomou as decisões 
que achou necessárias. Teve sempre o mesmo 
método de trabalho e seguiu sempre os 
mesmos padrões para resolver os problemas.  

- 

Sim 

Foi um profissional que nos alertou das 
situações dos desvios que iam surgindo 
sempre com o intuito do bem de todos. Acho 
que "zelou" acima de tudo por nós.  

- 

Sim 
Uma boa distribuição de tarefas e 
responsabilidades. 

- 

Sim 
Estabeleceu bem os objetivos a atingir e não 
deixou que se desviasse a atenção dos 
mesmos. 

- 

Sim 

Sempre tentou encontrar soluções para as 

dificuldades encontradas. 
Disponível para qualquer tipo de situação; 
encaminhou o trabalho respetivo para cada 
elemento; Transmitiu confiança e motivação. 

- 

Sim 
Firmeza com que enfrentava as situações. 
Exigência nos trabalhos.  

- 

Sim 
Incentivando e alertando o grupo para o bom 
desempenho de cada tarefa 

- 

Sim 
Empenhou-se na elaboração de tarefas, 
mesmo não sendo as que lhe estavam 
destinadas. 

- 

Sim 
Teve um impacto positivo, muito pela 
motivação que dava aos seus companheiros 

- 

Sim 
Delegou bem as suas funções e motivou o 
grupo 

- 

Tabela 59 - Questões de resposta aberta - Questionário sobre o GP PL1pl 
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 A primeira resposta corrobora a perceção do autor deste trabalho sobre o facto do gestor 

de projeto se ter “apoiado” na equipa para uma boa condução do projeto. Este elemento afirma 

que “…uma das vantagens que teve ao seu favor foi o de ter um grupo coeso, responsável e de 

fácil orientação”. Um elemento também reforça a perceção de que o gestor de projeto esteve 

sempre disposto a ouvir todos os elementos, afirmando que ele “construiu um projeto com as 

ideias de toda a gente, ou seja, não seguiu um caminho por iniciativa própr ia, ouviu 

críticas/ideias nas reuniões e mediante isso tomou as decisões que achou necessárias…”. No 

entanto, pelas respostas anteriores de alguns elementos, percebe-se que estes tiveram a 

perceção de que apesar do gestor de projeto ouvir todos os elemento s, não transformou estas 

críticas numa vantagem para o projeto. Depreende-se que o gestor de projeto apesar de tomar 

em conta as opiniões dos outros elementos, se tivesse uma opinião diferente destes, utilizaria a 

sua própria opinião como decisão final. De uma forma geral, os restantes elementos referem a 

firmeza com que o gestor de projeto tomava decisões, a sua boa coordenação do trabalho e 

distribuição de tarefas.  
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4.2.6 Equipa PL2pl 

 

Por fim, analisa-se a última das seis equipas.  

A equipa PL2pl é também uma equipa Pós-Laboral, das duas existentes. Nesta equipa 

também se manteve o número de elementos inicial e final. Com um conjunto de dezoito 

elementos, possui 10 do sexo masculino e 8 do sexo feminino. A idade média ronda os 31 anos, 

com idade mínima de 21 e máxima de 47. Todos os elementos possuem experiência 

profissional.  

 

Figura 81 - Género e experiência profissional dos elementos da equipa PL2pl 

 

Como se pode verificar, esta equipa é a que possui maior número de elementos do sexo  

feminino, sendo também a única equipa em que todos os elementos possuem experiência 

profissional, bem como a equipa que possui o elemento com maior idade. 

Os dados relativos à aplicação do questionário inicial e questionário final sobre as 

equipas encontram-se no Anexo 4 - Respostas ao Questionário inicial sobre as equipas e Anexo 5 

- Respostas ao questionário final sobre as equipas. Em conversa com o gestor de projeto da 

equipa PL2pl, também foi revelado que todos os elementos se conheciam previamente ao 

projeto. A única reclamação deste gestor é a mesma que foi apresentada pelo gestor de projeto 

da equipa PL1pl, isto é, a alteração inesperada dos requisitos após a reunião com o cliente no 

dia 22 de março de 2013. 

10 

8 

Género 

Sexo Masculino 

Sexo Feminino 
18 

0 

Experiência Profissional 

Sim 

Não 
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Figura 82 - PL2pl: Papel atribuído adequa-se às capacidades? 

 

 

Figura 83 - PL2pl: Capacidades seriam melhor aplicadas a desempenhar outra função? 

 

Existem três elementos que consideram que o papel que lhes foi atribuído não se 

adequa às suas capacidades. Estes elementos possuem os cargos de "Programador". Nas 

equipas de maior dimensão, nomeadamente as equipas Pós-Laboral, é mais problemático 

adequar funções a todos os membros da equipa, de forma a que todos os elementos fiquem 

satisfeitos. Pode-se verificar também que cinco indivíduos afirmam sentir que as suas 

capacidades seriam melhor aplicadas a exercer outra função. 

4.2.6.1 Análise do questionário inicial à equipa 

 

Após a realização do questionário inicial, obteve-se da equipa a perceção do grau em 

que as competências estudadas se situavam nesse momento, apresentando-se aqui os 

resultados, de modo idêntico ao apresentado anteriormente. 

14 

3 

Considera que o papel que lhe foi 
atribuído na equipa se adequa às 
suas capacidades? 

Sim 

Não 

5 

12 

Pensa que as suas capacidades 
seriam melhor aplicadas a 
desempenhar outra função? 

Sim 

Não 
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Figura 84 - Perceção da equipa PL2pl sobre as suas competências - Questionário Inicial 

 

Pode-se verificar que a equipa tem uma perceção de si mesma num grau elevado, 

através de todas as competências, rondando todas elas o peso quantitativo 4. As competências 

em que esta se avalia mais fracamente são, em harmonia com as outras equipas, a 

"Comunicação" e a "Flexibilidade e Adaptabilidade". Todas as equipas analisadas consideravam 

ser mais fracas nos comportamentos pertencentes a estas competências, nomeadamente nos 

relacionados com mudanças de cargo. Como afirmado, de uma forma geral, nos estágios iniciais 

do projeto, a equipa avaliava-se num grau considerado bom. 

Comportamentos menos adotados pela equipa - Questionário Inicial 
 

Comportamento Grau 

Uso o conflito como oportunidade e benefício para o projeto. 3,41 
Sou capaz de mudar de cargo com facilidade. 3,47 

Sou capaz de realizar tarefas em simultâneo em funções distintas.  3,53 
Tabela 60 - Comportamentos menos adotados pela equipa PL2pl - Questionário Inicial 

 
Comportamentos mais adotados pela equipa - Questionário Inicial 

 

Comportamento Grau 

Relaciono-me bem com os elementos da equipa.  4,41 
Aceito a ajuda de outros elementos da equipa quando sinto dificuldades.  4,41 
Participo ativamente nos trabalhos realizados pela equipa.  4,41 

Tabela 61 - Comportamentos mais adotados pela equipa PL2pl - Questionário Inicial 

 

Motivação Autocontrolo Comunicação 
Flexibilidade e 
Adaptabilidade 

Trabalho em 
Equipa 

Orientação a 
resultados e 
Eficiência 

Conflito e 
Negociação 

Grau 4,01 4,06 3,80 3,78 4,06 3,92 4,02 

4,01 
4,06 

3,80 3,78 

4,06 

3,92 

4,02 

3,00 

3,10 

3,20 

3,30 

3,40 

3,50 

3,60 

3,70 

3,80 

3,90 

4,00 

4,10 

4,20 

Competências da equipa PL2pl - Questionário Inicial 
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Obtém-se diversa informação dos quadros apresentados. A equipa, tal como todas as 

equipas anteriores, é pouco capaz de utilizar o conflito como oportunidade e benefício para o 

projeto. Nota-se de novo, que de modo análogo às restantes equipas, a capacidade dos 

elementos da equipa para mudar de cargo com facilidade é relativamente baixo, bem como a 

sua capacidade para realizar tarefas em simultâneo em funções consideradas distintas.  

Por outro lado, pode-se verificar a elevada atribuição pela equipa a comportamentos 

ligados ao bom relacionamento entre os elementos da equipa. O bom relacionamento pode advir 

do convívio existente entre os elementos anteriormente ao projeto. Observa-se também que os 

elementos consideram participar de forma proactiva nos trabalhos realizados pela equipa.  

4.2.6.2 Análise do questionário final à equipa 

 

 

Figura 85 - Perceção da equipa PL2pl sobre as suas competências - Questionário final 

 
Comportamentos menos adotados pela equipa - Questionário Final 

 

Comportamento Grau 

Usei o conflito como oportunidade e benefício para o projeto. 2,65 

Consegui aperceber-me da minha má utilização de recursos e tomei medidas corretivas. 3,35 
Fui capaz de mudar de cargo com facilidade. 3,41 

Tabela 62 - Comportamentos menos adotados pela equipa PL2pl - Questionário Final 

 

Motivação Autocontrolo Comunicação 
Flexibilidade e 
Adaptabilidade 

Trabalho em 
Equipa 

Orientação a 
resultados e 
Eficiência 

Conflito e 
Negociação 

Grau 4,34 4,36 4,16 4,04 4,31 4,02 4,05 

4,34 4,36 

4,16 

4,04 

4,31 

4,02 4,05 

3,00 
3,10 
3,20 
3,30 
3,40 
3,50 
3,60 
3,70 
3,80 
3,90 
4,00 
4,10 
4,20 
4,30 
4,40 
4,50 

Competências da equipa PL2pl - Questionário final 
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Comportamentos mais adotados pela equipa - Questionário Final 
 

Comportamento Grau 
Aceitei críticas construtivas de qualquer elemento da equipa.  4,76 

Quando fui contrariado, reagi de forma calma e positiva. 4,65 
Consegui ser produtivo num grupo, mesmo que não possuísse bom relacionamento 
pessoal com algum dos elementos.  

4,65 

Tabela 63 - Comportamentos mais adotados pela equipa PL2pl - Questionário Final 

 

Verifica-se que se mantém, na reta final do projeto, a fraca capacidade dos elementos da  

equipa, para alterar as suas funções de um modo harmonioso. Estes continuam a sentir 

dificuldades em passar de um certo paradigma conexo a uma função, para outro totalmente 

distinto. No entanto, já não aparece, nas três piores classificações, o comportamento " Sou 

capaz de realizar tarefas em simultâneo em funções distintas".  Pode-se também conferir que as 

observações relativas ao conflito se mantêm. Relativamente aos comportamentos mais adotados 

pela equipa, nota-se que continuam a centrar-se no bom relacionamento interpessoal, bem 

como no autocontrolo dos elementos. Estes afirmam ter, na maior parte das vezes, reagido de 

forma positiva quando contrariados nas suas pretensões, bem como ter sido produtivos e 

diligentes num grupo, mesmo que não possuíssem um relacionamento salutar com os restantes 

membros. 

 

Figura 86 - Competências PL2pl Questionário Inicial vs Final 

Motivação Autocontrolo Comunicação 
Flexibilidade e 
Adaptabilidade 

Trabalho em 
Equipa 

Orientação a 
resultados e 
Eficiência 

Conflito e 
Negociação 

Questionário Inicial 4,01 4,06 3,80 3,78 4,06 3,92 4,02 

Questionário Final 4,34 4,36 4,16 4,04 4,31 4,02 4,05 

4,01 
4,06 

3,80 3,78 

4,06 

3,92 

4,02 

4,34 4,36 

4,16 

4,04 

4,31 

4,02 4,05 

3,40 

3,50 

3,60 

3,70 

3,80 

3,90 

4,00 

4,10 

4,20 

4,30 

4,40 

4,50 

Competências da equipa PL2pl - Questionário inicial e final 
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Pode-se verificar uma subida nas perceções da equipa, com exceção da competência 

"Conflito e Negociação", que se mantém praticamente inalterada.  

Observa-se que em todas as equipas associadas a este estudo, as competências 

sofreram uma evolução positiva. 

A equipa PL2pl considera, na reta final do projeto, estar a um nível favorável ao nível de 

todas as competências, sendo o grau ponderado sempre superior a 4. Dentro das que mais 

sofreram alterações, a competência "Motivação", subiu de 4,01 para 4,34, correspondente a 

8,2%; a competência "Autocontrolo", subiu de 4,06 para 4,36, referente a 7,4%; a 

"Comunicação" subiu de 3,80 para 4,16, equivalente a 9,5%; a competência "Flexibilidade e 

Adaptabilidade", passou de 3,78 para 4,04, equivalente a 6,9%; e por último a competência 

"Trabalho em equipa" que subiu de 4,06 para 4,31, correspondente a 6,2%. 

 

Figura 87 - Evolução das Competências PL2pl 

 

A equipa PL2pl alcançou uma ascensão de 5,82% na perceção média das suas 

competências, do questionário inicial para o questionário final. Esta variação, correspondente a 

5,82%, não se considera ser relevante, em questões das médias gerais das competências.  

 

Variação 

Questionário Inicial 3,95 

Questionário Final 4,18 

Variação 5,82% 

3,95 
4,18 

5,82% 

Evolução das competências da equipa PL2pl 



171 
 

Tal como nas equipas anteriormente analisadas, apresenta-se aqui os resultados obtidos 

à questão sobre o impacto do gestor de projeto nas competências da equipa, e resultantes 

questões posteriores. 

 

Figura 88 - PL2pl: O gestor de projeto teve influência na evolução das suas competências? 

 

Esta questão divide os elementos da equipa. 53% afirma que o gestor de projeto teve 

influência nas suas competências, enquanto que 47% afirma o contrário. É necessário 

aprofundar a razão de tal divisão. De relembrar que foi aplicado o mesmo método que nas 

restantes equipas (limpeza de respostas incoerentes, erros gramaticais, entre outros). 

Considera que o 
gestor de projeto 

teve influência na 
evolução das 

suas 
competências? 

Porque afirma isso? 
 

Dificuldades sentidas na 
execução do projeto. 

Outra informação sobre a 
sua atuação que julgue 

relevante: 

Não 

A evolução das minhas 
competências deveu se 
ao trabalho feito até 

então. O gestor de 
projeto cumpre com as 
suas funções, mas não 
anda propriamente a 
formar ninguém. Sabe 
tanto como nós. 

A maior dificuldade foi o 

tempo que temos para exercer 
as nossas funções, nos 
adaptarmos ao pouco tempo 
não tem sido fácil. Temos a 
noção que as coisas podiam 
estar melhores ou serem 
feitas melhores mas como o 
tempo é escasso faz se o que 
se consegue. 

- 

Não 

Considero que a 
evolução das minhas 
competências, para 
além de o dever a mim, 
também considero que 

Falta de experiencia neste tipo 
de projetos. Por vezes 
dificuldades em lidar com 
todo o tipo de personalidades 
existentes no grupo. 

- 

9 
8 

Considera que o gestor de projeto 
teve influência na evolução das suas 
competências? 

Sim 

Não 
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o grupo em geral 
contribui para tal.  

Sim 
Porque orienta-me e 
ajuda no que for 
necessário. 

Não ter muita experiencia em 
Java dificultou-me muito. 

 

Sim 

As tarefas que me 
atribuiu tive de ser 
capaz de me orientar 
mesmo que não me 
sentisse à vontade, 
dando me a 

possibilidade de 
aprender 

A Falta de conhecimento por 
vezes levou a perder muito 
tempo em pesquisa, tempo 
que falta. 

- 

Sim 
Dando indicações de 
melhoria. 

Desafios constantes  

Sim 

Transmitiu calma e 
serenidade nas suas 

decisões o que trouxe 
muita calma ao grupo. 

Interação entre 

programadores 
- 

Não 
Penso que não houve 
qualquer situação para 
isso ocorrer! 

Um pouco "puxado" para 

quem trabalha mais de 8 
horas por dia... e 4 horas de 
aulas...e ainda ter um 
trabalho desta dimensão! 

- 

Não 
A única vez que falou 
comigo foi para pedir 
para mudar de cargo. 

Houve algumas vezes falta de 
comunicação 

Não houve da parte do gestor 
ou mesmo do chefe de 
equipa em alguns momentos 
atribuir-me as tarefas 
segundos as minhas 
capacidades. No meu caso 
aquilo que me foi proposto 
tentei dentro do possível fazer 
com sucesso, e até mudei 
cargo para chegar a outro 
porto. 

Não 

Porque penso que o 
papel do gestor não é 
fazer evoluir as minhas 
competências. Isso 
depende só de mim. 

Não estar preparado 
suficientemente para um 
projeto destas dimensões 

- 

Sim 

Ao colocar-me como 
responsável por certas 
tarefas, fez-me ter outra 
perspetiva sobre os dois 
lados do trabalho: o lado 

de quem apenas faz e o 
lado de quem faz e 
coordena o que os 

Houve um momento de mau 
ambiente na equipa mas que 
posteriormente foi 
ultrapassada após uma 
conversa mais calma. 

Pequenos atrasos sentidos 
devido à pouca experiência de 
certos elementos da equipa 

Apesar da grande dificuldade 
que sinto relativamente a 
Java, achei que seria uma 
mais valia tentar enfrentar 
essas dificuldades num 

projeto desta envergadura. 
Sem conseguir avançar muito 
por mim própria pois tenho 
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outros fazem. 
Até ao momento, nunca 
me tinha encontrado 
numa situação do 
género e creio ter 
servido para evoluir as 
minhas competências a 
nível profissional. 

relativamente ao cargo 
desempenhado. 

constantemente que efetuar 
pesquisas para recolha de 
informação, penso ter 
superado, pelo menos, as 
minhas expetativas pessoais, 
apesar de não poder falar 
pelo grupo todo. 

Não 
Influencia inexistente! 
Evolução autodidata e 
individual.  

Apoio inexistente por parte 

do(s) Gestor(es) da equipa. 
Falta de planeamento das 
sessões de trabalho. Tudo 
deixado para a ultima hora. 
Muitos elementos a 

contribuírem pouco para o 
projeto sem intervenção 
aparente do Gestor. Limitou-se 
a marcar as reuniões, sendo 
que nelas apenas cada um 
trabalhava no PC. Sem atas 
ou pontos de trabalho 
expostos. 

Embora o meu papel fosse o 
de arquiteto de software, 
contribui com programação 
para o projeto visto estar 
atrasado, sobretudo após o 
momento 3. Refiz também o 
visual do mesmo em termos 
de estética, aproveitando as 
apetências profissionais e 

capacidades inerentes à área. 
Revisão e elaboração de 
documentos com solicitações 
contínuas, visto ter alguma 
facilidade para a escrita e 
sintaxe a utilizar. 

Não 

Não tive uma ligação 

direta ao gestor de 
projeto, essa ligação foi 
feita com a minha chefe 
de equipa e 
coordenadora de 

desenvolvimento. 

Ponto de partida para cada 
momento. 

Mesmo podendo algumas 
pessoas terem sido colocadas 

em funções que 
desconheciam ou não seriam 
o seu ponto forte, todos os 
membros grupo criaram uma 
relação de entreajuda em 

todos os momentos do 
projeto. 

Sim 

Com uma visão 
diferente da minha, foi 
isento e tentou 
transmitir a necessidade 
de ouvir todas as 
opiniões e de as 
respeitar e incentivou o 
trabalho em equipa e 
troca de conhecimento. 

Para além de não saber bem 
o que fazer em cada 
momento, a rivalidade entre 
equipas e mesmo entre 
elementos da própria equipa, 
a  falta de colaboração de 

elementos com cargos 
importante, a falta de 
capacidade de trabalho em 
equipa e o tempo. 

- 

Sim 

Ao coordenar bem o 
trabalho, permitiu que o 
nosso trabalho fosse 
realizado com sucesso. 
Além disso deixou-nos 
"crescer" dentro do 

Gerir um conflito pontual com 
a arquitetura 

- 
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grupo ao desempenhar 
as nossas funções com 
alguma autonomia. 

Sim 
Pelo esforço 
demonstrado 

Dificuldades de programação  

Não 
O gestor teve grande 
influência na evolução 
do projeto. 

Conteúdo das aulas 
desajustado relativamente às 
necessidades de 
desenvolvimento do projeto. 
Informação fornecida 
tardiamente. 

- 

Tabela 64 - PL2pl: Questões de resposta aberta - Questionário Final 

  

Na presente equipa, pode-se, tal como na equipa PL1pl, observar reclamações relativas 

à disciplina de DAI. Um aluno expõe o já observado lamento sobre o tempo para a realização do 

projeto, referindo que este é "um pouco "puxado" para quem trabalha mais de 8 horas por dia... 

e 4 horas de aulas...e ainda ter um trabalho desta dimensão!". Quase 50% dos elementos refere 

que o gestor de projeto não teve influência na evolução das suas competências, afirmando que 

esta evolução, se ocorreu, foi devido ao trabalho feito, bem como por autodidatismo ou ação do 

grupo em si. Pode-se verificar esta afirmação pelas seguintes declarações: 

"A evolução das minhas competências deveu se ao trabalho feito até então. O gestor de 

projeto cumpre com as suas funções, mas não anda propriamente a formar ninguém. Sabe 

tanto como nós."; 

"Considero que a evolução das minhas competências, para além de o dever a mim, 

também considero que o grupo em geral contribui para tal."; 

"Penso que não houve qualquer situação para isso ocorrer!"; 

"A única vez que falou comigo foi para pedir para mudar de cargo." 

"Influencia inexistente! Evolução autodidata e individual." 

Nota-se aqui alguns aspetos interessantes. Como um elemento afirma, o gestor de 

projeto, neste contexto (contexto acadêmico e primeira vez que é executado um projeto desta 

magnitude), o gestor de projeto "sabe tanto como o resto dos alunos". O gestor de projeto, 

escolhido pela equipa por razões pessoais ou ao acaso, possui as mesmas dificuldades 
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inerentes aos restantes elementos, isto é, ele próprio está a aprender e ele próprio se sente 

perdido sem saber o que é necessário realizar em diversos momentos. 

No presente caso, um elemento afirma que o gestor foi "...isento e tentou transmitir a 

necessidade de ouvir todas as opiniões e de as respeitar e incentivou o trabalho em equipa e 

troca de conhecimento". Observa-se, por este comentário, que este elemento sente que o gestor 

de projeto foi capaz de criar um clima de boa comunicação e partilha de informação, e 

principalmente trabalho em equipa. Para finalizar, os restantes comentários centram-se na 

autonomia dada pelo gestor aos elementos do projeto, para realizarem as  suas tarefas. O gestor 

de projeto apenas coordenou e atribuiu as tarefas a realizar a cada elemento, sendo depois da 

responsabilidade do elemento a sua correta realização. Este aspeto verifica-se nas seguintes 

afirmações: 

"As tarefas que me atribuiu tive de ser capaz de me orientar mesmo que não me 

sentisse à vontade, dando me a possibilidade de aprender."; 

"Apesar da grande dificuldade que sinto relativamente a Java, achei que seria uma mais 

valia tentar enfrentar essas dificuldades num projeto desta envergadura. 

Sem conseguir avançar muito por mim própria pois tenho constantemente que efetuar pesquisas 

para recolha de informação, penso ter superado, pelo menos, as minhas expetativas pessoais, 

apesar de não poder falar pelo grupo todo." 

"Ao coordenar bem o trabalho, permitiu que o nosso trabalho fosse realizado com 

sucesso. Além disso deixou-nos "crescer" dentro do grupo ao desempenhar as nossas funções 

com alguma autonomia." 

"Não houve da parte do gestor ou mesmo do chefe de equipa em alguns momentos 

atribuir-me as tarefas segundos as minhas capacidades. No meu caso aquilo que me foi 

proposto tentei dentro do possível fazer com sucesso, e até mudei cargo para chegar a outro 

porto." 

Observa-se assim, que o gestor teve nitidamente um estilo de liderança Laissez-Faire. 2, 

estando no entanto os elementos bastante satisfeitos com tal facto. Esta equipa também não 

                                                 
2"Um líder que deixa os colegas prosseguir com o que fazem. Pode ser eficaz se o líder controlar o que é 

conseguido e der conhecimento disso à equipa regularmente. Normalmente, a liderança Laissez -Faire funciona em 
equipas onde os indivíduos têm muita experiência e espirito de iniciativa válido. Infelizmente,  também pode resultar 
em situações em que os gestores não exercem controlo suficiente". (Serra, 2013) 
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está isenta de conflitos, como revelam os elementos que declaram "...a rivalidade entre equipas 

e mesmo entre elementos da própria equipa, a falta de colaboração de elementos com cargos 

importante, a falta de capacidade de trabalho em equipa e o tempo"; e "Apoio inexistente por 

parte do(s) Gestor(es) da equipa. Falta de planeamento das sessões de trabalho. Tudo deixado 

para a ultima hora. Muitos elementos a contribuírem pouco para o projeto sem intervenção 

aparente do Gestor. Limitou-se a marcar as reuniões, sendo que nelas apenas cada um 

trabalhava no PC. Sem atas ou pontos de trabalho expostos"; " Houve um momento de mau 

ambiente na equipa mas que posteriormente foi ultrapassada após uma conversa mais calma." 

Estes dois comentários, por dois elementos distintos, vêm contradizer o que foi afirmado 

pelo elemento que declara a existência de um bom clima de trabalho em equipa. 

4.2.6.3 Questionário sobre o gestor de projeto 

 

Como referido anteriormente, este questionário apenas foi realizado na reta final do 

projeto, após a equipa ter trabalhado longamente com o gestor de projeto. De relembrar que 

este questionário é respondido pelas equipas e pelo gestor, sendo aplicado o mesmo processo 

de análise indicado anteriormente. Apresenta-se então nas Figuras 89, 90 e 91, as restantes 

respostas da equipa relativas às questões de resposta fechada respeitantes à atuação do gestor 

de projeto. 

 

Figura 89 - PL2pl: Gestor de projeto teve uma atuação exemplar? 

 

16 

1 

Considera que o gestor de projeto 
teve uma atuação exemplar na 
execução do projeto? 

Sim 

Não 
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Figura 90 - PL2pl: A equipa teria obtido os mesmos ou melhores resultados sem a atuação do gestor de projeto? 

 

 

Figura 91 - PL2pl: O gestor de projeto foi mais um obstáculo do que um membro essencial? 

 

Em dezassete elementos, um considera que o gestor de projeto não teve uma atuação 

exemplar, dois consideram que a equipa teria os mesmos ou melhores resultados sem a ação 

deste, enquanto que novamente um elemento considera que este foi mais um obstáculo do que 

um membro essencial. Poder-se-á futuramente, aquando da análise das questões de resposta 

aberta, verificar as razões por detrás destas afirmações. 

 

2 

15 

Considera que a equipa teria obtido 
os mesmos ou melhores resultados 
sem a atuação do gestor de projeto? 

Sim 

Não 

1 

16 

Considera que o gestor de projeto 
foi mais um obstáculo do que um 
membro essencial? 

Sim 

Não 
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Figura 92 - PL2pl: Competências do Gestor de Projeto - Perceção da equipa e do próprio 

   

A equipa avalia o gestor de forma mais elevada através de todas as competências do 

que este se avalia a si próprio. O gestor de projeto subavaliou-se, não possuindo bem a noção de 

ter adotado certos comportamentos e atitudes como indica a equipa. Na competência 

"Motivação", competência que o gestor julga ter sido pior, a equipa avalia-o com a 3ª melhor 

nota, o mesmo se passando com a competência "Autocontrolo" em que a equipa o avalia 

mesmo com a melhor nota atribuída (4,55 em 5 possíveis). 

Comportamentos menos adotados pelo gestor de projeto - Equipa vs gestor de projeto 
 

Perceção do gestor de projeto Perceção da equipa 

Comportamento Grau Comportamento Grau 
Soube conciliar a vida pessoal com o 
trabalho. 

2 
Usou o conflito como oportunidade 

e benefício para o projeto. 
3,24 

Esteve atento ao surgir de oportunidades e 
novas tecnologias que pudessem afetar o 
projeto e reagiu de forma apropriada. 

2 
Delegou a necessária autoridade 

para um elemento da equipa ter o 
poder de tomar decisões. 

3,59 

Tabela 65 - PL2pl: Comportamentos menos adotados pelo gestor de projeto - Equipa vs GP 

 

Liderança Motivação Autocontrolo Comunicação 
Autoconfiança 
e Tomada de 

decisão 

Trabalho em 
equipa 

Orientação a 
resultados e 
eficiência 

Conflito e 
negociação 

Perceção do GP 3,75 3,43 3,60 4,00 4,00 3,80 3,50 3,71 

Perceção da Equipa 3,99 4,21 4,55 4,05 4,07 4,27 3,98 3,97 

3,75 

3,43 

3,60 

4,00 4,00 

3,80 

3,50 

3,71 

3,99 

4,21 

4,55 

4,05 4,07 

4,27 

3,98 3,97 

3,00 
3,10 
3,20 
3,30 
3,40 
3,50 
3,60 
3,70 
3,80 
3,90 
4,00 
4,10 
4,20 
4,30 
4,40 
4,50 
4,60 
4,70 

Competências do Gestor de Projeto - Perceção da equipa e do próprio 
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O gestor considera raramente ter sido capaz de conciliar a sua vida pessoal com o 

trabalho. O gestor de projeto sente que deixou assuntos pessoais interferir com o seu 

desempenho no projeto. Também sente que não esteve atento a oportunidades ou tecnologias 

que surgissem, por forma a tentar melhorar o projeto. 

A equipa faz uma afirmação curiosa. O gestor de projeto utiliza um estilo de liderança 

Laissez-Faire, onde como afirmado anteriormente, pode ser eficaz se o líder controlar o que é 

conseguido e der conhecimento disso à equipa regularmente. Esta resposta da equipa foca 

exatamente este aspeto. O gestor de projeto permitiu (ou forçou) que os elementos tivessem 

autonomia e fossem inteiramente responsáveis pela realização dos seus trabalhos, mas não lhes 

deu a autonomia para tomarem decisões, estando assim o gestor em controlo de todo o projeto. 

Comportamentos menos adotados pelo gestor de projeto - Perceção da equipa sobre 
a perceção do GP  

 

 
Perceção do 

gestor de projeto 

Perceção da 

equipa 
Comportamento Grau Grau 

Soube conciliar a vida pessoal com o trabalho.  2 4,47 
Esteve atento ao surgir de oportunidades e novas 
tecnologias que pudessem afetar o projeto e reagiu de 
forma apropriada. 

2 3,82 

Tabela 66 - PL2pl: Comportamentos menos adotados pelo gestor de projeto - Equipa sobre GP 

 

A equipa mais uma vez contraria o gestor, indicando num grau bastante elevado, que 

não sentiu que o gestor de projeto tivesse deixado a sua vida pessoal interferir com o seu 

trabalho. 
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Comportamentos mais  adotados pelo  gestor de projeto - Equipa vs gestor de projeto 

 

Perceção do gestor de projeto Perceção da equipa 

Comportamento Grau Comportamento Grau 
Definiu as atividades e responsabilidades 

dos elementos da sua equipa.  
5 

Foi capaz de controlar as suas 
emoções. 

4,76 

Quando contrariado reagiu de forma calma 
e positiva. 

5 
Quando contrariado reagiu de 
forma calma e positiva. 

4,65 

Esclareceu os elementos da equipa sobre 
as decisões tomadas.  

5 
Manteve o controlo emocional 
perante situações adversas.  

4,47 

Demonstrou persistência na realização do 
trabalho exigido. 

5 
Soube conciliar a vida pessoal 
com o trabalho. 

4,47 

Tentou perceber a posição e perspetiva da 
outra parte, ouvindo-a de forma atenta. 

5 
Participou ativamente nos 
trabalhos realizados pela equipa.  

4,41 

Tabela 67 - PL2pl: Comportamentos mais adotados pelo gestor de projeto - Equipa vs GP 

 

O gestor de projeto confirma que sempre definiu as atividades e responsabilidades dos 

elementos da equipa. A equipa e o gestor focam, em quase todas os comportamentos melhor 

estimados, o bom autocontrolo exercido pelo gestor de projeto. 

Comportamentos mais adotados pelo gestor de projeto - Perceção da equipa sobre a 
perceção do GP 

 

 
Perceção do gestor 

de projeto 
Perceção da 

equipa 
Comportamento Grau Grau 

Definiu as atividades e responsabilidades dos 
elementos da sua equipa.  

5 
3,94 

 

Quando contrariado reagiu de forma calma e 
positiva. 

5 4,65 

Esclareceu os elementos da equipa sobre as 
decisões tomadas. 

5 4,18 

Demonstrou persistência na realização do trabalho 
exigido. 

5 4,18 

Tentou perceber a posição e perspetiva da outra 
parte, ouvindo-a de forma atenta. 

5 4,18 

Tabela 68 - PL2pl: Comportamentos mais adotados pelo gestor de projeto - Equipa sobre GP 

 

Relativamente aos comportamentos mais adotados pelo gestor de projeto, a equipa 

avalia-o num grau considerado "bom", no entanto abaixo da avaliação do próprio gestor. Esta 

diferença é mais significativa no 1º comportamento. A equipa afirma que isto apenas aconteceu 

"muitas vezes" e não "sempre" como afirma o gestor. Talvez se encontre aqui a explicação para 

a já mencionada afirmação de um elemento  que refere que foi "..Tudo deixado para a ultima 
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hora. Muitos elementos a contribuírem pouco para o projeto sem intervenção aparente do 

Gestor...".  

 

 

 

 

 

 

 

Um elemento em dezassete afirma que o gestor não possuiu impacto no desempenho 

da equipa no projeto.  

Considera que o 
gestor de projeto 
teve impacto no 
desempenho da 

equipa no projeto? 
 

Porque afirma isso? 
 

Outra informação  que 
julgue relevante sobre o 

gestor de projeto e a 
sua atuação: 

Sim 
Coordenou os trabalhos e resolveu 
questões que se foram levantado junto 
com os professores ou equipa.  

- 

Sim 
Conseguiu fazer um bom 
planeamento, e distribuição de tarefas 
para o grupo em geral. 

- 

Sim 
Sempre motivou a equipa a trabalhar e 
sempre trabalhou para ajudar em tudo 
o necessário. 

- 

Sim Controlo, firmeza ! - 

Sim 
Pois agiu com maturidade em quase 
todos os assuntos. 

Tem falta de experiência no 
cargo, como todos nós e 
cometeu pequenos erros. 
Nada demais. 

Sim Porque sempre nos motivou - 

Sim 
Penso que marcou a diferença pela 
postura adaptada a cada momento do 
trabalho. 

- 

Sim Como já afirmei não interagi muito - 

16 

1 

Considera que o gestor de projeto 
teve impacto no desempenho da 
equipa no projeto? 

Sim 

Não 

Tabela 69 - PL2pl: O gestor de projeto teve impacto no desempenho da equipa 
no projeto? 
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dentro da equipa com o gestor, falei 
mais com o gestor adjunto, mas penso 
que temos um bom trabalho e por isso 
o gestor teve de certo influência. 

Sim 

Conseguiu manter a calma e uma 
postura profissional ao longo de todo o 
projeto, mesmo quando houve um 
conflito mais grave que quase 
desmoronou o grupo de trabalho.  

Teve um excelente 
desempenho. 
Sou estar no seu lugar e 

distribuiu as tarefas 
coerentemente, conforme 
os cargos desempenhados.  

Não 

Cada elemento evoluiu e desenvolveu 

capacidades sem intervenção do 
gestor. Pessoalmente referi falta de 
recursos e entendimento de conteúdos 
por parte de outros elementos e não 

obtive respostas. Considero a 
intervenção do Gestor nula no projeto. 
Apenas presencial e muito pouco 
notada. Raramente fez uso da palavra, 
sendo substituído quando inevitável 
pelo assessor de Gestão. 

- 

Sim 
Mostrou-se sempre imparcial, fazendo 
cumprir todas as tarefas. 

- 

Sim 
De um certo modo, o gestor em caso 
de duvida deu sempre a ultima 
palavra. 

- 

Sim 
Conseguiu coordenar todos os 
elementos do grupo na realização das 
suas tarefas durante o projeto. 

- 

Sim 
Incentivou o trabalho em equipa e 
promoveu a coesão do grupo 

- 

Sim 

Ao coordenar bem o trabalho, permitiu 

que este fosse executado 
atempadamente, sem desperdícios de 
tempo devido a má gestão. 

- 

Sim Pelo esforço e dedicação - 
Tabela 70 - Questões de resposta aberta - Questionário sobre o GP PL2pl 

 

Apesar de já ter sido percebido por outras respostas a existência de um distinto 

momento conflituoso dentro da equipa, um elemento nesta questão, revela ter sido muito mais 

importante do que o que fora revelado até ao momento. Este afirma que o gestor "conseguiu 

manter a calma e uma postura profissional ao longo de todo o projeto, mesmo quando houve 

um conflito mais grave que quase desmoronou o grupo de trabalho". Infelizmente, mais nenhum 

elemento refere este acontecimento, nem indica sobre o que se tratou. No entanto fica aqui 
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reforçada a perceção da equipa do elevado autocontrolo que o gestor possui, extremamente 

importante num projeto em que é necessário lidar com elementos com os mais diversos graus 

de conhecimentos e personalidades. Os restantes elementos referem a excelente postura do 

gestor no projeto (de novo autocontrolo), bem como uma boa distribuição e coordenação de 

elementos e tarefas. 

O elemento que considerou que o gestor de projeto não teve influência no desempenho 

do projeto afirma: 

"Cada elemento evoluiu e desenvolveu capacidades sem intervenção do gestor. 

Pessoalmente referi falta de recursos e entendimento de conteúdos por parte de outros 

elementos e não obtive respostas. Considero a intervenção do Gestor nula no projeto. Apenas 

presencial e muito pouco notada. Raramente fez uso da palavra, sendo substituído quando 

inevitável pelo assessor de Gestão". 

Infelizmente mais nenhum elemento refere a atuação do assessor de gestão 

(provavelmente denominado como "Gestor adjunto", tal como apresentado na OBS do M5), ou 

refere sequer a sua existência. 
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4.3 Análise comparativa das equipas 

4.3.1 Influência das competências do gestor de projeto nas 

competências da equipa 

 

 Após uma leitura e análise cuidada da secção - "Caraterização e análise das equipas" - 

podem retirar-se diversas ilações. Houve evolução das competências em todas as equipas 

estudadas, do questionário inicial para o questionário final. Este aspeto pode dever -se a diversos 

e distintos fatores. Pode advir do labor da equipa no projeto, resultar da interação entre os 

elementos da equipa, resultar do trabalho individual de cada elemento, ou da interação com o 

gestor de projeto. Pode também advir de apenas um destes fatores. Encontra-se na "Figura 93 - 

Variação das competências das equipas: Questionário inicial - Questionário final" a evolução das 

competências de cada equipa, bem como a variação respetiva. 

 

Figura 93 - Variação das competências das equipas: Questionário inicial  - Questionário final 

 

Como afirmado anteriormente, nota-se uma evolução nas competências de todas as 

equipas, durante o decorrer do projeto. É necessário tentar encontrar um padrão nas respostas 

PL1di PL2di PL3di PL4di PL1pl PL2pl 

Questionário Inicial 3,87 3,70 3,89 4,01 3,95 3,95 

Questionário Final 3,99 3,83 4,05 4,22 4,09 4,18 

Variação 3,10% 3,51% 4,11% 5,24% 3,54% 5,82% 

3,87 
3,70 

3,89 4,01 3,95 3,95 

3,99 
3,83 

4,05 
4,22 

4,09 4,18 

3,10% 3,51% 4,11% 5,24% 3,54% 5,82% 

0,00 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

4,50 

Variação das competências das equipas:   
Questionário inicial  - Questionário final 
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das equipas relativas à questão: “Considera que o gestor de projeto teve influência na evolução 

das suas competências?”.  

 

Figura 94 - Respostas de todas as equipas - Considera que o gestor de projeto teve influência na evolução das suas 
competências? 

 

Verifica-se que o número de elementos que considera que o gestor de projeto teve 

influência na evolução das suas competências é praticamente o triplo dos que consideram o 

contrário. Observa-se assim que o gestor é influenciador das competências dos elementos das 

equipas, não se podendo afirmar, no entanto, que este agente é a única influência, nem que é a 

mais marcante. 

Para tal, apresenta-se aqui um apanhado das respostas que se considera serem mais 

significativas para se chegar a uma conclusão fundamentada.  

 
Considera que o gestor de projeto teve influência na evolução das suas 
competências? 

PL1di 

 
“As competências eram pré-existentes ou obtive-as de forma autodidata, não havendo 
relação entre competências e o GP.” 
 
"Esteve ao corrente do que era desenvolvido por cada um, de forma a ajudá-lo caso 
existissem dúvidas" 
 
"Esteve sempre disponível para qualquer dúvida" 
 
“…quem teve influência na minha evolução foram os restantes programadores.” 
 
“É um aluno com conhecimentos em todas as áreas, capaz de aconselhar-me nos 
momentos difíceis." 
 

PL2di 
 
"Devido ao gestor de projeto consegui orientar-me melhor ao longo de todo o projeto" 

64 

23 

Respostas de todas as equipas - Considera 
que o gestor de projeto teve influência na 
evolução das suas competências? 

Sim 

Não 
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"O gestor de projeto só indicava quais as tarefas que eu tinha de fazer" 
 
"Coordenou bem as tarefas dadas a cada elemento do grupo esclarecendo qualquer 
dúvida que surgiu" 
 
"Apesar de ser o gestor de projeto a delinear as tarefas, a minha evolução de 
competências deu-se porque de facto realizei todas as tarefas que me atribuíram" 
 
"Porque me incentivou cada vez mais a procurar soluções, deste modo acabei por 
aprender mais" 
 

PL3di 

 
"Ele motiva a equipa" 
 
"...foi sempre exigente comigo e sendo assim foi puxando pelas minhas capacidades."  
 
"O nosso gestor de projeto, além de ser um bom gestor, possui competências 
satisfatórias nas mais variadas áreas contribuindo de um modo geral para uma 
evolução das competências da equipa e vice-versa." 
 
"Este gestor é muito responsável e trabalhador. Quero agradecer o esforço e a 
motivação que deu à equipa." 
 
"O gestor de projeto motiva a equipa de trabalho."  
 
"Devido ao facto de que o GP é um elemento que motiva sempre a equipa para a 
mesma dar o seu melhor." 
 
"Ajudou- me quando senti dificuldades, procurou ensinar e esteve sempre presente e a 
par de todas as situações."   
 

PL4di 

 
"Todos aprendem uns com os outros."  
 
"...fez com que os objetivos propostos para cada cargo, fossem sendo cumpridos, e 
isso de certa maneira, fez com que cada um de nós, evoluísse nas suas 
competências." 
 
"Obrigou-nos a seguir datas e estruturas, o que me ajudou na maneira como eu faço os 
artefactos propostos." 
 
"Quando me encontrava com dificuldade durante o desenvolvimento do meu trabalho o 
gestor de projeto ajudou sempre a superar." 
 
"Algumas coisas que sei foram-me ensinadas pelo gestor de projeto." 
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"Ajudou-nos a organizar o trabalho, de forma a podermos fazê-lo por fases e 
atempadamente." 
 
"Porque o gestor de projeto auxilia-me sempre que necessário e importa-se com as 
tarefas que faço." 
 
"Ajudou-me a desenvolver capacidades de trabalho em grupo" 
 

PL1pl 

 
"Nunca tive nenhuma ordem direta do mesmo." 
 
"Teve a capacidade de perceber qual o caminho a tomar e teve mão firme quando era 
necessário tomar uma decisão importante. Esteve sempre disponível para ouvir os 
problemas ajudando a resolve-los da melhor forma possível. Tinha grande abertura com 
o grupo e ouviu sempre opiniões e ideias antes de tomar decisões, fazendo assim com 
que o grupo se interligasse melhor." 
 
"...um depositar de confiança." 
 
"Partilhávamos informação e opiniões."  
 
"Orientou bastante em certas tarefas." 
 
"Em determinados momentos sentia que precisava de decidir ou ser ajudado nas 
decisões e sempre foi um profissional recetivo e com espirito crítico suficiente para 
ajudar a uma melhoria ate nas definições de ideias."  
 
"O Gestor teve que tomar decisões difíceis em qualquer uma das partes do trabalho e 
que resultaram num bom encaminhamento do mesmo tendendo este, a meu ver, para 
um bom resultado. A análise que faço é vendo o antes e o depois de certas decisões e 
tirando para mim uma experiência." 
 
"Deu-me um voto de confiança colocando-me como responsável pelo grupo e trabalho 
dos analistas no momento 3."  
 
"Motivação." 
 

PL2pl 

 
"A evolução das minhas competências deveu se ao trabalho feito até então. O gestor de 
projeto cumpre com as suas funções, mas não anda propriamente a formar ninguém. 
Sabe tanto como nós." 
 
"Considero que a evolução das minhas competências, para além de o dever a mim, 
também considero que o grupo em geral contribui para tal." 
 
"Porque orienta-me e ajuda no que for necessário."  
 
"As tarefas que me atribuiu tive de ser capaz de me orientar mesmo que não me 
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sentisse à vontade, dando me a possibilidade de aprender." 
  
"Dando indicações de melhoria." 
 
 
"..não houve qualquer situação para isso ocorrer!" 
 
"A única vez que falou comigo foi para pedir para mudar de cargo." 
 
"...penso que o papel do gestor não é fazer evoluir as minhas competências. Isso 
depende só de mim." 
 
"Ao colocar-me como responsável por certas tarefas, fez-me ter outra perspetiva sobre 
os dois lados do trabalho: o lado de quem apenas faz e o lado de quem faz e coordena 
o que os outros fazem. Até ao momento, nunca me tinha encontrado numa situação do 
género e creio ter servido para evoluir as minhas competências a nível profissional."  
 
"Influencia inexistente! Evolução autodidata e individual." 
 
"Com uma visão diferente da minha, foi isento e tentou transmitir a necessidade de 
ouvir todas as opiniões e de as respeitar e incentivou o trabalho em equipa e troca de 
conhecimento." 
 
"Ao coordenar bem o trabalho, permitiu que o nosso trabalho fosse realizado com 
sucesso. Além disso deixou-nos "crescer" dentro do grupo ao desempenhar as nossas 
funções com alguma autonomia."  
 
Tabela 71 - Respostas mais significativas das equipas sobre a influencia do gestor de projeto nas suas competências  

 

Observa-se que apesar de haver um elevado número de elementos a demonstrar que o 

gestor de projeto possui influência na evolução das competências da equipa, também se pode 

encontrar um elevado número de elementos que considera que a evolução foi individual ou 

ocorreu devido à influência de uns elementos sobre os outros.  

Dois comentários são extremamente valiosos e reveladores destes fatores: 

Um elemento da equipa PL3di comenta: 

"No principio foi mais complicado, mas com ajuda dos docentes e com a colaboração das 
equipas fomos ultrapassando as fases mais complicadas."  
 

Enquanto que um outro elemento, neste caso da equipa PL2pl, afirma: 
 
"Para além de não saber bem o que fazer em cada momento, a rivalidade entre equipas e 
mesmo entre elementos da própria equipa, a falta de colaboração de elementos..."  
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Estes elementos revelam por um lado, na equipa PL3di, ter havido influência positiva 

extraequipa nas competências dos elementos, enquanto que no caso da PL2pl, é indicado ter 

havido influência negativa extraequipa e mesmo dentro da própria equipa.   

Deste modo, pode afirmar-se que o gestor de projeto possuiu influência nas 

competências dos elementos das equipas, não sendo, no entanto o único fator, nem sendo 

provavelmente, o mais preponderante. Observa-se que foi uma união destes fatores que 

conduziu a que todas as equipas tivessem uma perceção de evolução positiva durante o decorrer 

do projeto.  

4.4 Influência das competências do gestor de projeto no 

desempenho da equipa 

 

 O impacto do gestor de projeto no desempenho das equipas é, como já afirmado, um 

acontecimento complexo. Este tanto pode ter um impacto positivo, elevando os padrões de 

qualidade do trabalho desempenhado pela equipa, como por outro lado, pode ser um elemento 

desestabilizador, desmotivador, com pouca capacidade de liderança, que atue sobre o trabalho 

da equipa como um "travão", impedindo-a de atingir resultados superiores.  

Assim se verifica que o gestor ao possuir impacto no desempenho da equipa, este tanto 

pode ser um impacto benéfico, como um impacto lesivo. 

 

Figura 95 - Respostas de todas as equipas - Considera que o gestor de projeto teve impacto no desempenho da equipa no 
projeto? 

 

82 

4 

Respostas de todas as equipas - Considera 
que o gestor de projeto teve impacto no 
desempenho da equipa no projeto? 

Sim 

Não 
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 Apresentam-se então os resultados obtidos pelas equipas no projeto na Tabela 72 - 

Resultados obtidos pelas equipas no projeto de DAI. 

 PL1di PL2di PL3di PL4di PL1pl PL2pl 

M1 16 18 12 17 16 15 
M2 15 17 10 16 16 17 
M3 18 13 13 17 17 18 

M5 - Relatório 17 14 13 15 18 17 
M5 - Comercial 18 16 14 12 16 15 
M5 - Técnica 18 16 14 12 18 13 

M5 - Final 17 15 14 13 18 15 
Classificação Final 17 15 13 15 17 16 

Tabela 72 - Resultados obtidos pelas equipas no projeto de DAI 

 
Comercial - classificação resultante da apresentação ao cliente. 
Técnica -  classificação resultante da  apresentação à equipa docente.  

 

Neste ano letivo, as classificações obtidas pelas equipas são bastante elevadas. Duas 

das seis equipas (PL1di e PL1pl) obtiveram a classificação de 17 valores, a equipa PL2pl obteve 

a classificação de 16 valores, as equipas PL2di e PL4di a classificação de 15 valores e, por fim, 

a equipa PL3di, com a pior classificação, 13 valores. De notar, no entanto, que foi nesta equipa 

que ocorreu a mudança de gestor de projeto. 

Tendo em conta as classificações obtidas,  classificações estas elevadas, é esperado que 

haja uma correlação entre elas e as competências dos gestores de projeto e equipas.  
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Figura 96 - Perceção das equipas sobre as competências do seu GP e das suas próprias competências 

 

Verifica-se que uma das equipas (PL1di) cujo desempenho foi igual ou superior às 

demais equipas, tem uma perceção das competências do seu gestor de projeto inferior aquelas 

que possuíram um menor desempenho (PL2di, PL3di, PL4di, PL2pl). Note-se no entanto, que a 

equipa PL1di, apesar de ter obtido a classificação de 17 valores, também se autoavalia de forma 

inferior às restantes, com a exceção da PL2di.  

As equipas PL2di e PL4di apresentam também um panorama invulgar. Ambas 

obtiveram a classificação de 15 valores. Contudo, as equipas apresentam uma enorme 

disparidade na perceção das suas competências e nas competências do seu gestor de projeto. 

Enquanto a equipa PL2di tem uma perceção das competências, quer do gestor, quer das 

próprias, inferior a todas as outras equipas, a equipa PL4di, possui um perceção completamente 

inversa, avaliando as suas competências e as do seu gestor, de forma superior às restantes 

equipas. A equipa PL3di,  que teve o pior desempenho (13 valores), foi a única equipa onde 

houve alteração de gestor de projeto, por negligência do gestor inicial, o que condicionou o seu 

desempenho. Devido a este aspeto, esta equipa será analisada separadamente.   
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Reitera-se a tendência de, independentemente do desempenho obtido, quando as 

equipas avaliam as competências do gestor de projeto de forma elevada, também se avaliam de 

forma elevada, e quando o avaliam inferiormente, também se avaliam do mesmo modo. Este 

facto revela uma enorme subjetividade por parte das perceções dos elementos das equipas.  

Assim, os elementos de uma equipa podem possuir uma tendência para realizar avaliações mais 

abonativas, enquanto os elementos de uma outra equipa, podem ter tendência para realizar 

avaliações mais desfavoráveis. Este aspeto prende-se também com o facto de que, como cada 

equipa se avalia obviamente apenas a si mesma e ao seu próprio gestor de projeto, estas 

tendências revelam-se apenas nessas equipas, isto é, é muito provável que um gestor que 

possui uma avaliação elevada por parte de uma equipa que tem tendência a sobreavaliar, se se 

integrasse numa equipa com tendência para subavaliar, não teria uma avaliação tão generosa.  

Note-se no entanto que em nenhuma das equipas as perceções, sejam elas das 

competências dos gestores, ou competências da equipa, podem ser consideradas negativas, 

mas sim apenas inferiores em comparação com as restantes equipas.  

Como tal, nestes 4 casos (PL1di, PL2di, PL3di, PL4di), não se consegue apenas pelas 

questões de resposta fechada, chegar a uma conclusão coerente. É assim imperativo analisar 

detalhadamente as questões de resposta aberta destas equipas. Relativamente às equipas PL1pl 

e PL2pl, as competências do gestor de projeto, aliadas às competências das equipas, sem as 

quais é difícil obter um bom desempenho, coadunaram-se para a obtenção de resultados 

superiores (17 e 16 valores, respetivamente).  
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4.4.1 PL1di 

 

Como referido, a equipa PL1di, cuja classificação foi de 17 valores, nas questões de 

resposta fechada, avalia o seu gestor de projeto inferiormente às avaliações obtidas pelo gestor 

de projeto da equipa PL1pl, cuja equipa obteve o mesmo desempenho.   

Como tal, apresentam-se aqui um apanhado das respostas que se considera serem mais 

significativas, relativas às questões de resposta aberta, bem como a perceção, por parte da 

equipa, das competências do gestor de projeto nas questões de resposta fechada. 

Perceção da equipa PL1di sobre as competências do gestor de projeto 

Liderança 3,79 
Motivação 3,71 
Autocontrolo 3,85 

Comunicação 3,82 
Autoconfiança e tomada de decisão 3,99 
Trabalho em equipa 3,85 
Orientação a resultados e eficiência 3,88 
Conflito e negociação 3,70 

Tabela 73 - Perceção da equipa PL1di sobre as competências do seu GP 

 

 
Considera que o gestor de projeto teve impacto no desempenho da equipa no 

projeto? 

"Esteve atento às tarefas desenvolvidas por cada um e se as datas de entrega eram respeitadas 
de forma a não atrasar o trabalho de outros elementos do grupo." 
 
" Ele nunca faltou e esteve lá sempre que o grupo precisou"  
 
"...tudo passava pelas mãos dele antes de serem executadas." 
 
"Tanto impacto positivo como negativo. Positivo pois definiu metas de forma clara, negativo 
porque por vezes essas metas não tinham sentido." 
 
" Não aceitou algumas criticas de melhoria e definiu muita carga horaria para a parte final do 
projeto." 
 
"Teve uma visão diferente que ajudou na conceção do projeto." 
 
"O gestor de projeto ajudou bastante toda a gente nas suas dificuldades pessoais."  
 
"Manteve sempre toda gente unida e sem conflitos." 
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"...é calmo e sereno."  

 
Tabela 74 - PL1di: Apanhado das respostas mais significativas à questão: Considera que o gestor de projeto teve 

impacto no desempenho da equipa no projeto? 
  

Verifica-se então que, quando questionada sobre se o gestor tinha possuído influência no 

seu desempenho, a esmagadora maioria das respostas da equipa centram-se de forma bastante 

positiva na competência "Liderança", centrando -se as restantes, positivamente nas 

competências "Autocontrolo" e "Conflito e Negociação". No entanto, nas questões de resposta 

fechada, avaliam-no nestas competências, com o grau 3,79, 3,85, 3,70, respetivamente, isto é, 

nunca acima do grau 4. 

Observa-se assim que a equipa, especialmente na competência "Liderança", subavaliou 

o seu gestor. Este, considerando as respostas acima apresentadas, deveria ter obtido uma 

avaliação superior nestas competências. De novo referir, que a própria equipa não avalia a 

média das suas próprias competências acima de 3,99. 

Acredita-se, pelo conjunto destas observações, que, apesar de o gestor de projeto não 

ter obtido uma perceção do grau das suas competências, de forma equitativa ao gestor de 

projeto homólogo, isto é, o da equipa PL1pl, que também obteve 17 valores, deveria ter tido 

melhor avaliação por parte da equipa. Considera-se assim ter havido uma subavaliação, por 

parte dos elementos desta equipa, quer das competências do gestor de projeto, quer das suas 

próprias competências. 

Conclui-se assim que o gestor de projeto teve um impacto positivo no desempenho da 

equipa, facto que não se encontra patenteado nas respostas às questões de resposta fechada. 
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4.4.2 PL2di 

  
A equipa PL2di, cuja classificação foi de 15 valores, nas questões de resposta fechada, 

avalia o seu gestor de projeto inferiormente às avaliações obtidas pelo gestor de projeto da 

equipa PL4di, cuja equipa obteve o mesmo desempenho.   

Como tal, realiza-se aqui o mesmo processo da equipa anterior.  

Perceção da equipa PL2di sobre as competências do gestor de projeto 

Liderança 3,59 
Motivação 3,36 
Autocontrolo 3,53 
Comunicação 3,66 
Autoconfiança e tomada de decisão 3,43 
Trabalho em equipa 3,76 
Orientação a resultados e eficiência 3,51 
Conflito e negociação 3,62 

Tabela 75 - Perceção da equipa PL2di sobre as competências do seu GP 

 

 
Considera que o gestor de projeto teve impacto no desempenho da equipa no 

projeto? 

 
"Ajudou na organização do trabalho."  
 
"Sim, pois teve um papel essencial na coordenação de todo o trabalho e de todo o grupo."  
 
"Penso que podia ter uma relação mais aberta com a equipa e motivar mais algumas pessoas. 
" 
 
"Não transmitiu motivação e ordem. " 
 
"Falta de motivação, falta de espirito de equipa. Pouca capacidade de líder.  
Resumidamente, é um gestor porque é organizado, mas não tem capacidades de líder."  
 
"Na fase crucial do projeto, não mostrou ser um gestor tendo de ser outras pessoas a lidarem 
com as pessoa/projeto. " 
 
"Porque esteve sempre a controlar o trabalho para que ele nunca se atrasasse" 
 
"Apesar de muito organizado o gestor de projeto não tem capacidade de liderança. " 
  

 
Tabela 76 - PL2di: Apanhado das respostas mais significativas à questão: Considera que o gestor de projeto teve 

impacto no desempenho da equipa no projeto? 
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Ao contrário da equipa PL1di, quando questionada sobre se o gestor tinha possuído 

influência no seu desempenho, a esmagadora maioria das respostas da equipa centram-se de 

forma bastante negativa na competência "Liderança" e "Motivação", às quais, nas questões de 

resposta fechada, foi atribuído um grau de 3,59 e 3,36 respetivamente. 

Pelas respostas, observa-se que o gestor realizou "o mínimo" requerido pela sua função, 

isto é, apenas coordenou os elementos e distribuiu/orientou tarefas. A esmagadora maioria dos 

elementos refere a sua falta de capacidade para ser líder, falta de capacidade para motivar a 

equipa e incapacidade do gestor para criar uma boa relação com a equipa. Este aspeto está 

bem patenteado nas afirmações: 

"...Resumidamente, é um gestor porque é organizado, mas não tem capacidades de líder." 
 
"Apesar de muito organizado o gestor de projeto não tem capacidade de liderança." 
 

Acredita-se, pelo conjunto destas observações, que este gestor teve uma influência 

menos positiva no desempenho da equipa. O gestor possuiu uma boa capacidade coordenadora  

e, como refere um elemento, era bastante organizado, mas não era um agente motivador nem 

bom líder. Deste modo, se o gestor de projeto possuísse estas competências, julga-se que o 

desempenho obtido pela equipa poderia ter sido superior, apesar da classificação atribuída. 
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4.4.3 PL4di 

 

Esta equipa obteve uma classificação de 15 valores, isto é, a mesma classificação que a 

equipa acima apresentada. No entanto, ao contrário dessa equipa, em que o gestor de projeto é 

apresentado como não tendo capacidade de liderança e motivação, no presente caso, o gestor 

de projeto é avaliado, nas questões de resposta fechada, de forma extremamente positiva. A 

equipa também se avalia a si mesma de forma extremamente elevada. 

Como tal, apresentam-se aqui um apanhado das respostas que se considera serem mais 

significativas, relativas às questões de resposta aberta, bem como a perceção, por parte da 

equipa, das competências do gestor de projeto nas questões de resposta fechada. 

Perceção da equipa PL4di sobre as competências do gestor de projeto 

Liderança 4,34 
Motivação 4,43 
Autocontrolo 4,28 
Comunicação 4,52 
Autoconfiança e tomada de decisão 4,46 
Trabalho em equipa 4,68 
Orientação a resultados e eficiência 4,36 
Conflito e negociação 4,36 

Tabela 77 - Perceção da equipa PL4di sobre as competências do seu GP 

 
 

Considera que o gestor de projeto teve impacto no desempenho da equipa no 
projeto? 

 
"Atuou como uma ligação à realidade que nos obrigou a trabalhar e a cumprir as datas 
propostas. Cimentou a nossa relação com os restantes membros." 
 
"Pela disponibilidade demonstrada durante toda a execução do projeto em todas as áreas, e 
pela persistência com os elementos da equipa, essencial neste tipo de projetos, fazendo assim 
com que todos cumprissem as datas no que respeitaria às tarefas de cada um."  
 
"Estava sempre atualizada com o desenvolvimento do trabalho e geriu muito bem o mesmo."  
 
"O gestor de projeto fez todos os seus possíveis para o bem-estar da equipa." 
 
"Conseguiu organizar a equipa de forma a que cada um tivesse o trabalho correto.  
 
  
Manteve o grupo de trabalho sempre unido.  
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"...foi este que coordenou a equipa de início ao fim e tornou o grupo mais unido e organizado."  
 

 
Tabela 78 - PL4di: Apanhado das respostas mais significativas à questão: Considera que o gestor de projeto teve 

impacto no desempenho da equipa no projeto? 

 

Pelos dados apresentados, verifica-se que ao contrário do que acontece em todas as 

outras cinco equipas, não existe um único comentário depreciativo, ou aspeto a melhorar, 

relativamente às competências e atuação do gestor de projeto. A este facto alia-se igualmente a 

excelente (a melhor de entre todas as equipas) apreciação da equipa relativamente às suas 

próprias competências. Mediante este panorama, excelente avaliação das competências do 

gestor de projeto e da própria equipa, seria de esperar que esta tivesse obtido uma classificação 

superior a 15 valores, facto que não se verificou. 

Depreende-se assim, que é possível ter havido uma excessiva avaliação das 

competências por parte da equipa, quer de si, quer do gestor de projeto, facto este que 

impossibilita ter uma noção correta de se efetivamente o seu gestor de projeto contribuiu ou não 

com as suas competências para o bom desempenho da equipa.   
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4.4.4 PL3di 

 

Por último, são analisadas as respostas da equipa PL3di. Esta equipa obteve uma 

classificação de 13 valores, a menor classificação entre todas as equipas. No entanto, esta 

equipa possui a particularidade de ter sofrido alteração do seu gestor de projeto, a meio da 

realização do projeto. Como afirmado anteriormente, o gestor de projeto substituto entrou para o 

cargo no início do momento 3.  

 Classificações 

M1 12 
M2 10 
M3 13 
M5 - Relatório 13 

M5 - Comercial 14 
M5 - Técnica 14 
M5 - Final 14 
Classificação final 13 

Tabela 79 - Classificações obtidas pela equipa PL3di 

 

Verifica-se assim, que com o gestor inicial (gestor que foi substituído), a equipa se 

encontrava no limiar das classificações negativas, e que após a entrada do gestor de projeto final 

rapidamente as classificações melhoraram. 

Importa aqui referir que nas seis equipas, no que se refere à execução propriamente dita 

do projeto (M1, M2, M3 e M5), obtiveram todas um bom ou excelente desempenho, excetuando 

a presente equipa, que iniciou o projeto com um desempenho inferior e se viu obrigada a mudar 

de gestor de projeto a fim de tentar melhorar esse mesmo desempenho, o que conseguiu, facto 

que, por si só, valida a primeira hipótese deste trabalho: “As competências do gestor de projeto 

têm influência no desempenho das equipas de DAI”.  

Pela negativa e pela positiva, respetivamente gestor inicial e gestor final, os dois gestores 

que lideraram esta equipa tiveram influência no seu desempenho, facto que ficou evidenciado 

pelos desempenhos da equipa nos momentos M1 e M2, com o gestor de projeto inicial, e nos 

momentos M3 e M5, já com o gestor de projeto final. Nestes dados não houve subjetividade: a 

equipa sentiu-se mal liderada pelo gestor de projeto inicial e, efetuando a mudança de gestor, 

passou a sentir-se bem liderada pelo gestor de projeto final. 
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Perceção da equipa PL3di sobre as competências do gestor de projeto 

Liderança 4,39 
Motivação 4,53 
Autocontrolo 4,42 
Comunicação 4,38 
Autoconfiança e tomada de decisão 4,41 
Trabalho em equipa 4,58 
Orientação a resultados e eficiência 4,38 
Conflito e negociação 4,40 

Tabela 80 - Perceção da equipa PL3di sobre as competências do seu GP 

 

 
Considera que o gestor de projeto teve impacto no desempenho da equipa no 

projeto? 

 
"Orientou melhor a equipa do que o gestor anterior." 
 
"Motiva a equipa." 
 
"Criou-se mais interatividade entre os membros da equipa e por esse mesmo motivo obtiveram-
se resultados superiores."  
 
"Muito dedicado, persistente e ativo." 
 
"Coordenou muito bem os recursos e motivou os restantes elementos." 
 
"Com a troca de gestor, a equipa ficou mais motivada." 
 
"...reestruturou o que estava mal e colocou a equipa a remar para o mesmo rumo."  
 
"GP é muito motivador e competente."  
  
"Atuação positiva, e motivou toda gente a trabalhar por uma única causa DAI... " 
 
"Por todo o seu conhecimento, pelo esforço que teve e demonstrou, pelo apoio que deu a 
equipa e por se mostrar disponível em ajudar quem tinha mais dificuldade ou não estava a 
conseguir realizar algum assunto."  
 

 
Tabela 81 - PL3di: Apanhado das respostas mais significativas à questão: Considera que o gestor de projeto teve 

impacto no desempenho da equipa no projeto? 

 

 Como foi afirmado anteriormente na secção "Caraterização e análise das equipas", 

nomeadamente na subsecção referente a esta equipa, o gestor de projeto foi um agente 

extremamente motivador, facto que foi referido por quase todos os elementos. É unânime por 
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parte da equipa, que se tivessem continuado com o gestor inicial, nunca teriam alcançado os 

resultados que obtiveram. As competências do gestor de projeto desta equipa, sobretudo a 

"Motivação" e "Liderança", foram uma boa influência para o seu desempenho.  

4.4.5 PL1pl e PL2pl 

 

Verifica-se que estas equipas fizeram uma elevada apreciação das suas competências e  

das competências do seu respetivo gestor de projeto. Estes factos foram validados pelo 

desempenho  demonstrado , o que comprova que para esse bom desempenho  tanto contribuíram 

as boas competências da equipa como as do seu gestor.  
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5 Conclusão e trabalho futuro 

5.1 Conclusão 

 

Para a realização deste trabalho foi estudada a literatura relevante sobre a disciplina de 

gestão de projetos, bem como os subtemas subjacentes. Para além destes, foram estudados os 

conceitos e autores mais proeminentes associados à teoria das competências. Deste modo, 

pretendia-se avaliar o impacto das competências do gestor de projeto em diversos aspetos, tais 

como as competências das equipas e o seu desempenho. Foi então considerado o estudo de 

caso como sendo o melhor instrumento de pesquisa e ferramenta de análise, como já foi 

explanado no capítulo “2. Abordagem metodológica”.  

Assim sendo, foram elaborados os questionários constantes nos Anexos 1 a 3, efetuados 

no início e no final do projeto, os quais, utilizando perguntas de resposta fechada e aberta, 

questionaram a presença, mais ou menos forte, de comportamentos (com respostas que 

variavam entre comportamentos de ocorrência nula – ‘Nunca’ – até comportamentos de 

ocorrência permanente – ‘Sempre’), que, em conjuntos predefinidos, levam à formulação de  

competências que foram consideradas como devendo estar presentes nos Gestores de Projeto e 

nas equipas de DAI, e como determinantes do bom desempenho dessas mesmas equipas.  

Pela simples análise das notas finais das equipas, pode concluir -se que quase todas  

tiveram um excelente desempenho (cinco equipas com notas entre 15 e 17 valores) à exceção 

de uma delas (PL3di). Neste caso, esta equipa, nos dois primeiros momentos do projeto obteve 

notas dececionantes, atingindo o limiar das avaliações consideradas " positivas", e por esse 

facto, viu-se na contingência de ter de mudar de gestor de projeto, o que veio alterar o rumo dos 

acontecimentos de forma positiva, tendo de imediato alcançado resultados superiores aos até aí 

obtidos. Nesta, o impacto das competências dos dois gestores de projeto no desempenho da 

equipa é irrefutável. Os elementos da equipa, apercebendo-se da incapacidade de liderança, 

motivação e fraca presença por parte do gestor de projeto inicial, decidiram aplicar a drástica 

medida de alterar o elemento que ocupava esse cargo, tendo então optado por um outro 

elemento da equipa que lhes pareceu mais adequado. Esta escolha, pelos rasgados elogios 

feitos a este elemento, bem como pela drástica melhoria nas classificações da equipa após a 

sua ocupação do cargo, revelou-se acertada. É unânime a influência das competências, 
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nomeadamente "liderança" e "motivação", deste elemento quer sobre as competências dos 

elementos da equipa, quer sobre o desempenho da mesma no projeto.  

No entanto, pode-se também verificar nas restantes equipas, com maior ou menor grau, 

influência das competências dos gestores de projeto, quer no desempenho no projeto, quer nas 

competências dos elementos de cada respetiva equipa. Na tabela 82 pode observar-se uma 

síntese das questões de resposta fechada efetuadas às equipas, já anteriormente apresentadas 

neste trabalho. 

Sim  Não % 

1. Gestor de projeto teve atuação exemplar? 
76  

 
88% 

 
 10 12% 

2. Gestor de projeto teve impacto no desempenho da equipa no 
projeto? 

82  
 

95% 

 
 4 5% 

3. O Gestor de projeto foi mais um obstáculo que um elemento 
essencial para o projeto? 

5  
 

6% 

 
 81 94% 

4. Equipa teria obtido os mesmos ou melhores resultados sem a 
atuação do gestor de projeto? 

7  
 

8% 

 
 79 92% 

5. Considera que o gestor de projeto teve influência na evolução 
das suas competências? 

64  
 

74% 

 
 23 26% 

Tabela 82 - Síntese das questões de resposta fechada às equipas 

 

A percentagem de respostas positivas à primeira questão comprova a excelente atuação 

que a quase generalidade dos gestores demonstraram, sendo a maior parte das respostas 

negativas (6 em 10) advindas da equipa PL2di, onde praticamente metade dos elementos 

considera que o seu gestor não teve uma atuação exemplar. Os elementos da equipa referiram a 

total incapacidade de liderança e motivação por parte do seu gestor, tendo este sido inclusive 

"afastado" na fase crucial do projeto, sendo, de acordo com a afirmação de um elemento, outros 

elementos a ter de liderar o referido projeto. As restantes quatro respostas negativas à primeira 

questão, divididas pelas restantes cinco equipas, tornam-se irrelevantes. 

Este impacto esmagadoramente positivo pode ser corroborado pela conjugação das 

respostas às questões 2, 3 e 4. Pela análise conjunta destas respostas, pode-se de novo reiterar 

este impacto positivo por parte dos gestores de projeto no desempenho alcançado pelas 

equipas. Com respostas abonativas sempre acima dos 92%, os elementos das equipas 

demonstram que os seus gestores, podendo ter um impacto benéfico ou prejudicial, tiveram um 
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impacto predominantemente positivo, afirmando que não teriam obtido os mesmos ou melhores 

resultados sem a atuação do seu respetivo gestor de projeto.  

Finalmente, como foi demonstrado na secção - "4.3 Análise comparativa das equipas" - 

verifica-se que os gestores de projeto, em menor ou maior grau, possuem impacto na evolução 

das competências das equipas. No entanto, como se pode verificar pelo número de respostas 

negativas à questão 5, e pela análise contida na secção mencionada, não se pode afirmar que 

os gestores de projeto tenham sido o único elemento, nem o mais preponderante nessa 

evolução, pelo que se considera que um conjunto de fatores (influências extra-equipa, intra-

equipa, trabalho individual e em grupo, competências do gestor de projeto, entre outros), 

influenciaram a evolução positiva das competências ocorridas em todas as equipas.  

Tendo em conta as competências do gestor de projeto que foram analisadas, observou-

se que, de forma unânime, todas elas foram direta ou indiretamente mencionadas como 

importantes pelas equipas nas respostas abertas dos questionários, fosse pela elevada posse 

por parte do gestor da mencionada competência, fosse pela sua lacuna. Destas, notou-se uma 

tendência e maior relevo, sobre as competências "Liderança", "Motivação" e "Comunicação". 

Todas as equipas focam a necessidade do gestor possuir a competência "Liderança" em elevado 

grau, sendo que, nomeadamente nas equipas PL1di, PL3di, PL4di, PL1pl e PL2pl, se observam 

variados elogios aos comportamentos adotados pelos gestores que estão diretamente ligados a 

esta competência. Observa-se também na equipa PL2di, cujos elementos declaradamente 

afirmam a fraca ou inexistente capacidade de liderança do seu gestor, a falta que esta 

competência fez à equipa, bem como o quanto afetou os seus elementos. Na equipa PL2pl, o 

estilo de liderança (Laissez -faire) adotado pelo gestor, consciente ou inconscientemente, 

influenciou toda a equipa, tendo os elementos ficado satisfeitos com a liberdade fornecida pelo 

gestor para a realização das suas tarefas, como se pode verificar pelas respostas abertas aos 

questionários. Este estilo de liderança demonstrou ser produtivo, talvez devido à própria natureza 

da equipa - pós-laboral e com elementos com uma experiência e um nível de autonomia que as 

equipas do horário laboral provavelmente não possuem.  

Relativamente à competência "Motivação", pode-se de novo observar a lacuna do gestor 

de projeto da equipa PL2di relativamente a esta, bem como as queixas dos elementos da sua 

equipa. Por outro lado, de forma oposta, na equipa PL3di, os elementos fazem largos elogios à 

capacidade de motivação do gestor substituto, chegando mesmo um elemento a agradecer, 
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direta e explicitamente, a sua capacidade de motivar a equipa. Este gestor além de ter liderado a 

equipa e ter posto os seus elementos a trabalhar para um objetivo comum (liderança), foi 

também capaz de motivar um grupo de alunos que estava extremamente desmotivado com as 

classificações que estava a obter, bem como extremamente desmotivado com o seu gestor de 

projeto até ao momento em que decidiu pela sua "demissão".  

Por último, a competência "Comunicação", que se verificou nos estágios iniciais do 

projeto como sendo uma lacuna em todas as equipas, também se apresentou como uma das 

principais queixas sobre a atuação dos gestores de projeto. De notar que o próprio gestor de 

projeto inicial da equipa PL3di revelou que uma das suas falhas foi exatamente a "falta de 

comunicação". De modo equivalente, a principal queixa da equipa PL1di sobre a atuação do seu 

gestor, residiu sobretudo na má comunicação existente entre este e a equipa e o mau clima 

gerado devido a este aspeto. Nomeadamente, esta competência, para além de ter sido 

identificada como uma das mais relevantes na atuação dos gestores, é também uma das 

competências onde mais demonstraram ter dificuldades. A títulos de exemplo, o "chefe de 

equipa" de programadores da PL2di queixou-se da incapacidade para comunicar com os seus 

"subordinados", outro elemento queixou-se da incapacidade para fazer com que a equipa usasse 

o "Teamwork" como ferramenta de trabalho em grupo, e de uma forma geral, a maioria dos 

próprios elementos da equipa PL1di também revelaram a elevada falta de comunicação 

existente no seio da equipa.  

De notar no entanto, que a competência "Comunicação", que era no questionário inicial 

efetuado às equipas uma das duas competências percecionadas como mais baixas, sofreu uma 

elevada evolução, por parte de todas as equipas, no decorrer da execução do projeto da 

disciplina de DAI. 

Verifica-se também que, em todas as equipas, as maiores dificuldades, quer no início, 

quer no fim do projeto, se centram na competência "Flexibilidade e Adaptabilidade", 

nomeadamente nos comportamentos relativos à mudança de cargos ou tarefas. Esta 

competência é extremamente importante no contexto de um projeto, seja de sistemas de 

informação ou de outra área de atuação, pois é necessário que os elementos de uma equipa 

sejam polivalentes e não estejam restringidos a uma determinada e específica tarefa. No 

contexto atual dos projetos é necessário inúmeras vezes a adaptação a distintas tarefas, sem o 

mínimo aviso prévio. 
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Espera-se assim, com este trabalho, contribuir para a lacuna da literatura, que ignora e 

evita a questão da influência e contributo das competências do gestor de projeto para o êxito de 

um projeto, sendo que esta nunca é considerada um fator crítico de sucesso, tal como é referido 

por Müller & Turner (2007). 

5.2 Trabalho futuro 

 

Este trabalho foi realizado em contexto académico, pelo que é necessário aplicar o 

mesmo procedimento em contexto laboral. No contexto atual em questão, os gestores de projeto 

não possuíam experiência em gestão de projetos, sendo a primeira vez que lhes foi atribuída a 

responsabilidade de liderar equipas com um número de elementos tão elevado. Aliado a este 

aspeto, os gestores também não possuíam a liberdade nem o poder, que advém da real 

ocupação deste cargo numa empresa, de escolher, formar, recompensar ou sancionar os 

elementos da sua equipa, atitudes estas que muitas vezes podem alterar o rumo do projeto e 

condicionar o seu sucesso ou insucesso. 

O fator tempo também foi um forte opositor à realização deste projeto. É necessário 

realizar um estudo mais prolongado para tentar chegar a conclusões mais detalhadas. Julga-se 

também que é necessário avaliar um maior e mais diversificado leque de competências do que 

as avaliadas neste trabalho,  devido a questões antes mencionadas,  para assim obter uma maior 

compreensão sobre esta temática. 
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Anexos 

Anexo 1 - Questionário sobre as equipas realizado no início 

do projeto 
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Anexo 2 - Questionário sobre as equipas realizado no final 

do projeto 
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Anexo 3 - Questionário sobre o gestor de projeto realizado 

no final do projeto 
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Anexo 4 - Respostas ao Questionário inicial sobre as 

equipas 

PL1di 

 

Questionário inicial sobre a equipa PL1di 
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PL2di 

 

Questionário inicial sobre a equipa PL2di 

 

 

 

 

 

PL3di 

 

Questionário inicial sobre a equipa PL3di 
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PL4di 

 

Questionário inicial sobre a equipa PL4di 
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PL1pl 

 

Questionário inicial sobre a equipa PL1pl 
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PL2pl 

 

Questionário inicial sobre a equipa PL2pl 
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Anexo 5 - Respostas ao questionário final sobre as equipas 

PL1di 

 

Questionário final sobre a equipa PL1di 

 

 

 

 

Considera que o papel que lhe foi atribuído na equipa se adequa às suas capacidades?  

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

 

Pensa que as suas capacidades seriam melhor aplicadas a desempenhar outra função? 

Sim Não Não Não Não Não Não Não Não Sim Não Não Não Não 

 

Considera que o gestor de projeto teve influência na evolução das suas competências?  

Sim Sim Não Sim Não Sim Não Não Sim Não Sim Sim Sim Não 
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PL2di 

 

Questionário final sobre a equipa PL2di 

 

 

 

 

Considera que o papel que lhe foi atribuído na equipa se adequa às suas capacidades?  

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim 

 

Pensa que as suas capacidades seriam melhor aplicadas a desempenhar outra função? 

Não Não Sim Não Não Não Não Não Não Sim Não Sim Não Não 

 

Considera que o gestor de projeto teve influência na evolução das suas competências? 

Não Sim Sim Sim Não Não Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim 
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PL3di 

 

Questionário final sobre a equipa PL3di 

 

 

 

 

Considera que o papel que lhe foi atribuído na equipa se adequa às suas capacidades? 

Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

 

Pensa que as suas capacidades seriam melhor aplicadas a desempenhar outra função? 

Não Não Não Não Sim Sim Não Não Não Não Não 

 

Considera que o gestor de projeto teve influência na evolução das suas competências? 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
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PL4di 

 

Questionário final sobre a equipa PL4di 

 

 

 

 

Considera que o papel que lhe foi atribuído na equipa se adequa às suas capacidades? 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

 

Pensa que as suas capacidades seriam melhor aplicadas a desempenhar outra função? 

Não Não Sim Não Não Sim Não Não Não Não Não Sim Sim 

 

Considera que o gestor de projeto teve influência na evolução das suas competências? 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
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PL1pl 

 

Questionário final sobre a equipa PL1pl 

 

 

 

 

 

Considera que o papel que lhe foi atribuído na equipa se adequa às suas capacidades? 
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Sim Simm Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

 

Pensa que as suas capacidades seriam melhor aplicadas a desempenhar outra função? 

Não Sim Não Sim Não Não Não Não Não Sim Não Não Sim Não Não Não Não Não 

 

Considera que o gestor de projeto teve influência na evolução das suas competências?  

Não Sim Não Não Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim 

 

PL2pl 

 

Questionário final sobre a equipa PL2pl 
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Considera que o papel que lhe foi atribuído na equipa se adequa às suas capacidades?  

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Não Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim 

 

Pensa que as suas capacidades seriam melhor aplicadas a desempenhar outra função? 

Não Não Sim Não Não Não Sim Sim Não Não Não Sim Sim Não Não Não Não 

 

Considera que o gestor de projeto teve influência na evolução das suas competências? 

Não Não Sim Sim Sim Sim Não Não Não Sim Não Não Sim Sim Sim Sim Não 
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Anexo 6 - Respostas das equipas e dos gestores ao 

questionário sobre os gestores de projeto 

PL1di 

 

Questionário sobre o gestor de projeto - Respostas do GP 

 

 

 

 

 

 

 

Questionário sobre o gestor de projeto -  Respostas da equipa 
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PL2di 

 

Questionário sobre o gestor de projeto - Respostas do GP 

 

 

Considera que a equipa teria obtido os mesmos ou melhores resultados sem a atuação do 
gestor de projeto? 

Não Não Não Não Não Não Não Não Não Sim Sim Não Não Não 

Considera que o gestor de projeto foi mais um obstáculo do que um membro essencial? 

Não Não Sim Não Não Não Não Não Não Sim Não Não Não Não 

Considera que o gestor de projeto teve uma atuação exemplar na execução do projeto? 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Considera que o gestor de projeto teve impacto no desempenho da equipa no projeto? 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
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Questionário sobre o gestor de projeto - Respostas da equipa 

 

 

 

Considera que o gestor de projeto teve uma atuação exemplar na execução do projeto? 

Sim Não Sim Sim Sim Não Não Sim Não Não Sim Sim Sim Não 

 

Considera que a equipa teria obtido os mesmos ou melhores resultados, sem a atuação do 
gestor de projeto? 

Não Não Não Não Não Não Não Não Não Sim Não Não Não Não 

 

Considera que o gestor de projeto foi mais um obstáculo do que um membro essencial? 
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Não Não Não Sim Não Não Não Não Não Não Não Sim Não Não 

 

Considera que o gestor de projeto teve impacto no desempenho da equipa no projeto? 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim 

PL3di 

 

Questionário sobre o gestor de projeto - Respostas do GP 

 

 

 

 

 

Questionário sobre o gestor de projeto - Respostas da equipa 
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Considera que o gestor de projeto teve uma atuação exemplar na execução do projeto? 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

 

Considera que a equipa teria obtido os mesmos ou melhores resultados, sem a atuação do 
gestor de projeto? 

Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

 

Considera que o gestor de projeto foi mais um obstáculo do que um membro essencial? 

Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

 

Considera que o gestor de projeto teve impacto no desempenho da equipa no projeto? 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim 

 

 



277 
 

PL4di 

 

Questionário sobre o gestor de projeto - Respostas do GP 

 

 

 

 

 

Questionário sobre o gestor de projeto - Respostas da equipa 

 

 

 

Considera que o gestor de projeto teve uma atuação exemplar na execução do projeto? 
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Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim 

 

Considera que a equipa teria obtido os mesmos ou melhores resultados, sem a atuação do 
gestor de projeto? 

Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

 

Considera que o gestor de projeto foi mais um obstáculo do que um membro essencial? 

Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

 

Considera que o gestor de projeto teve impacto no desempenho da equipa no projeto? 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

PL1pl 

 

Questionário sobre o gestor de projeto - Respostas do GP 

 

 

 

 

 

Questionário sobre o gestor de projeto - Respostas da equipa 
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Considera que o gestor de projeto teve uma atuação exemplar na execução do projeto? 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não 
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Considera que a equipa teria obtido os mesmos ou melhores resultados, sem a atuação do  
gestor de projeto? 

Sim Não Não Sim Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

 

 

Considera que o gestor de projeto teve impacto no desempenho da equipa no projeto? 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

 

PL2pl 

 

Questionário sobre o gestor de projeto - Respostas do GP 

 

 

 

 

Questionário sobre o gestor de projeto - Respostas da equipa 

 

Considera que o gestor de projeto foi mais um obstáculo do que um membro essencial? 

Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 
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Considera que o gestor de projeto teve uma atuação exemplar na execução do projeto? 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

 

Considera que a equipa teria obtido os mesmos ou melhores resultados, sem a atuação do gestor de projeto? 

Não Sim Não Não Não Não Não Não Não Sim Não Não Não Não Não Não Não 
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Considera que o gestor de projeto foi mais um obstáculo do que um membro essencial? 

Não Não Não Não Não Não Não Não Não Sim Não Não Não Não Não Não Não 

 

Considera que o gestor de projeto teve impacto no desempenho da equipa no projeto? 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

 




