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RESUMO 

A gestão de projetos e o uso das melhores práticas é uma temática que se tem revelado como 

algo imprescindível para a maioria das organizações. 

Com um mercado cada vez mais competitivo, acompanhado de projetos complexos e exigentes 

a nível de custos, prazos e qualidade, existe um elevado número de derrapagens no orçamento 

e prazo de entrega, o que torna importante usar as boas práticas na gestão dos projetos. Para 

conseguir uma boa gestão a nível de prazos e orçamentos, é essencial avaliar as ferramentas e 

técnicas a serem usadas em cada fase de um projeto. 

Cada projeto é único, pelo que a escolha das ferramentas e técnicas a usar tem de ser apropriada 

a tipologia do projeto e ao contexto organização; a utilização das mesmas ferramentas não 

obtém os mesmos resultados em todos os projetos. Uma pequena empresa/gabinete não tem de 

ser vista como uma grande empresa em “formato” mais pequeno, tem de ter ferramentas e 

técnicas adaptadas aos seus projetos. 

Esta investigação visou estudar e realizar o levantamento das ferramentas e técnicas usadas nos 

gabinetes de arquitetura e design, assim como as dificuldades existentes, através de entrevistas 

semiestruturadas a elementos desses gabinetes. Conseguiu-se assim obter o conjunto das 

ferramentas e técnicas mais usadas nestas organizações, assim como as principais dificuldades 

sentidas na gestão dos seus projetos, o que permitiu propor um conjunto de melhores práticas 

mais adequadas para este setor de atividade.  
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ABSTRACT 

Project management and the use of best practices is an issue that has been revealed as something 

essential for most organizations. 

With an increasingly competitive market, combined with complex and demanding projects in 

terms of cost, time and quality, there is a high number of overruns in budget and delivery time, 

which makes it important to use good practices in the management of projects. To achieve good 

project management in terms of deadlines and budgets it is also essential to evaluate the tools 

and techniques to be used in each phase of a project. 

Each project is unique, so the choice of tools and techniques to be used must be appropriate to 

the project typology and organization context; the use of same tools do not achieve the same 

results in all projects. A small business/office does not have to be seen as a big company in 

smaller "format". It needs to have tools and techniques adapted to their projects. 

This research aimed to study and carry out a survey of the tools and techniques used in 

architecture and design studios, as well as the existent difficulties, through semi-structured 

interviews to members of these offices. So, it was achieved the set of the most used tools and 

techniques in these organizations, as well as the difficulties in managing their projects, which 

allowed us to the propose of a set of best practices to this sector of activity. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Enquadramento do Problema  

O mercado atual encontra-se cada vez mais competitivo, o que cria uma enorme pressão nas 

organizações, exigindo que os seus projetos não derrapem, seja a nível de orçamento, prazo ou 

qualidade dos produtos ou serviços. 

Apesar das organizações estarem cada vez mais orientadas para a utilização dos métodos e 

práticas na gestão dos seus projetos (Morris, 1997), isso não tem sido suficiente, pois existe um 

baixo nível de maturidade em gestão de projetos dentro das organizações e continuam a existir 

projetos que não conseguem atingir os objetivos esperados pelas partes interessadas (Cooke-

Davies, 2002). Segundo o IPMA (International Project Management Association) (2012), nos 

últimos dez anos a gestão dos projetos não sofreu alterações suficientes para garantir o sucesso, 

pois em média os projetos continuam a falhar, custam mais 98.5% que o orçamento inicial, 

demoram mais 115% que o prazo estipulado e apenas cumprem 61% do âmbito inicial.  

A gestão de projetos apresenta-se como sendo fundamental nas organizações e no sucesso dos 

seus projetos, tendo permitido a várias organizações destacarem-se pelo facto dos seus projetos 

terem cumprido os requisitos e prazos estipulados pelo cliente. Os projetos tornam-se cada vez 

mais complexos o que torna a gestão de projetos mais importante. Sem o uso de boas práticas 

gestão de projetos, os projetos dificilmente conseguiriam alcançar os objetivos finais 

cumprindo todos os requisitos. Entende-se por prática de gestão de projetos o uso de 

ferramentas e técnicas de gestão de projetos. Assim a crescente implementação de boas práticas 

de gestão de projetos surgiu pela necessidade de dar resposta eficaz e rápida perante a intensa 

competitividade dos mercados (Alhawari, Karadsheh, & Mansour, 2012). 

Cada projeto é único, o seu planeamento não deve ser rígido, deve-se adaptar e ser flexível 

perante as condições do projeto e dos seus intervenientes (Torres & Lelis, 2009). Não podemos 

esperar os mesmos resultados na aplicabilidade das mesmas práticas. Estas devem ser adaptadas 

ao contexto. Apesar de existir o guia PMBoK – Project Management Body of Knowledge (PMI, 

2013), uma das publicações mais influentes sobre o que constitui a base da profissão gestor de 

projetos, este contém o conjunto das ferramentas a usar mas não diferencia as mais adequadas 

para cada setor de atividade. Assim como também é mencionado pelos autores Besner e Hobbs 

(2013), existem limitações das abordagens recomendadas nos standards de gestão de projetos, 

nomeadamente a generalização, sendo a gestão de projetos fortemente dependente do contexto. 
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Assim, este projeto de dissertação, tem como objetivo entender quais as ferramentas e técnicas 

usadas frequentemente nos projetos dos pequenos gabinetes de arquitetura e design e as suas 

maiores dificuldades na gestão dos projetos, a partir da realização de entrevistas 

semiestruturadas aos elementos que constituem as equipas desses gabinetes de forma a 

apresentar um conjunto das melhores práticas de gestão de projetos a usar nesses projetos em 

particular.  

Este tema é relevante para o investigador, não só do ponto de vista profissional, mas também 

do ponto de vista científico, pois não existem estudos anteriores nesta área de atividade que 

apresentem um conjunto de melhores práticas de gestão de projetos para este setor específico. 

Entende-se por pequenos gabinetes de arquitetura e design, menos de 50 funcionários e cujo 

volume de negócios anual ou balanço total anual não excede 10 milhões de euros de acordo 

com Decreto–Lei nº 372/2007, 6 de Novembro, sendo que estas organizações trabalham com 

uma grande variedade de projetos. Existem gabinetes que se destacam apenas em obras de 

interiores mais focados para a decoração e mobiliário, enquanto outros gabinetes são mais 

focados para projetos de habitações. Normalmente esses gabinetes servem de intermediário 

entre o cliente e a empresa que lhes fornece os serviços/produtos, como por exemplo as 

câmaras, empresas de mobiliário, tapetes, cortinas, entre outros, isso faz com que estes 

gabinetes tenham a necessidade de manter os requisitos bem explícitos, de forma a garantir uma 

boa comunicação entre o cliente, gabinete e fornecedores. Por vezes é difícil cumprir objetivos, 

prazos e qualidade dos projetos. Quando os serviços são subcontratados, cabe ao gabinete 

supervisionar constantemente os fornecedores, para garantir que o produto chega à casa do 

cliente conforme o pretendido, e a equipa de montagem executa o trabalho conforme acordado, 

pois o contacto com o cliente final é feito pelo gabinete e cabe a esse deixar o trabalho conforme 

os objetivos acordados inicialmente.  

Apesar destas organizações terem poucos colaboradores, trabalham com várias equipas 

subcontratadas. Normalmente têm que garantir uma ou mais empresas para fabricação dos 

móveis e sofás, equipa para montagem da obra na habitação, fornecedores de tecidos para sofás 

quando o cliente exige tecidos específicos, fornecedores de candeeiros e todas as peças de 

decoração. Todas estas equipas têm de ser geridas conforme os prazos e disponibilidade, de 

forma a garantir a finalização da obra no tempo estipulado e o melhor preço para o projeto. 

Estes gabinetes, normalmente, não possuem uma ferramenta de software para a gestão dos seus 

projetos, mas têm a necessidade de constantemente atualizarem o ponto de situação do projeto 

com os fornecedores, para garantirem que não existem atrasos nas entregas e que todos os 
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requisitos são cumpridos. A comunicação com os fornecedores normalmente é feita através de 

visitas de controlo às instalações dos fornecedores, chamadas telefónicas e e-mails. Mesmo 

assim existem informações e dados que se perdem ao longo do projeto, não passam para todos 

os elementos das equipas, e no final o produto pode não estar conforme o pretendido.  

Tendo o investigador experiência profissional na área e tendo constatado um muito baixo nível 

de maturidade em gestão de projetos nos gabinetes de arquitetura e design, bem como a não 

existência de referenciais que demonstrem as melhores práticas a usar na gestão de projetos 

deste setor específico, este estudo tem como objetivo dar resposta a esta necessidade. 

1.2 Perguntas e objetivos da investigação 

Neste estudo, o investigador considerou como práticas de gestão de projetos, apenas as 

ferramentas e técnicas, com base no estudo de Fernandes, Ward e Araújo (2013) e noutro estudo 

realizado anteriormente por Besner e Hobbs (2006b). No estudo de Fernandes, Ward e Araújo 

(2013) identificaram-se as práticas mais úteis de gestão de projetos, tendo resultado uma lista 

das 20 práticas mais úteis para a melhoria da performance dos projetos. 

Tendo o investigador conhecimento das dificuldades e muito baixo nível de maturidade em 

gestão de projetos nos gabinetes de arquitetura e design, esta investigação tem como principal 

objetivo estudar quais as melhores práticas de gestão de projetos a usar na gestão de projetos 

nestes gabinetes. 

Todo o estudo foi desenvolvido para dar resposta às três seguintes perguntas de investigação: 

 

Quais as ferramentas e técnicas de gestão de projetos que são mais utilizadas nos pequenos 

gabinetes de arquitetura e design? 

 

Quais as maiores dificuldades na gestão de projetos dos pequenos gabinetes de arquitetura e 

design? 

 

Quais as práticas de gestão de projetos mais adequadas para um pequeno gabinete de 

arquitetura e design? 
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1.3 Estrutura do documento 

Esta dissertação encontra-se dividida em seis Capítulos: introdução, revisão bibliográfica, 

metodologia de investigação, resultados obtidos, proposta das melhores práticas a usar nos 

gabinetes de arquitetura e design e por último as conclusões do estudo realizado. 

O Capítulo 1 apresenta a introdução, onde se pretende explicar de forma resumida a motivação 

e os objetivos desta investigação, fazendo o enquadramento do problema em questão. 

O Capítulo 2, por sua vez, foca-se sobre o enquadramento deste tema a nível bibliográfico 

apresentando todos os conceitos a serem abordados nos capítulos seguintes, tais como a gestão 

de projetos, gestão de programas e portefólio. São apresentados os Standards/Bodies of 

Knowedge da gestão de projetos, tais como o PMBoK, ICB, Prince2, P2M e APMBoK. As 

principais ferramentas e técnicas usadas na gestão de projetos são apresentadas segundo os 

quatro grandes grupos de processos: iniciação, planeamento, execução, controlo e 

encerramento do projeto. 

O Capítulo 3 tem como principal objetivo explicar os métodos de investigação usados para o 

levantamento das informações necessárias para o estudo, nomeadamente o uso das entrevistas. 

O Capítulo 4 descreve a análise da recolha dos dados obtidos pelas entrevistas, bem como a 

caracterização dos entrevistados a nível de cargo profissional, anos de experiência, género e 

escolaridade. 

No Capítulo 5 é apresentada a proposta do conjunto das melhores práticas a usar nos gabinetes 

de arquitetura e design, assim como alguns templates que podem ser usados nessas 

organizações, de forma simples, para obter melhores resultados na gestão dos seus projetos. 

Por último, o Capítulo 6 descreve as conclusões deste estudo, dando resposta às três perguntas 

de investigação estabelecidas no início deste estudo, bem como as limitações que ocorreram 

neste estudo e os possíveis trabalhos futuros. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Introdução  

Este capítulo tem como objetivo apresentar uma revisão da literatura sobre o tema gestão de 

projetos em geral bem como das suas principais práticas, reportadas em publicações científicas 

e profissionais da área, e mais em específico sobre a aplicação das suas ferramentas e técnicas 

a empresas de setores próximos do estudado, servindo de base ao desenvolvimento do tema da 

dissertação.   

Inicialmente fez-se o enquadramento dos conceitos gerais desta área, nomeadamente a 

definição de gestão de projetos por diferentes autores de referência na área, bem como da gestão 

de portefólios e programas e o valor que a gestão de projetos tem nas organizações. Focam-se 

também os standards mais conhecidos na gestão de projetos, o PMBoK, Prince2, APMBoK, 

P2M e o ICB onde se referem as principais definições e certificações disponíveis. 

A gestão de projetos nas organizações torna-se ainda mais importante devido à complexidade 

e exigência dos projetos que também vai aumentando ao longo dos anos. A sociedade em que 

nos inserimos atualmente é uma sociedade bastante exigente, o que cria uma enorme pressão 

nas organizações, fazendo com que os seus projetos possam ser colocados em causa devido a 

determinados fatores, como, tempo, custo e qualidade dos produtos ou serviços prestados. 

Perante as exigências do mercado as organizações estão cada vez mais orientadas para a 

utilização das melhores práticas na gestão dos seus projetos (Morris, 1997), mas isso não tem 

sido suficiente, pois continuam a existir projetos que não conseguem atingir os objetivos 

esperados pelas partes interessadas (Cooke-Davies, 2002). Assim o uso das boas práticas de 

gestão de projetos surgiu pela necessidade de dar resposta eficaz e rápida perante essa intensa 

competitividade dos mercados (Alhawari et al., 2012).  

A gestão de projetos passa por diferentes processos, conforme mencionado no PMBoK (PMI, 

2013), uma das publicações mais influentes sobre o que constitui a base da profissão de gestor 

de projetos. Segundo o PMBoK a gestão de projetos é realizada por 47 processos organizados 

em cinco grupos de processos: iniciação, planeamento, execução, monitorização e controlo, e 

encerramento. Cada projeto deve-se adaptar e ser flexível perante as condições dos seus 

intervenientes (Torres & Lelis, 2009), não se podendo esperar os mesmos resultados em 

diferentes projetos e organizações.  
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No artigo de Muller e Turner (2007) são identificados alguns dos critérios de sucesso para os 

resultados dos projetos, entre eles, o tempo, o custo e a qualidade. A capacidade de interpretar 

e satisfazer as necessidades do cliente também define a qualidade e sucesso do projeto 

(Edwards, 1968). As necessidades do cliente podem passar por um produto com qualidade e 

design apelativo, conforme pretendem, mas a um custo aceitável, ou seja os clientes pretendem 

qualidade a preços competitivos (Broh, 1982). Tendo os conhecimentos técnicos dos produtos, 

é quase sempre possível apresentar ao cliente o efeito final pretendido com diferentes valores, 

variando o material ou mesmo a forma de construção e mantendo a funcionalidade do produto. 

Segundo o PMI (2013) sucesso da gestão de projetos deve-se à aplicação de conhecimentos, 

processos, ferramentas e técnicas que aumentam a probabilidade de sucesso numa vasta gama 

de projetos. Enquanto o sucesso nos projetos, centra-se na entrega bem-sucedida dos produtos, 

serviços ou resultados.  

Para o PMBoK (2013) a falta de comunicação na gestão do projeto pode causar falhas, devendo 

existir uma linguagem universal para que todos entendam o que se pretende. 

Uma pequena empresa/gabinete, não tem de ser uma grande empresa em “formato” mais 

pequeno. Cada setor de atividade e dimensão de empresa tem caraterísticas próprias, exigindo 

assim um estudo sobre as suas particularidades, sendo que os gabinetes de arquitetura e design 

de pequenas dimensões necessitam de práticas de gestão adaptadas às suas necessidades, para 

que seja fácil a comunicação e execução dos projetos, para uma rápida e eficaz resposta ao 

cliente, cumprindo os requisitos pré-estabelecidos.  

Nos gabinetes de arquitetura e design e à semelhança de outras organizações, as necessidades 

do cliente têm de ser totalmente interpretadas para obterem resultados positivos no final do 

projeto. Em inúmeras situações, os clientes não têm noções técnicas a nível dos produtos, 

apenas têm as necessidades que querem ver satisfeitas no final do projeto, podendo ser a nível 

do orçamento, ou dos requisitos do produto, por exemplo, cor, tamanho, número de peças, entre 

outros requisitos solicitados pelo cliente. Desta forma, o gestor de projetos tem como objetivo 

planear com o objetivo de atingir os níveis de qualidade e funcionalidade desejados dentro dos 

custos limitados pelo cliente (Dixon, 1988), existindo várias dificuldades por parte desses 

gabinetes em gerir esse processo. 

Quando se fala de design de interiores, o gosto pessoal de cada cliente é um aspeto a ter em 

conta. Cada cliente é diferente e assim cada um quer um interior diferente que corresponda ao 

seu gosto (projeto diferente). É importante assim assegurar que a gestão do projeto seja bem 
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feita, utilizando boas práticas, para que os requisitos de todas as partes interessadas 

(stakeholders) sejam cumpridos. A filosofia TQM (Total Quality Management) também refere 

que todos os membros da organização devem trabalhar continuamente para melhorar a 

qualidade e alcançar a satisfação do consumidor final, tendo presente as métricas da duração, 

custo e âmbito (Pekar & Jack, 1990).  

Esta investigação tem como base o estudo realizado por Fernandes, Ward e Araújo (2013) e um 

estudo anterior realizado por Besner e Hobbs (2006b). O resultado do estudo realizado em 2013 

foi uma lista das 20 ferramentas mais úteis para a melhoria da performance dos projetos, sendo 

as que se encontram no topo da lista as seguintes: relatórios de progresso, análise de requisitos, 

reuniões de progresso, identificação dos riscos, declaração do âmbito do projeto, reunião de 

arranque, planeamento de milestones e Work Breakdown Structure (WBS). 

2.2 Conceitos gerais 

2.2.1 Gestão de projetos    

Um projeto é único e temporário, sendo realizado de forma progressiva, para criar um produto 

ou serviço únicos, com um início e fim bem definidos (PMI, 2013). Cada projeto tem requisitos 

diferentes, sendo o seu sucesso obtido pelo esforço colocado pelas pessoas que trabalham para 

atingir um objetivo comum, ultrapassando os constrangimentos de custos, tempo e 

especificações (Menezes & Luís, 2009). 

Os projetos podem ser simples ou complexos, com objetivo de se obter um determinado 

resultado, tendo características diferentes, o que faz com que não existam dois projetos 

totalmente iguais (Miguel, 2009). 

A gestão de um projeto é realizada através de diferentes fases que seguem uma ordem lógica 

até se conseguir o objetivo final do produto ou serviço (Fonseca & Sérgio, 2006).  

Um projeto para atingir os objetivos pretendidos precisa de ser gerido de forma correta. Gerir 

um projeto consiste em planear, gerir e controlar as tarefas a serem realizadas para atingir os 

objetivos finais do projeto.  

Segundo o PMI (2006), o projeto chega ao fim quando consegue atingir os objetivos do projeto 

propostos inicialmente, ou quando estes não podem ser atingidos e nesse caso o projeto é 

cancelado ou encerrado. 
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Existem várias definições de projeto de diversos autores. Algumas das definições são as 

seguintes: 

 

“Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado 

exclusivo” (PMI, 2013, p. 3) 

 

“Projeto é uma organização designada para cumprimento de um objetivo…” (Roldão, 2010, 

p. 1).  

 

“…podemos definir o “empreendimento” como uma sequência de atividades únicas, 

complexas e interligadas, que tem um objetivo ou propósito e que devem ser concluídas num 

determinado período de tempo, dentro de um dado orçamento e de acordo com uma certa 

especificação” (Miguel, 2009, p. 7).  

 

 O gestor do projeto é a pessoa designada pela organização para liderar a equipa que é 

responsável pela realização das tarefas de um projeto, de forma a não se desviar do objetivo 

final. O gestor do projeto trabalha de perto e em colaboração com os intervenientes nas outras 

funções, como o gestor da qualidade, gestor de programas ou portfólio, para atingir os objetivos 

do projeto e garantir que o plano de gestão do projeto vai de encontro ao do programa ou 

portfólio. 

Segundo o PMBoK (PMI, 2013) o gestor de projeto tem a responsabilidade de controlar e gerir 

o projeto de forma a satisfazer as necessidades das tarefas, da equipa e as necessidades 

individuais, sempre com o objetivo de alcançar os requisitos do projeto. 

Os conhecimentos gerais de gestão nem sempre são suficientes para a gestão eficaz de projetos. 

O gestor de projetos deve possuir as seguintes competências: 

 Conhecimento: experiência e conhecimento que o gestor de projetos possui para gerir 

um projeto; 

 Performance: refere-se ao que o gestor de projeto consegue fazer ao aplicar os seus 

conhecimentos; 
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 Pessoais: consiste na forma como o gestor de projeto se comporta e reage ao realizar o 

projeto ou as suas atividades; 

 Interpessoais: forma como o gestor de projeto lidera e motiva a equipa, assim como a 

forma de gerir os conflitos entre a equipa de projeto para esses não afetarem as tarefas 

a realizar. 

A gestão de projetos é uma área que tem vindo a crescer nos últimos anos, devido à crescente 

complexidade dos projetos. 

É realizada através de diferentes fases que seguem uma ordem lógica até se conseguir o objetivo 

final do produto ou serviço (Fonseca & Sérgio, 2006). 

Segundo o Project Management Institute (PMI), a humanidade gere e executa o planeamento 

de projetos desde do início da civilização, como nos projetos das pirâmides do Egito ou do 

Coliseu de Roma. 

Ao longo dos tempos foram surgindo diferentes técnicas de gestão e controlo, a nível de custos, 

aquisição de recursos ou gestão do risco, que podiam ser aplicadas a diferentes projetos, nas 

organizações. 

Anteriormente, as organizações executavam uma gestão tradicional, um sistema fechado que 

não permitia a interligação entre as diferentes áreas funcionais, o que fazia com que vários 

projetos fracassassem, existindo falta de comunicação entre as diferentes equipas. 

Atualmente, a gestão de projetos é vista como um conjunto de práticas e conhecimentos 

aplicados para gerir atividades de forma a atingir os objetivos de um determinado projeto, 

permitindo uma interação permanente entre os vários departamentos de uma empresa, 

melhorando a sua comunicação. O tipo de gestão que permite uma maior interação entre as 

várias áreas do projeto proporciona melhores resultados aos seus projetos (Kerzner, 2004). 

Segundo o PMBoK (PMI, 2013) os projetos são divididos em cinco grupos de processos, 

iniciação, planeamento, execução, monitorização e controlo, encerramento (Figura 1).  
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Figura 1 Grupo de processos de gestão de projetos (PMI, 2013) 

 

Conforme mencionado na Figura 1, os cinco processos são os seguintes (PMI, 2013): 

1. Grupo de processos de iniciação: definição dos requisitos dos produtos ou serviços para 

iniciar um novo projeto ou uma nova fase de um projeto. 

2. Grupo de processos de planeamento: criação do “mapa” do projeto, tarefas a realizar 

para garantir que o projeto cumpre os objetivos estipulados no processo anterior; 

3. Grupo de processos de execução: coordenação das equipas e recursos para realizar o 

plano anteriormente definido, de forma a atender às especificações do projeto; 

4. Grupo de processos de monitorização e controlo: analisar todas as áreas e aplicar ações 

corretivas caso sejam necessárias, realizar os processos necessários para o acompanhamento, 

monitorização e controlo das tarefas, a fim de garantir que os objetivos do projeto serão 

cumpridos; 

5. Grupo de processos de encerramento: consiste na finalização de todas as atividades dos 

grupos de processos para o encerramento formal do projeto ou fase, no encerramento pode ser 

documentado os “erros” ocorridos durante o projeto de forma a não se repetirem nos 

próximos projetos que se realizem;   
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Em todo o ciclo de vida do projeto, esses processos acima mencionados interagem entre si 

trocando informações (Figura 2). Cada processo ocorre no mínimo uma vez, sendo produzidos 

vários documento em cada processo de forma a auxiliar a gestão do projeto (Miguel, 2009). 

 

 

Figura 2 Processos sobrepostos de gestão de projetos. 

 (Arantes, Anselmo, Senise, & Sibinelli, 2008) 

 

As áreas de gestão de projetos descrevem os processos e os seus componentes. Esses processos 

podem estar agrupados em dez áreas do conhecimento em gestão do projeto (PMI, 2013), que 

se podem ver na Figura 3, descritas nos capítulos 4 a 13 do PMBoK. 
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Figura 3 Grupos de processos e mapeamento das áreas de conhecimento (PMI, 2013, p. 61) 
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2.2.2 Gestão de programas e portefólios 

A gestão de projetos organizacional vai para além da gestão de projetos, incluindo também a 

gestão de programa e portefólio. 

 

“Um programa é definido como um grupo de projetos, subprogramas e atividades de 

programas relacionados, geridos de modo coordenado, visando a obtenção de benefícios que 

não estariam disponíveis se eles fossem geridos individualmente.” (PMI, 2013, p. 9). 

 

A gestão de programas consiste em gerir vários projetos relacionados, de forma coordenada, 

assim obtendo maiores benefícios do que se fossem geridos individualmente. 

Um projeto pode ou não fazer parte de um programa, mas um programa tem sempre que conter 

projetos.  

Os projetos podem ser incluídos em programas por diversas razões, como por exemplo, podem 

partilhar os recursos técnicos ou humanos no mesmo período de tempo e assim existir interesse 

em serem agrupados (Miguel, 2009). 

Com a gestão de programas pode-se obter uma maior visibilidade dos projetos, o que permite 

à administração controlar melhor os projetos da instituição e mais facilmente priorizar os 

projetos, tendo em conta os interesses estratégicos (Pellegrinelli, 1997). 

 

“Um portfólio refere-se a projetos, programas, subportfólios e operações geridos como um 

grupo para atingir objetivos estratégicos. Os projetos ou programas do portfólio podem não 

ser necessariamente interdependentes ou diretamente relacionados.” (PMI, 2013, p. 9).  

 

A gestão de portefólios consiste em gerir um conjunto de projetos, não necessariamente 

relacionados, de forma integrada, tendo como objetivo aumentar a eficiência na gestão desses 

mesmos projetos. 

Segundo o PMI (2013), a gestão de portefólios centra-se em assegurar que os projetos e 

programas sejam analisados a fim de priorizar a alocação de recursos, mantendo-se alinhados 

com as estratégias organizacionais.  
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Figura 4 – Interações entre a gestão de portefólios, programas e projetos (PMI, 2013, p. 5) 

 

Conforme ilustrado na Figura 4, as estratégias e prioridades organizacionais possuem relações 

entre portefólios e programas, assim como entre programas e projetos individuais. O 

planeamento organizacional pode orientar a gestão de recursos e dar apoio aos projetos com 

base nas categorias de riscos, linhas específicas de negócios ou tipos gerais de projetos, como 

infraestrutura e melhoria de processos (PMI, 2013). 

Tendo em conta a experiência profissional do investigador, a gestão de portefólios é também 

muito importante para os gabinetes de arquitetura e design, pois nestas organizações são geridos 

vários projetos em simultâneo, tendo que ser analisados de forma a serem priorizados, 

considerando a estratégia organizacional. No entanto, este projeto de investigação centra-se 

apenas nas práticas de gestão de projetos. 
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2.3 O valor da gestão de projetos 

É fundamental, para as organizações, ter projetos que sejam rentáveis, principalmente devido à 

competitividade atual dos negócios, e bem geridos, de forma a cumprirem o âmbito, prazo, 

custo e qualidade desejados. 

A gestão de projetos não é apenas para grandes organizações. A eficácia e eficiência não estão 

relacionadas com as dimensões das organizações, mas sim com a forma de trabalhar. A gestão 

de projetos ajuda a trabalhar de forma organizada. As pequenas empresas tendem a desenvolver 

a ideia de que são demasiado pequenas para terem uma metodologia de gestão de projetos, 

desconhecendo que independentemente da dimensão, qualquer empresa deve ter um método 

consistente para realizar os seus projetos, permitindo assim atingir novos níveis de 

produtividade e competitividade. 

Apesar das organizações poderem pensar num modelo que seja o mais adequado para os seus 

projetos, existem alguns pontos fortes e fracos acerca do mesmo. Visto existirem diferentes 

projetos nas organizações, um modelo deve ser elaborado por cada organização. Um modelo 

de gestão de projetos permite seguir uma abordagem comum para o trabalho, facilitando o 

controlo de todos os projetos da organização. 

Segundo Besner e Hobbs (2006a), as ferramentas e técnicas de gestão de projetos ao serem bem 

aplicadas, podem trazer  várias vantagens para uma organização. Essas devem estar alinhadas 

com o contexto do projeto, uma vez que ao serem bem utilizadas, podem aumentar o sucesso 

dos projetos, trazendo assim vantagens para estas organizações.  

No entanto, Thomas e Mullaly (2008) referem que na maioria das organizações, as despesas 

com a gestão de projetos não tem impacto direto nas receitas ou os lucros das organizações, são 

geralmente associadas a melhorar os aspetos relacionados com a satisfação das expectativas 

dos interessados quanto ao custo, tempo, qualidade e processo. Mas também mencionam que 

nas fases iniciais, as despesas com as melhorias na gestão de projetos compensa mais do que 

continuar a realizar projetos com má gestão. 

A pesquisa realizada em 2002 pelo Center for Business Practices refere que a maioria das 

organizações que introduziram a gestão de projetos obtiveram vantagens para as suas 

organizações. Estas melhorias refletem-se principalmente em crescimento organizacional e 

resultados financeiros (Pennypacker, 2002).  
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2.4 Standards/Bodies of knowledge de gestão de projetos 

Os standards ou normas de gestão de projetos, estão cada vez mais presentes nas organizações, 

tendo como principal objetivo auxiliar na compreensão dos processos e métodos existentes na 

área de gestão de projetos. 

A maioria dos standards tem origem nas associações de gestão de projetos, que começaram a 

surgir no final de 1960. O aparecimento destas associações teve como principal objetivo 

facilitar a troca de informações principalmente através de seminários e conferências, bem como 

certificar profissionais (Morris et al., 2006). 

Atualmente existe uma enorme variedade de standards disponíveis para a gestão de projetos, o 

que leva algumas organizações a terem dificuldades em selecionar um standard que seja o mais 

adequado à sua organização. 

Abaixo são apresentados os standards mais reconhecidos tanto no meio profissional como 

académico, tais como: o PMBoK, ICB, Prince2, P2M e o APMBoK. 

 

2.4.1 Project Management Body Of Knowledge – PMBoK 

O Project Management Institute (PMI) é uma associação internacional sem fins lucrativos, 

fundada em 1969 por cinco voluntários, de origem norte-americana. No início de 2011 já tinha 

mais de 650.000 associados, sendo considerada a maior associação deste género no mundo, 

estando espalhada por mais de 185 países, sendo assim a associação de gestão de projetos mais 

reconhecida a nível internacional (PMI, 2013). 

No início dos anos 90 foi publicada a primeira edição oficial do guia PMBoK (Project 

Management Body of Knowledge), o qual rapidamente passou a ser um pilar importante na 

gestão dos projetos. O PMBoK contém linhas de orientação para a gestão dos projetos, tendo o 

objetivo de promover o conhecimento nesta área (Miguel, 2009). 

O PMBoK descreve diferentes práticas, aplicáveis a variados projetos de diferentes 

organizações, usadas na gestão de projetos, destacando áreas como a comunicação, âmbito do 

projeto, tempo, custo e recursos.  

Atualmente o PMBoK conta com cinco edições, tendo sido publicadas em 1996, 2000, 2004, 

2008, 2013. Para o terceiro trimestre de 2017, está prevista a publicação da 6ª edição em 10 

idiomas on-line e impresso em Inglês Americano (PMI, 2016).    
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A gestão de projetos está dividida em 10 áreas de conhecimento e 47 processos, tendo sido a 

décima área, gestão dos stakeholders, a última a ser adicionada (PMI, 2013). Essa foi a principal 

alteração na última edição do PMBoK publicada em 2013. De seguida faz-se uma breve 

descrição das 10 áreas de conhecimento descritas no PMBoK. 

 

Gestão da Integração do Projeto: Esta área inclui os processos e atividades necessários para 

identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os vários processos e atividades dentro dos 

grupos de processos de gestão do projeto (PMI, 2013). Os processos desta área são: 

 Desenvolver o termo de abertura do projeto; 

 Desenvolver o plano de gestão do projeto; 

 Orientar e gerir o trabalho do projeto; 

 Monitorizar e controlar o trabalho desenvolvido no projeto; 

 Realizar o controlo integrado de mudanças; 

 Encerrar o projeto ou fase. 

 

Gestão do Âmbito do Projeto: Esta área inclui os processos necessários para assegurar que o 

projeto inclui todo o trabalho necessário, e apenas o necessário, para terminar o projeto com 

sucesso (PMI, 2013). Os processos desta área são: 

 Planear e gerir o âmbito; 

 Recolher os requisitos; 

 Definir o âmbito; 

 Criar e estruturar a WBS; 

 Validar o âmbito; 

 Controlar o âmbito. 
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Gestão do Tempo do Projeto: Esta área inclui os processos necessários para que o projeto 

cumpra os prazos estipulados. Definem-se as atividades a realizar e as suas precedências, o 

tempo necessário para as executar, colocando essas atividades num cronograma para facilmente 

serem controladas, impedindo atrasos no projeto (PMI, 2013). Os processos desta área são: 

 Planear a gestão do cronograma; 

 Definir as atividades; 

 Sequenciar as atividades; 

 Estimar os recursos das atividades: 

 Estimar as durações das atividades; 

 Desenvolver o cronograma; 

 Controlar o cronograma. 

 

Gestão do Custo do Projeto: Esta área inclui os processos envolvidos no planeamento, 

estimativas, orçamentos, financiamentos, gestão e controle dos custos, de modo que o projeto 

possa ser terminado dentro do orçamento aprovado (PMI, 2013). Os processos desta área são: 

 Planear a gestão dos custos; 

 Estimar custos; 

 Determinar o orçamento; 

 Controlar os custos.  

 

Gestão da Qualidade do Projeto: Esta área inclui os processos e as atividades usadas para 

garantir que o projeto cumpre os padrões e normas de qualidade definidas inicialmente para o 

projeto (PMI, 2013). Os processos desta área são: 

 Planear a gestão da qualidade; 

 Garantir a qualidade do projeto; 

 Controlar a qualidade do projeto; 
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Gestão dos Recursos Humanos do Projeto: Esta área inclui os processos que organizam, 

gerem e guiam a equipa do projeto (PMI, 2013). Os processos desta área são: 

 Desenvolver o plano de Recursos Humanos; 

 Mobilizar a equipa do projeto; 

 Desenvolver a equipa do projeto; 

 Gerir a equipa do projeto. 

 

Gestão das Comunicações do Projeto: Esta área inclui os processos necessários para 

assegurar que as informações do projeto são planeadas, recolhidas, criadas, distribuídas, 

armazenadas, recuperadas, geridas, controladas, monitorizadas e finalmente dispostas de forma 

apropriada (PMI, 2006). Os processos desta área são: 

 Planear a gestão das comunicações; 

 Gerir as comunicações; 

 Controlar as comunicações. 

 

Gestão do Risco do Projeto: Esta área inclui os processos de planeamento, identificação, 

análise, planeamento de respostas e controle de riscos de um projeto. Os objetivos da gestão do 

risco do projeto são aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos e reduzir a 

probabilidade e o impacto dos eventos negativos no projeto (PMI, 2013). Os processos desta 

área são: 

 Planear a gestão dos riscos; 

 Identificar os riscos; 

 Realizar a análise qualitativa dos riscos; 

 Realizar a análise quantitativa dos riscos; 

 Planear as respostas aos riscos; 

 Controlar os riscos. 
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Gestão das Aquisições do Projeto: Esta área inclui os processos necessários para comprar ou 

adquirir produtos, serviços ou resultados externos à equipe do projeto (PMI, 2013). Os 

processos desta área são: 

 Planear a gestão das aquisições; 

 Conduzir as aquisições; 

 Controlar as aquisições; 

 Encerrar as aquisições. 

 

Gestão dos Stakeholders do Projeto: Esta área inclui os processos exigidos para identificar 

todas as pessoas, grupos ou organizações que podem impactar ou serem impactados pelo 

projeto, analisar as expectativas das partes interessadas e seu impacto no projeto, e desenvolver 

estratégias de gestão apropriadas para o envolvimento eficaz das partes interessadas nas 

decisões e execução do projeto (PMI, 2013). Os processos desta área são: 

 Identificar os Stakeholders; 

 Planear a gestão dos Stakeholders; 

 Gerir o envolvimento dos Stakeholders; 

 Controlar o envolvimento dos Stakeholders. 

 

2.4.2 IPMA Competence Baseline - ICB 

O IPMA, Internacional Project Management Association, é uma associação sem fins 

lucrativos, considerada a mais antiga associação de gestão de projetos, que teve início em 1965, 

com origem na Suíça e é considerada a maior entidade europeia no domínio da gestão de 

projetos. Tem como principal objetivo promover a gestão de projetos internacionalmente, 

representando 45 associações a nível internacional (Miguel, 2009).  
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O ICB consiste na descrição de ferramentas, técnicas e processos geralmente usados na gestão 

de projetos, organizando, na sua versão de 2006 (ICB 3), as competências em três tipos 

diferentes (Figura 5): comportamentais, contextuais e técnicas (IPMA, 2006). 

 

 

Figura 5 Estrutura do ICB 3 (IPMA, 2006) 

 

O (IPMA)  lançou no final de 2015 o ICB4 com profundas alterações em relação a terceira 

edição. Com esta nova versão o IPMA (2015) tem como objetivo enriquecer e melhorar as 

competências dos elementos a nível de gestão de projetos, programas e portefólios.  

O ICB4 apresenta uma definição do termo “competência” que é amplamente aceite pelos 

profissionais, com intuito de ser reconhecido e facilmente compreensível. Esta definição não 

pretende substituir qualquer outra definição, mas sim, melhorar as competências dos elementos 

no projeto. 
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Figura 6 Áreas de competência (IPMA, 2015) 

 

Esta nova versão, ICB4, contém três áreas de competência (ver Figura 6), que se aplicam aos 

três domínios (gestão de projetos, programas e portefólios). Com base neste modelo, as pessoas 

precisam de adquirir um conjunto de competências para gerir projetos, programas e portefólios 

com sucesso.  

A competência no ambiente do projeto é dividida em 29 elementos de competência com vários 

indicadores de competência-chave. 

 

 Competências de perspetiva (5 elementos): estes elementos são relacionados com os 

métodos, ferramentas e técnicas para descrever a forma como as pessoas interagem com 

o ambiente, organizações e sociedades para iniciar e apoiar estes projetos. 

 

 Competências pessoais (10 elementos): estes elementos são relacionados com as 

competências e atributos que o elemento contém para pertencer ou gerir o projeto e 

assim trazer vantagens. 

 

 Competências práticas (14 elementos): estes elementos são relacionados com os 

métodos específicos, ferramentas e técnicas utilizadas para o sucesso do projeto, 

programas ou portefólios.  
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2.4.3 Prince2 – Projects in a Controlled Environment 

O Prince2 consiste numa metodologia desenvolvida em 1989 pela CCTA - Central Computer 

and Telecommunications Agency. Inicialmente foi desenvolvida para os projetos das novas 

tecnologias de informação e comunicação, mas recentemente é utilizada para a gestão de todos 

os tipos de projetos, tendo sido publicada em 1996, tornando-se de domínio público.  

Esta metodologia adapta-se a qualquer projeto independentemente da sua dimensão, setor de 

atividade, geografia ou cultura. Esta metodologia é de fato um padrão no Reino Unido e tem 

vindo a ser utilizada no mundo inteiro. 

A última revisão foi publicada em 16 de junho de 2009 pelo Office of Government Commerce 

(OGC), de forma a nomear esta versão como PRINCE2:2009 Refresh. Em agosto de 2013, o 

Prince2 passou a ser propriedade da AXELOS Limited, apesar da sua utilização ser livre nas 

organizações. 

Ao longo dos anos tem vindo a crescer o número de profissionais certificados pelo Prince2. Em 

2011 já existiam mais de 904.000 profissionais certificados, em 2012 atingiu a marca dos 

1.000.000 de certificados Prince2. 

Os processos Prince2 são percorridos conforme as etapas pelas quais passa o projeto, desde 

do seu início até ao fim. Essas etapas dividem-se em sete processos (ver Figura 7): 

 

 

Figura 7 Processos do Prince2 (OGC, 2009) 
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 Starting Up a Project (SU): O primeiro processo consiste em definir os requisitos, 

objetivos e as razões para realizar o projeto. 

 

 Directing a Project (DP): Consiste em gerir o projeto, desde o processo anterior até à 

conclusão do mesmo, pode também ser chamado de Project board. 

 

 Initiating a Project (IP): Neste processo é realizado o planeamento e um melhor 

entendimento do projeto por parte do gestor de projetos, relativamente ao âmbito, 

requisitos e riscos do projeto.  

 

 

 Managing a Stage Boundary (SB): Este processo garante o controlo do projeto, 

verifica se os objetivos do projeto estão a ser cumpridos, gerando reação aos eventos 

inesperados. O Prince2 recomenda dividir o projeto em estágios, e executar este 

processo de controlo ao fim de cada estágio de forma a listar lições aprendidas, avaliar 

a viabilidade do projeto e aprovar o estágio seguinte. 

 

 Controlling a Stage (CS): Fornece informações do ponto de situação do projeto, 

ajudando à tomada de decisões de alinhamento do projeto, sendo avaliados os riscos e 

ações corretivas para ultrapassar as dificuldades dos riscos do projeto. 

 

 Managing Product Delivery (MP): Processo que garante o cumprimento dos 

objetivos do projeto, conforme estabelecidos nos requisitos iniciais. 

 

 Closing a Project (CP): Garante o encerramento do projeto conforme os objetivos; 

tem como finalidade controlar o fecho do projeto. Este processo apenas é executado 

quando se entregam todos os produtos propostos ou quando o projeto se torna 

inviável. 
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Figura 8 Estrutura do Prince 2 (OGC, 2009)  

 

Conforme ilustrado na Figura 8, os temas do Prince2 descrevem os aspetos de gestão de projetos 

que devem ser considerados ao longo de todo o projeto; também estão divididos em sete (OGC, 

2009): 

 

 Business Case: Tem como objetivo desenvolver o projeto mantendo sempre o foco 

nos objetivos da organização e responder o “por quê?” do projeto ser realizado ou 

continuado. Desenvolver a ideia do projeto, de forma a obter um investimento viável e 

de valor acrescentado, mantendo sempre os objetivos da organização. Se o Business 

case não for satisfatório, o projeto não deve ser iniciado.  

 

 Organização: Definição de responsabilidades e funções para todos os envolvidos no 

projeto. Tem o objetivo de responder “quem?” vai realizar cada etapa do projeto, 

sendo distribuído o trabalho pelos elementos do projeto.  

 

 Qualidade: Controlo da qualidade do produto e satisfação do cliente. Também 

abrange a melhoria contínua do projeto, tentando sempre alcançar formas de aumentar 

a eficiência e eficácia do projeto. 
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 Planos: Tem como objetivo responder “como?” e “quando?” o projeto será realizado 

de forma a facilitar a comunicação e controlo, porque sem plano, não há forma de 

controlar o projeto e as suas entregas. O plano deve ser o mais detalhado possível para 

tornar os resultados mais claros. 

 

 Risco: O risco ao longo do projeto deve ser controlado; define-se o momento do 

projeto em que os riscos devem ser revistos, controlados e avaliados para não afetar os 

objetivos do projeto. 

 

 Mudanças: Ao longo do projeto pode ser necessário existir mudanças no projeto; elas 

devem ser controladas e avaliado o seu impacto no projeto. 

 

 Progresso: Detalha os processos de decisão para aprovação dos planos, monitorização 

do desempenho, verificando se todos os eventos encontram-se de acordo com o plano 

do projeto. Tem como objetivo responder “onde estamos agora?” e “para onde 

vamos?”, assim tomando a decisão de aprovação dos planos.  

 

2.4.4 A Guidebook of Project and Program Management for Enterprise Innovation – P2M 

O Project Management Association of Japan (PMAJ) é uma associação sem fins lucrativos, 

com cerca de 3.000 associados e 2.500 profissionais certificados. 

O PMAJ é de origem japonesa e responsável pela divulgação da gestão de projetos, certificação 

e atualização do Project and Program Management (P2M). O PMJA desenvolveu e lançou o 

P2M em 2001 em Tóquio. 

O P2M tem como objetivo orientar as empresas para a inovação empresarial, ajudar no seu 

crescimento, facilitar o planeamento e a implementação dos projetos nas empresas. 
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A estrutura do P2M é constituída por quatro secções (ver Figura 9): 

 Project Management Entry: Consiste numa secção introdutória, onde é descrito o 

papel entre o P2M e os profissionais desta área. Aborda também as certificações de 

associações como o IPMA e o PMI Competence Baseline e um pouco da história da 

gestão de projetos no Japão.  

 Project Management: Aborda como obter valor a partir da gestão de projetos, o ciclo 

de vida do projeto, os stakeholders e os princípios da gestão. De forma simples define 

a gestão de projetos, o que é um projeto e as suas características e requisitos.  

 Program Management: Descreve conceitos e características relacionadas sobre o que 

é um programa, gestão de programas e a relação entre um programa e um projeto.  

 Domain Management: Esta secção também pode ser chamada de ”Segment 

Management”, sendo necessária na gestão de projetos e de programas. Esta secção é 

usada para minimizar os riscos e auxiliar nos processos de manutenção. Divide-se em 

onze capítulos, como mostra a Figura 9 (PMAJ, 2005). 
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Figura 9 Estrutura do P2M (PMAJ, 2005) 

 

2.4.5 APM Body Of Knowledge 

O APM – Association of Project Managers, teve origem na Inglaterra nos anos 70, onde 

desenvolveu o seu standard, APMBoK – Association for Project Management Body Of 

Knowledge, que de forma resumida descreve os aspetos práticos da gestão de projetos como 

por exemplo, questões técnicas, práticas, estratégicas e de controlo (Meredith & Mantel, 2012). 

Consiste em definir o âmbito e as características comportamentais, pois para o APMBoK o 

sucesso de um projeto não resulta apenas de competências técnicas, mas também das atitudes 

adequadas ao longo do projeto.  

Apesar dos inúmeros associados, o APM não tem o alcance internacional como o PMI, pois é 

mais influente localmente (Morris et al., 2006). 
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O presente standard, até ao momento, já teve várias edições. O primeiro lançamento foi em 

1992; atualmente existe a 6ª edição, lançada em 2012, com vários ajustes e contribuições 

desenvolvidas ao longo dos últimos anos.  

Possui uma estrutura que se divide em sete categorias/secções e identifica cinquenta e duas 

áreas de conhecimento. As sete categorias que constituem este standard são (APMBOK, 

2006): 

 

 Contexto da gestão de projetos;  

 Planeamento da estratégia;  

 Execução da estratégia;  

 Técnicas;  

 Negócios e comercial;  

 

 Organização e liderança;  

 Pessoas e a profissão.  

2.5 Principais ferramentas e técnicas de gestão de projetos 

As ferramentas e técnicas de gestão de projetos encontram-se documentadas em diversos 

estudos e investigações desta área. Optou-se por utilizar os nomes dessas ferramentas em inglês 

porque muitos dos termos usam-se normalmente nessa versão, sendo que a respetiva tradução 

perde algum do significado original. 

Neste trabalho selecionaram-se as ferramentas e técnicas de gestão de projetos baseadas 

principalmente nos estudos de Besner and Hobbs (2004, 2006a; 2008; 2012), Fernandes (2013), 

Miguel (2009) e num dos standards mais conhecidos, o PMBoK (2013).  

Quando comparado o estudo de Fernandes et al. (2013) com o estudo anteriormente realizado 

por Berner e Hobbs (2006b), onde é feito um levantamento das ferramentas mais utilizadas na 

gestão de projetos (ver Tabela 1). Concluiu-se que os resultados não coincidem totalmente em 

termos de posicionamento, como se verifica na tabela 1, a Progress report, Requirements 

analysis e Progress meetings, no estudo realizado por Fernandes, Ward e Araújo (2013) 

encontra-se logo nas primeiras três posições das ferramentas mais usadas, comparado com o 

estudo realizado por Berner e Hobbs (2006b), a Progress report é a única ferramenta que se 
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encontra nas primeiras três posições, enquanto a Progress meetings nem se encontra nas 

primeiras vinte posições. 

A utilização e aplicação dessas ferramentas são entendidas como uma prática recorrente na 

gestão de projetos. 

 

 

Tabela 1 Estudo das práticas úteis na gestão de projetos (Fernandes et al., 2013)  

 

Com essa seleção das ferramentas e técnicas de gestão de projetos baseadas nos estudos acima 

referidos, foi possível obter a Tabela 2 que menciona as 79 ferramentas utilizadas na gestão de 

projetos e a seleção das ferramentas mais utilizadas no estudo de Fernandes et al. (2013), 

marcadas a bold e sublinhado na referida tabela. 

A descrição das ferramentas e técnicas de gestão de projetos teve como intuito o estudo e a 

preparação para as entrevistas. 
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Tabela 2 79 Ferramentas e técnicas de gestão de projetos 

Ferramentas e Técnicas de Gestão de Projetos 

Activity List  

Baseline Plan  

Bidders Conferences  

Bid Documents  

Bid/Seller Evaluation  

Bottom-up Estimating  

Cause and Effect Diagram  

Change Request  

Client Acceptance Form  

Close Contracts  

Communication Plan  

Configuration Review  

Contingency Plans/Risk Response Plan  

Control Charts  

Cost Benefits Analysis  

Critical Chain Method and Analysis  

Critical Path Method and Analysis  

Customer Satisfaction Surveys  

Database for Cost Estimating  

Database of Contractual Commitment Data  

Database of Historical Data  

Database of Lessons Learned  

Database of Risks  

Decision Tree  

Design of Experiments  

Earned Value Management  

Feasibility Study  

Financial Measurement Tools  

Gantt Chart  

Graphic Presentation of Risk Information  

Handover – The propose team to the Project Team  

Kick off Meeting  

Learning Curve  

Lesson Learned/Post-mortem  

Life Cycle Cost  

Milestone Planning  

Monte Carlo Analysis  

Network Diagram  

Parametric Estimating  

Pareto Diagram  

Probabilistic Duration Estimate (PERT)  

Product Breakdown Structure  

Progress Meetings  

Progress Report  

Project Charter  

Project Closure Documentation  

Project Communication Room  

Project Issue Log  

PM Software for Cost Estimating  

PM Software for Resources Levelling  

PM Software for Resources Scheduling  

PM Software for Simulation  

PM Software to Monitoring Cost  

PM Software to Monitoring Schedule 

PM Software to Task Scheduling  

Project Scope Statement  

Project Website  

Qualitative Risk Analysis  

Quality Function Deployment  

Quality Inspection  

Quality Plan  

Ranking of Risks  

Re-baselining  

Requirements Analysis  

Requirements Traceability Matrix  

Responsibility Assignment Matrix  

Risk Identification  

Risk Reassessment  

Self-Directed Work Teams  

Stakeholders Analysis  

Statement of Work  

Team Building Event  

Team Member Performance Appraisal  

Top Down Estimating  

Trend Chart or S-Curve  

Value Analysis  

Work Authorization  

Work Breakdown Structure  
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O investigador optou por agrupar as ferramentas selecionadas nos estudos de referência, por 

diferentes grupos de processos, sendo esses grupos os seguintes: 

 

 Iniciação 

 Kick-off Meeting 

 Project Charter  

 Project Statement of Work 

 

 Planeamento 

 Requirements Analysis 

 Risk Identification 

 Milestone Planning  

 WBS - Work breakdown Structure 

 Project Scope Statement  

 Gantt Chart  

 Activity List 

 Contingency Plans / Risk Response Plan 

 Communication Plan 

 Responsability Assegment Matrix  

 Baseline Plan  

 Qualitative Risk Analysis 

 

 Execução 

 Project Issue Log 
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 Monitorização e Controlo 

 Change Request  

 Progress Meetings 

 Progress Report 

 

 Encerramento 

 Client Acceptance Form 

 

2.5.1 Processos de iniciação 

Kick-off Meeting  

A reunião de arranque do projeto ou de kickoff é incluída nas boas práticas da gestão de projetos 

conforme mencionado no PMBoK (PMI, 2013). É nesta etapa do projeto que se reúnem os 

principais intervenientes, de forma a ser anunciado formalmente o início do projeto.  

A comunicação entre as equipas dos projetos e os stakeholders é muito importante. Por esse 

motivo as reuniões entre os membros são igualmente importantes, sendo que a reunião de 

arranque tem uma importância acrescida, pois tem a finalidade de notificar formalmente, todas 

as partes interessadas, que o projeto começou. Serve também para o gestor do projeto se poder 

certificar que todos têm o mesmo entendimento sobre o projeto e para as partes interessadas do 

projeto poderem retirar todas as dúvidas ou sugerir melhorias de execução das tarefas a realizar 

no projeto. 

Nesta reunião devem ser mencionados alguns itens, como os seguintes: 

 Apresentação do gestor do projeto e dos elementos da equipa; 

 Apresentação dos objetivos do projeto; 

 Desafios do projeto e dificuldades a ultrapassar; 

 Distribuição de responsabilidades por cada tarefa a ser realizada; 

 Cronograma das atividades, o seu início e fim; 

 Definição e descrição dos próximos passos. 
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Nesta reunião deve estar presente a equipa do projeto e os restantes stakeholders. Caso os 

participantes sejam em número excessivo, deve-se optar por ter presentes nesta reunião apenas 

os mais importantes, realizando reuniões posteriores com os restantes stakeholders de forma a 

passar a informação adquirida na reunião. 

Na preparação da reunião de arranque pode ser aplicado o ditado “Nunca terás uma segunda 

oportunidade de passar uma boa primeira impressão”, pois é nesta reunião que se passa a 

primeira impressão e as espectativas do projeto. Se for uma reunião desorganizada e sem lógica, 

essa vai passar uma má “imagem” e até mesmo insegurança para os stakeholders do projeto. 

Por estes motivos, o gestor do projeto tem que se certificar que a reunião se encontra bem 

estruturada e preparada, para que não exista desperdício de tempo. 

Para realizar a reunião de arranque devem ser tidos em conta os seguintes itens: 

 Usar técnicas de comunicação adequadas de forma a passar a “imagem” de segurança e 

profissionalismo; 

 Motivar a participação dos participantes. A opinião de todos os elementos do projeto é 

importante para executar as tarefas de forma adequada; 

 Saber gerir situações mais difíceis em caso de conflitos; 

 

O principal objetivo desta reunião não é o porquê do projeto, mas sim permitir que se façam 

perguntas e se retirem dúvidas específicas do começo do projeto, de forma a esclarecer todo o 

seu objetivo e deixar as equipas totalmente esclarecidas das suas tarefas e objetivos. 

 

Project Charter  

Project Charter ou termo de abertura do projeto, é um documento que representa formalmente 

o início do projeto e concede ao gestor do projeto a autorização para utilizar os recursos 

necessários para realizar o mesmo. Tem como objetivo formalizar a transição das informações 

do projeto para os membros da equipa, mantendo esta informada dos objetivos e requisitos do 

projeto. 
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O Project Charter descreve de forma detalhada os seguintes tópicos (C. Besner & Hobbs, 2004; 

Miguel, 2009): 

 Requisitos do projeto; 

 Resumo e objetivos do projeto; 

 Âmbito do projeto; 

 Justificação da realização do projeto; 

 Estudo de viabilidade do projeto; 

 Descrição do projeto, tendo em conta os seus benefícios, custo, tempo, recursos e 

responsabilidades. 

 

A figura seguinte, Figura 10, mostra um exemplo de um Project Charter: 

 

Figura 10 – Exemplo de project charter (Nobilis, 2013) 
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Project Statement of Work 

Project Statement of Work, ou a descrição do trabalho do projeto, tem como objetivo descrever 

os serviços ou resultados a serem fornecidos pelo projeto, passando pela necessidade de 

negócio, descrição do âmbito do produto/serviço e plano estratégico, (Miguel, 2009). 

A necessidade do negócio pode ser justificada pela procura de novos mercados ou necessidade 

de adaptação ao avanço tecnológico.  

A descrição do produto/serviço consiste em documentar as características do produto ou serviço 

a desenvolver no projeto. 

O plano estratégico consiste em documentar os objetivos e metas do projeto; esse plano tem de 

ser cumprido de forma a atingir os objetivos. 

 

2.5.2 Processos de planeamento 

Requirements Analysis 

Requisitos são classificados pelo PMI (2013) como uma condição ou capacidade cuja presença 

é pretendida num produto ou serviço para satisfazer especificações impostas pelo cliente. 

Para garantir que os requisitos são abrangentes o suficiente, cada um deve ter uma origem 

(cliente, necessidade, etc.), a sua descrição não pode ser ambígua e tem de ter uma única 

interpretação para todos os intervenientes. 

Os requisitos devem ser obtidos, analisados e registados em detalhe suficiente para serem 

medidos durante a execução do projeto, pois esses requisitos são importantes para o 

planeamento do âmbito, tempo, qualidade e custo, podendo ser usada a matriz de rastreabilidade 

dos requisitos, que consiste numa tabela que liga os requisitos dos produtos desde as suas 

origens até às suas entregas, sendo esta muito importante para obter a satisfação do cliente final 

(PMI, 2013).  

Para preencher a matriz de requisitos, é necessário termos todas a partes interessadas e suas 

respetivas expectativas mapeadas, pois o encerramento e sucesso de um projeto são vistos como 

o cumprimento de todos os requisitos. 

O principal objetivo de um projeto é conseguir responder a todos os requisitos colocados 

inicialmente pelo cliente, é isso que comanda o projeto. Mas têm de estar presentes e 

documentados durante todo o projeto, para que nenhum seja colocado de parte, podendo estar 
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afixados para que todos tenham bem presente e de fácil acesso os requisitos aos quais têm de 

responder.  

 

Risk Identification 

O PMBoK define o risco como uma condição incerta, que pode ter efeitos positivos ou 

negativos nos projetos, e implicar os seus objetivos (PMI, 2013).  

A análise dos riscos deve ser feita a nível qualitativo e quantitativo, incluindo a determinação 

da sua probabilidade de ocorrência e o impacto no projeto.  

O sucesso do projeto e aplicação da gestão de riscos foi verificada por Besner and Hobbs (2012) 

considerando que tais práticas são aplicadas com mais frequência em projetos que envolvam 

internacionalização, inovação e nos projetos de grande porte. 

Como resultado será obtido uma listagem dos riscos, as respetivas probabilidades/impactos, 

para poderem ser detetados e controlados com a devida antecedência. Esse processo deve ser 

contínuo durante todo ciclo de vida do projeto (Nocêra, 2009).  

Segundo o PMBoK, a gestão de riscos pode ser dividida em seis processos, sendo eles os 

seguintes: 

 

1. Planeamento e gestão dos riscos: define o âmbito e objetivos da gestão do risco, 

assegura que esta está presente em todo o projeto; 

 

2. Identificação dos riscos: caracterização dos riscos; é importante identificar os riscos 

de forma a “adaptar” o projeto a esses acontecimentos e estarmos salvaguardados; 

 

3. Análise qualitativa dos riscos: análise da probabilidade da ocorrência e impacto dos 

riscos, ao avaliar o impacto dos riscos no projeto pode ser prevenido a sua ocorrência 

ou a diminuição do seu impacto no projeto e objetivos a cumprir; 

 

4. Análise quantitativa dos riscos: avaliar numericamente os riscos; 
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5. Resposta ao risco: Integrar as estratégias de ação apropriadas para dar resposta aos 

riscos caso esses ocorram; 

 

6. Monitorização e controlo de riscos: implementar ações para evitar os riscos e suas 

ocorrências. 

 

Milestone Planning  

 

Milestones ou marcos são pontos significativos do projeto, cuja ocorrência precisa ser reportada 

às partes interessadas de modo a serem cumpridas, pois evidenciam fases importantes no 

projeto. 

Um milestone é o momento do projeto onde é feita a avaliação detalhada do desenvolvimento 

do projeto, assim como os próximos passos a serem seguidos. Desta forma, os milestones devem 

ser estabelecidos em momentos que o gestor do projeto e a sua equipa se possam reunir, de 

forma a tomar decisões, para que o projeto atinja os objetivos esperados. 

Deve estar sempre presente que o objetivo dos milestones não é apenas listar o ponto de situação 

do projeto, mas sim, estabelecer pontos no projeto em que após a análise da situação atual se 

deve atuar preventivamente para evitar a ocorrência de erros graves no projeto, de forma a 

atingir os objetivos pretendidos. 

Na definição do PMBoK (PMI, 2013) a identificação dos milestones é enquadrada no processo 

de planeamento, que prevê a listagem dos milestones, identificando os que são obrigatórios no 

projeto.  

 

WBS - Work breakdown Structure 

 A ferramenta Work breakdown Structure (WBS), ou Estrutura Analítica do Projeto (EAP), 

contém os pacotes de trabalho a serem realizados para se atingir os objetivos finais, sendo 

utilizada como base para gerir todo o trabalho a ser realizado (Miguel, 2009).  

A WBS acompanha todo o projeto e facilita a distribuição e organização dos pacotes de trabalho 

(Miguel, 2009).  

Este processo consiste na identificação do trabalho a realizar no projeto e a sua divisão em 

pacotes de trabalho, de forma a facilitar a sua gestão (PMI, 2013). Estes estão organizados de 
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forma hierárquica, contendo as diversas atividades a serem compridas de forma a atingir o 

objetivo final do projeto. 

A construção da WBS traz vários benefícios para o projeto, entre eles os seguintes: 

 O gestor de projeto e os membros da equipa consegue ter sempre presente os passos 

a seguir no projeto, o que melhora o diálogo entre os elementos da equipa; 

 Permite fazer um orçamento mais facilmente; é mais fácil realizar o orçamento por 

pacotes de trabalho e obter um orçamento final do que realizar um orçamento global 

sem conhecimento dos pacotes de trabalho necessários; 

 Ajuda a obter um calendário do projeto concretizável, impedindo atrasos ou 

subcarga de trabalho. 

De acordo com o Project Management Institute (2006), uma WBS corretamente estruturada 

facilita a distribuição dos recursos, análise dos dados de progresso e situação do projeto.  

Baseado na Figura 11, de acordo com Miguel (2010), a fase no nível 2, refere-se ao nível mais 

elevado relativamente às atividades e essas são constituídas por tarefas, conforme representado 

na figura abaixo. 

 

Figura 11 Hierarquia de termos de uma WBS (Miguel, 2010). 

 

A WBS preocupa-se unicamente com o levantamento e limitação do âmbito do projeto. Pode-

se verificar que a mesma não lida com questões como a distribuição das atividades entre os 

membros das equipas. 
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Figura 12 Exemplo de decomposição da WBS em pacotes de trabalho (PMI, 2013) 

A WBS consiste então numa ferramenta robusta e simples, que se preocupa unicamente com o 

levantamento do âmbito do projeto, e não lida com outras questões relevantes no 

desenvolvimento de um projeto, como, a distribuição das atividades entre os diversos membros 

da equipa de projeto (Figura 12). 

 

Project Scope Statement 

A descrição do âmbito do projeto consiste num documento que descreve detalhadamente as 

entregas do projeto e o trabalho a realizar para essas entregas. Assim cria entre todos os 

elementos envolvidos um maior entendimento entre os stakeholders sobre os objetivos do 

projeto, e facilita a gestão de alterações caso sejam necessárias. 

Segundo, Miguel (2009) e PMI (2013), a descrição do âmbito do projeto deve incluir os 

principais objetivos do projeto e do projeto a desenvolver, os requisitos e restrições do projeto, 

a WBS inicial e os principais marcos do projeto. 

Segundo o PMI (2013), o termo âmbito pode ser atribuído ao produto ou projeto: 

 

 Âmbito do produto: consiste nas características e funções que se atribuem a um 

produto, serviço ou resultado; 
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 Âmbito do projeto: consiste no trabalho a realizar para entregar um produto ou 

serviço com as características e funções conforme as especificações. O termo âmbito 

do projeto às vezes é incluído no âmbito do produto. 

 

“Definir o âmbito é o processo de desenvolvimento de uma descrição detalhada do projeto e 

do produto” (PMI, 2013, p. 120).   

 

Gantt Chart  

O Gráfico de Gantt, ou Diagrama de Gantt, representa as atividades do projeto e suas 

dependências de uma forma gráfica, o que facilita o planeamento de execução das atividades. 

As atividades são representadas com barras horizontais em que o cumprimento mostra o início 

e fim da atividade, as interdependências entre atividades são representadas por linhas que 

interligam duas ou mais atividades. Do lado esquerdo do gráfico são listadas todas as atividades 

do projeto, e na parte superior encontram-se as respetivas datas (ver Figura 13).  

Devido ao aspeto do Gráfico de Gantt, este também pode ser chamado de Gráfico de Barras, 

Bar Chart (PMI, 2013; Wideman, 2002). 

 

 

Figura 13 Representação do diagrama de Gantt (Gantt Project, 2014) 
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Activity List 

Activity List, ou lista de atividades do projeto, consiste numa lista que contém todas as 

atividades que se encontram no cronograma e planeadas para serem executadas no projeto (C. 

Besner & Hobbs, 2004). Cada atividade que constitui essa lista tem uma duração e um custo 

associados (Miguel, 2009). 

A lista de atividades contém a designação da atividade e respetivo elemento da equipa que a 

vai realizar, e a descrição detalhada da atividade de forma clara, para fácil compreensão de 

todos os envolvidos (PMI, 2013).  

 

Contingency Plans / Risk Response Plan 

Plano de contingência ou planeamento de riscos, é um documento onde estão detalhadas as 

responsabilidades e medidas a serem tomadas quando existe o início da ocorrência de um risco, 

ou ocorrência anormal, fazendo com que os processos do projeto voltem imediatamente ao 

funcionamento normal. 

Este plano identifica as estratégias que podem ser utlizadas quando os eventuais riscos ocorrem, 

garantindo o sucesso do projeto (C. Besner & Hobbs, 2004). 

Os gestores de projetos, na execução do plano de contingência, devem ter sempre presente a 

resposta para a pergunta colocada por Meredith e Mantel (2012), “What can go wrong with my 

project?”, para elaborar o plano ou planos de contingência. 

O plano de resposta ao risco tem como objetivo reduzir os riscos e melhorar as oportunidades 

do projeto. A eficácia do planeamento de resposta ao risco determina diretamente se o risco do 

projeto diminui ou aumenta.  

O plano de reposta ao risco contém a identificação do elemento responsável pela execução do 

plano, prioridade dos riscos e introdução dos recursos no projeto, caso sejam necessários 

(Miguel, 2009). 

 

Communication Plan 

O plano de comunicação consiste na criação de um documento que descreve detalhadamente 

as informações necessárias para a comunicação, ao longo do projeto, como as expectativas do 

projeto, formato em que serão comunicadas as informações do projeto, quando e onde deve ser 
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comunicada a informação, os responsáveis por cada tipo de informação e a frequência com que 

deve ser passada essa informação.  

A comunicação entre os elementos do projeto é muito importante, e ficar definida 

detalhadamente no plano de comunicação facilita a comunicação entre todos, assim como a 

resolução dos conflitos, caso ocorram, ao longo do projeto (PMI, 2008). 

 

Responsability Assegment Matrix  

Uma matriz de responsabilidade (RACI) tem como objetivo proporcionar clareza e acordo 

sobre quem faz o quê, definindo o elemento Responsável (R) pela execução, o que tem 

autoridade para Aprovar (A), o que precisa de ser Consultado (C) e o que precisa de ser 

Informado (I), para executar cada atividade (PMI, 2008). 

Na matriz, as diferentes pessoas ou funções, aparecem como colunas, e as entregas nas linhas. 

Os pontos de interseção descrevem as responsabilidades de cada elemento perante cada uma 

das entregas, conforme se pode verificar na Tabela 3. 

A matriz de responsabilidades consiste numa tabela que mostra os diferentes recursos do projeto 

alocados a cada pacote de trabalho, o seu formato matricial mostra as atividades associadas a 

cada pessoa e todas as pessoas associadas a uma atividade (PMI, 2013). 

 

Tabela 3 Exemplo de uma Matriz de Responsabilidades (PMI, 2013) 

 

Baseline Plan  

O plano base, consiste num plano que mostra todas as atividades, durações e objetivos a 

cumprir, que permite determinar se os objetivos estão a ser cumpridos dentro dos limites 

aceitáveis de variação. 

Este plano facilita a avaliação dos resultados na fase de controlo, nomeadamente, a nível do 

tempo, âmbito e custo (PMI, 2013). 
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Qualitative Risk Analysis 

A análise qualitativa dos riscos tem como objetivo avaliar os riscos que podem ocorrer no 

projeto, para priorizar os riscos que serão alvo de análise e possível ação adicional. 

Os riscos com maior probabilidade de ocorrência e impacto no projeto serão priorizados para 

criação de um plano de resposta, enquanto os riscos com menor probabilidade serão listados 

nos registos dos riscos para monitorização futura. 

Esta análise deve ser feita ao longo de todo o projeto, de forma a se estar sempre a par das 

alterações ocorridas no projeto e poder controlar o risco quando esse ocorre.  

A análise qualitativa, também consiste no registo dos riscos, plano de gestão dos riscos e 

processos organizacionais (Miguel, 2009). 

 

2.5.3 Processo de Execução 

Project Issue Log 

Consistem em documentos onde são registados os problemas e questões que surjam ao longo 

de todo o projeto. O registo desses problemas é feito através de categorizações, tendo em conta 

características como o seu impacto e a urgência na resolução. 

Os registos poderão facilitar a comunicação e um melhor entendimento de todos os problemas 

e questões do projeto, assim como as boas relações entre todos os envolvidos no projeto (PMI, 

2013).  

 

2.5.4 Processo de monitorização e controlo do projeto 

Change Request  

Todos os projetos podem sofrer alterações desde do seu início até ao fim do projeto, pois todos 

os projetos são vulneráveis. 

O registo das mudanças é usado para documentar as mudanças que ocorrem ao longo do projeto. 

Essas podem ter impacto a nível de tempo, custo e risco e devem ser comunicadas às partes 

interessadas (PMI, 2013). 

O próprio cliente pode pedir alterações no produto ou serviço pretendido, e esses pedidos de 

alterações ao longo do projeto têm de ser avaliados, tendo em conta o impacto no projeto. 
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Os pedidos de alteração consistem num documento onde são registadas e avaliadas 

formalmente todas as mudanças, sejam a nível de tempo, custo ou qualidade, antes de serem 

executadas (C. Besner & Hobbs, 2004). 

Mesmo que o pedido de alteração seja recusado, esse deve ser arquivado e não eliminado, pois 

essa informação pode ser útil no decorrer do projeto, ou até mesmo no seu encerramento, como 

lição aprendida. Caso o pedido de alteração seja aprovado, esse deve ser incorporado no 

planeamento do projeto.  

 

Progress Meetings 

As reuniões de progresso também são conhecidas por reuniões de revisão, devem ser 

direcionadas para o trabalho que está a ser feito, de forma a entregar os produtos ou serviços 

nas datas estipuladas.  

Estas, não devem ser focadas nos percalços que ocorreram ao executar os trabalhos pretendidos, 

mas sim procurar analisar o desempenho da execução, e tratar dos desvios de prazos, custos e 

qualidade, e analisar se caso o desempenho atual for mantido, quais os resultados e impactos 

no final do projeto, quanto ao custo final, qualidade do produto ou serviço. 

Segundo o PMBoK, recomenda-se o relatório de desempenho que resuma, de modo organizado, 

as informações do desempenho, dando ênfase ao que devia ter ocorrido e o que realmente 

ocorreu, e o seu impacto no final do projeto, sendo este um documento fundamental nas 

reuniões de progresso do projeto. Pois como em qualquer reunião tem de existir um guião de 

forma a ser orientada e organizada para responder/discutir os objetivos para a qual foi realizada, 

esta necessita do relatório de desempenho para melhor analisar, comparar e discutir os dados 

do progresso do projeto. 

 

Progress Report 

O relatório do progresso é um instrumento de comunicação com os stakeholders do projeto, 

cria uma relação de confiança, pois os stakeholders conseguem observar a evolução do projeto 

e avaliar o seu status.  

Esses relatórios não são feitos apenas para os stakeholders externos do projeto, mas também 

para os membros da equipa do projeto, pois a ausência de relatórios e o acompanhamento de 

feedback deixa-os inseguros sobre o trabalho a realizar, sem saberem se estão no caminho 
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correto. Além disso, não saber o progresso do trabalho que se está a realizar é um fator de 

desmotivação. Deste modo, o relatório do progresso contém também informações sobre o 

andamento do projeto, para um maior controlo e monitorização de datas de início e fim, custos 

e marcos (C. Besner & Hobbs, 2004). 

Existem diferentes formas de apresentar o relatório de progresso. Para Paiva (2013) a forma de 

definir o status do projeto passa pelo uso de cores nesse relatório, em que: 

 

 Vermelho: o projeto necessita de atenção imediata da administração, não vai atingir os 

objetivos; 

 Amarelo: o projeto encontra-se em risco de não cumprir os objetivos; 

 Verde: o projeto encontra-se no caminho certo; 

 

Para Dinsmore, Paul, Silveira, & Fernando (2007), o relatório de progresso deve ser 

apresentado sob a forma de um cronograma, onde se encontre o projeto planeado e o estado do 

mesmo, de forma a comparar o que deveria ter sido feito e o que ainda não se realizou, com 

reporte dos seus impactos no projeto e respetivas ações a serem tomadas para alinhar o projeto 

com os objetivos pretendidos. 

Uma vez que existem diferentes formas de apresentar os relatórios de progresso, esses devem 

ser apresentados da forma mais enquadrada possível com o projeto e o meio envolvente, para 

fácil compreensão de todos. 

 

2.5.5 Processo de encerramento do projeto 

Client Acceptance Form 

A aceitação do cliente consiste num formulário que contém as especificações do projeto, sendo 

assinado pelo responsável da organização a quem o projeto é entregue (C. Besner & Hobbs, 

2004). 

Após o formulário assinado, o projeto é dado como concluído e os seus objetivos cumpridos 

conforme o solicitado no início do projeto (Miguel, 2009). 
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3. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

3.1 Introdução 

Neste capítulo é apresentada e justificada a metodologia de investigação usado nesta 

dissertação.  

As metodologias de investigação consistem em procedimentos ou métodos realizados com o 

intuito de atingir objetivos, sejam eles tangíveis ou intangíveis. Esses, quando aliados à 

investigação, permitem adquirir conhecimentos para responder às perguntas colocadas 

inicialmente. 

O modelo de investigação adotado pelo investigador é o plano que permite tornar as perguntas 

de investigação num projeto de investigação, influenciando a escolha das técnicas e análise de 

dados a obter. De acordo com o Saunders, Lewis e Thornhill (2009), a investigação tem como 

objetivo um aumento do conhecimento sobre processos empresariais ou de gestão, o que revela 

descoberta de valor para a sociedade em geral. 

Segundo Saunders et al. (2009) a investigação tem uma sequência que passa por definir 

primeiramente o tópico do estudo, uma revisão crítica da literatura, definição da investigação, 

recolha de dados e análise dos dados.   

3.2 Filosofia e estratégia de investigação 

A filosofia adotada nesta investigação está relacionada com a forma como vemos o mundo, o 

que influência os métodos que escolhemos. A filosofia de investigação pode ser pensada através 

da epistemologia, a ontologia e axiologia que são os principais ramos da filosofia (Saunders et 

al., 2009).   

 

 Epistemologia - Envolve o que se considera um conhecimento aceitável para uma 

determinada área específica. Pode ser dividida em três posições. A posição de positivismo, 

que pode ser usada para criar hipóteses, que levam a uma estratégia de investigação para 

realizar a recolha de dados. A posição de realismo, que se baseia nos sentidos, pois o que 

eles mostram é a realidade, podendo ser um realismo direto, que tem uma visão imóvel 

perante o mundo, ou um realismo crítico, que não consiste em experimentar as coisas 

diretamente, mas sim as sensações e as imagens do mundo real. Por fim, a posição de 

interpretativismo, baseia-se na necessidade de compreender o ser humano, tendo origem 
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em duas tradições intelectuais, a fenomenologia, que se refere à forma como nós fazemos 

sentido do mundo que nos rodeia, e o interacionismo simbólico, que se refere à forma como 

interpretamos o mundo social que nos rodeia e as ações dos outros com que interagimos 

frequentemente (Saunders et al., 2009).  

 

 Ontologia - Foca-se na natureza dos fenómenos e naquilo que o investigador considera 

como a natureza da realidade e incorpora também três posições, objetivismo, subjetivismo 

e pragmatismo. Na posição de objetivismo, a realidade existe para além da consciência, 

enquanto na posição de subjetivismo os fenómenos surgem das ações que os atores sociais 

desenvolvem. A posição de pragmatismo baseia-se na questão de investigação e essa é 

determinante para o processo de investigação (Saunders et al., 2009). 

 

 Axiologia - Consiste naquilo que o investigador considera como os valores da investigação. 

Baseia-se na transposição dos valores pessoais para a investigação e a própria seleção do 

tema de investigação incorpora esses valores. Este ramo da filosofia defende que a 

condução dos atos pessoais provém dos seus valores (Saunders et al., 2009). 

 

Segundo, Saunders et al. (2009), a investigação pode ser classificada também em diferentes 

objetivos de estudos, como: 

 

 Estudos exploratórios - têm como objetivo investigar e fazer o levantamento do que está 

a acontecer, sendo úteis para entender a origem dos problemas. Podem ser feitos através da 

revisão bibliográfica ou entrevistas a “experts” na área de estudo. 

 

 Estudos descritivos - retratam ou caracterizam o perfil das pessoas e situações com 

bastante rigor. 

 

 Estudos explicativos - procuram estabelecer as causas e relações entre as variáveis. 
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As principais estratégias de investigação são a experimentação, o survey, o estudo de caso, a 

investigação-ação, a teoria fundamentada, a etnografia e a investigação documental. 

 

 Experimentação - Consiste numa estratégia ligada às ciências naturais, embora 

apresente pesquisas que constituintes das ciências sociais, em especifico a psicologia 

(Saunders et al., 2009). Segundo Yin (2009) o recurso à experimentação é aplicável a 

estudos exploratórios, explicativos e descritivos. 

 

 Survey - Consiste numa estratégia muito habitual em áreas como a gestão e a economia. 

É a mais utilizada quando se pretende obter respostas a quem, o quê, quando e quantas. 

Permite abordar várias organizações ao mesmo tempo de forma rápida e com uma 

grande variedade de informações (Saunders et al., 2009).  

 

 Estudo de Caso - Consiste numa estratégia oposta à estratégia da experimentação. É 

uma estratégia adequada essencialmente a estudos exploratórios e explicativos. 

Segundo Yin (2009) pode ser aplicável a várias situações, contribuindo para o 

conhecimento de indivíduos e organizações. Permite desenvolver o conhecimento 

detalhado sobre um caso, e os dados podem ser recolhidos através de técnicas como as 

entrevistas e análise documental. 

 

 Investigação-ação - Tem como principal objetivo a promoção de mudanças na 

organização. Assenta em quatro aspetos fundamentais, a investigação ativa, o 

envolvimento humano da organização para gerar um ambiente colaborativo entre todos, 

interatividade no planeamento e avaliação das ações, por fim, a transferência de 

tecnologia e resultados a outras organizações (Saunders et al., 2009). Segundo Gilmore 

(1986), a metodologia de investigação-ação também tem um duplo compromisso, visa 

estudar um sistema e simultaneamente colaborar com os membros do sistema para 

alterá-lo naquilo que se considera apropriado. Realizar este objetivo duplo requer a 

colaboração ativa do investigador no sistema.  
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 Teoria fundamentada - Pode ser compreendida como uma metodologia de natureza 

exploratória que enfatiza o desenvolvimento de teorias que especificam o fenômeno e 

as condições para a sua manifestação. É baseada em dados recolhidos por várias 

observações, como por exemplo, o comportamento das pessoas (Saunders et al., 2009). 

 

 Etnografia - Consiste numa estratégia que utiliza a abordagem indutiva, e é considerada 

por muitos uma estratégia naturalista, porque o investigador opera com os elementos 

em estudo (Saunders et al., 2009). 

 

 Investigação documental - A análise documental constitui uma estratégia que analisa 

documentos e registos como sendo dados de origem e não dados que resultem da 

investigação que está a decorrer (Saunders et al., 2009). 

 

Pela observação das correntes filosóficas e os paradigmas de investigação, anteriormente 

descritos, este trabalho segue a corrente epistemológica onde se incorporam os conhecimentos 

aceitáveis numa determinada área, e baseia-se no interpretativismo, uma vez que se persegue a 

compreensão e explicação das barreiras à inovação e da sua origem, tenta-se entender e explicar 

o que acontece nas organizações. Enquanto à tipologia de estudo, trata-se de um estudo 

exploratório, pois tem como objetivo determinar o que esta a acontecer, colocar questões e obter 

novas perceções. 

Com base nos objetivos e prazos a cumprir, foi escolhida a estratégia de investigação survey, 

com recurso ao método entrevistas semiestruturadas, sendo essas realizadas pessoalmente e por 

via telefónica, para se conseguir maior disponibilidade por parte dos entrevistados, a fim de 

responderem da melhor forma às diferentes questões colocadas. 

Na primeira fase foi feito um levantamento dos possíveis entrevistados, conseguindo a sua 

disponibilidade, quer seja pessoalmente quer por via telefónica.  

A segunda fase passou por estruturar o guião das entrevistas a realizar. Os entrevistados tiveram 

acesso com a devida antecedência a um guião da entrevista. Este guião teve como objetivo 

preparar o entrevistado para as suas respostas, ajudando a obter respostas mais elaboradas.  

Na terceira fase foram realizadas as entrevistas, pessoalmente ou por via telefónica. 
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Por fim, foi apresentado um grupo das melhores práticas a usar na gestão de projetos dos 

gabinetes de arquitetura e design, para validação dessas práticas, foi realizado um focus group 

com alguns dos elementos anteriormente entrevistados.  

3.3 Recolha de dados: Entrevistas  

A escolha do método de investigação é crucial para o sucesso e eficácia de qualquer estudo. 

Para o estudo da gestão de projetos nos gabinetes de arquitetura e design utilizou-se como 

método de recolha de dados a entrevista. 

Como os gabinetes de arquitetura e design têm um nível de maturidade de gestão de projetos 

bastante baixo, o entrevistador estava ciente da necessidade de adaptar os termos técnicos, 

nomeadamente das ferramentas e técnicas, pois já tinha noção do funcionamento destes 

gabinetes, que muitas das vezes usam ferramentas úteis para gestão dos seus projetos, mas não 

as relacionam com designações específicas de ferramentas e técnicas usadas na terminologia 

da gestão de projetos. 

Os entrevistados foram elementos ligados aos projetos destes gabinetes, nomeadamente 

desenhadores, orçamentistas, designers e arquitetos. De todos eles foram obtidas informações 

necessárias para este estudo.  

 

3.3.1 Design das entrevistas 

As entrevistas podem ser classificadas em três tipos: as estruturadas, que utilizam questionários 

com base num conjunto de perguntas padronizadas; as semi-estruturadas, que têm apenas uma 

lista de temas a serem focados, dando uma maior abertura ao entrevistado; e por fim as 

entrevistas não estruturadas, que são informais e dão total liberdade ao entrevistado (Saunders 

et al., 2009). 

Neste estudo são realizadas as entrevistas semi-estruturadas, de forma a ter presente a lista de 

temas a focar, mas dando liberdade para adicionar mais questões que podem surguir e serem 

necessárias para este estudo. 

A entrevista semi-estruturada pode começar com perguntas gerais ou tópicos e adicionar outras 

perguntas que surgem ao longo da entrevista, permitindo que os entrevistados possam usar 

livremente as suas próprias palavras (Saunders et al., 2009).    
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A preparação da entrevista passa por diferentes passos. Primeiramente é definido o tema, 

objetivos e dimensão das entrevistas. De seguida são elaboradas as perguntas a seguir, tendo 

em conta os objetivos anteriormente definidos. Por fim é elaborado o guião da entrevista, para 

orientação do entrevistador. Esse guião é enviado ao entrevistado com a devida antecedência. 

O guião deve conter os objetivos gerais da entrevista, sendo feito inicialmente o seu 

enquadramento, passando para as perguntas sobre o perfil profissional do entrevistado, sendo 

essa uma forma dele se sentir mais confortável na entrevista, prosseguindo para as questões 

sobre o contexto do projeto (Saunders et al., 2009). 

Após delinear o guião da entrevista, são seguidos alguns procedimentos, como a seleção do 

entrevistado e o seu interesse para este estudo. No contato com o entrevistado é feito o 

enquadramento do estudo e explicada a importância do seu contributo. Também é importante a 

seleção do local da entrevista, que deve ser favorável e confortável para o entrevistado. Antes 

de qualquer entrevista, deve ser pedida autorização para gravar, de forma a facilitar a 

transcrição, para futura revisão do entrevistador. O entrevistador deve garantir o anonimato das 

entrevistas, mencionando essa informação logo que envie o guião ao entrevistado. Essa 

informação possibilita uma maior abertura para as respostas por parte do entrevistado. As 

informações que são obtidas de uma entrevista, nunca devem ser mencionadas noutra, de forma 

a não influenciar o entrevistado. No decorrer da entrevista, deve ser usada uma linguagem 

adequada. O entrevistador tem de transmitir profissionalismo e um enorme conhecimento do 

tema abordado, de forma a dar segurança ao entrevistador (Saunders et al., 2009).  

 

3.3.2 Seleção dos entrevistados e amostras 

Devido às restrições de tempo e acesso privilegiado pessoal, a seleção de entrevistados apenas 

se restringe a organizações portuguesas com a tipologia de pequenos gabinetes de arquitetura e 

design. 

A gestão de projetos formal nos gabinetes de arquitetura e design ainda é muito escassa. 

Considerando esta restrição, este estudo de investigação teve como objetivo recolher 

informações acerca das práticas usadas neste setor de atividade, assim como as dificuldades 

encontradas pelas equipas de projeto destes gabinetes. As entrevistas foram destinadas a todos 

os elementos que constituem a equipa de projeto (desenhador projetista, designer, arquiteto, 

orçamentista, etc.).  
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A razão para esta escolha é que estas organizações têm que se diferenciar, pela inovação dos 

seus produtos, perante a concorrência, mas sempre com restrições de prazos, custo e qualidade. 

Conforme mencionado no artigo de Muller e Turner (2007) esses são os critérios de sucesso 

para os projetos. É um setor que trabalha diretamente com o cliente e o gosto pessoal de cada 

um, tendo que gerar valor estratégico de inovação em produtos desejáveis a preços que os 

clientes estão dispostos a pagar, sendo que a qualidade e sucesso dos projetos passam por 

conseguir satisfazer as necessidades dos clientes (Edwards, 1968).  

Este estudo pretendeu perceber o funcionamento dos gabinetes de arquitetura e design e as suas 

dificuldades. Assim a identificação das potenciais empresas foi baseada em dois critérios: 

1. Os contatos profissionais do investigador; 

2. Seleção de gabinetes de arquitetura e design próximos de Guimarães devido à facilidade 

na deslocação. 

Na Tabela 4, são representados os elementos participantes nas 18 entrevistas por 

organização, funções e anos de experiência profissional em gabinetes de arquitetura e 

design: 

Tabela 4 Descrição dos elementos participantes nas entrevistas 

Organização Elementos Função Experiência 

Organização 1 2 Desenhador/levantamento de obras > 25 Anos 

Organização 1 1 Gestor de projeto (obra)/ Desenhador > 20 Anos 

Organização 1 1 Orçamentista > 25 Anos 

Organização 1 1 Orçamentista 1 ano 

Organização 2 1 Desenhador/topógrafo 18 Anos 

Organização 2 1 Gestor de Projetos/Engenheiro civil +/- 15 anos 

Organização 2 1 Desenhador/Engenheiro civil > 10 anos 

Organização 3 2 Designer 2 Anos 

Organização 3 1 Designer 1 Ano 

Organização 3 1 Arquiteto > 10 Ano 

Organização 4 2 Arquiteto +/- 5 anos 

Organização 5 1 Arquiteto > 12 Anos 

Organização 6 1 Desenhador > 10 Anos 

Organização 7 1 Gestor de Projetos/Arquiteto > 35 Anos 

Organização 7 1 Designer 2 anos 
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Na Tabela 5 são apresentadas as características das organizações, nomeadamente o número de 

funcionários que constituem essas organizações e o número de anos de existência das 

organizações. Nem todos os entrevistados conseguiram referir o número de anos de existência 

da organização. 

Tabela 5 Características das organizações 

Organização Nº funcionários Anos de existência 

1 7 >25 

2 7 >15 

3 4 >5 

4 8 >5 

5 4 _ 

6 6 _ 

7 5 >35 

 

 

Antes das entrevistas, todas organizações receberam por e-mail (ver Apêndice I) um guião da 

entrevista de forma a se prepararem para os assuntos a serem discutidos (ver Apêndice II). Cada 

entrevista teve uma introdução sobre as características do entrevistado, como os anos de 

experiência profissional, idade, nível de escolaridade, entre outros antecedentes relevantes para 

o estudo.  

Cada entrevista teve a duração média de uma hora, tendo sido utilizado um guião para auxiliar 

o entrevistador (ver Apêndice II), tendo sempre presente o seu principal objetivo, fazer o 

levantamento das principais dificuldades, ferramentas usadas na gestão de projetos das 

organizações e identificação das práticas de gestão de projetos mais relevantes para melhorar o 

nível de performance dos projetos. As entrevistas foram focadas em explorar e identificar as 

maiores dificuldades na gestão de projetos nos gabinetes de arquitetura e design. 

O investigador inicialmente teve algumas dificuldades em obter respostas positivas por parte 

das instituições onde não tinha conhecimentos diretos. Foram realizadas as entrevistas 

semiestruturadas a 7 organizações diferentes, como indicado na Tabela 6. Estas organizações 

foram subjetivamente avaliadas pela sua importância neste estudo, tendo em conta os anos de 

experiência do conjunto de entrevistados e a sua ligação direta à gestão de projetos. Foi 

considerado de elevada importância as organizações onde foram entrevistados elementos 

ligados diretamente à gestão dos projetos, e possuíam mais anos de experiência nesta área, desta 

forma adquirindo as informações mais importantes para este estudo. As organizações com 
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importância mais elevada neste estudo, também foram aquelas onde as entrevistas conseguiram 

ser mais desenvolvidas, tendo permitido retirar mais informações. (ver Tabela 6). 

Tabela 6 Caracterização das organizações 

Organização Nº entrevistas Importância no estudo 

Organização 1 5 Elevada 

Organização 2 3 Elevada 

Organização 3 4 Média 

Organização 4 2 Baixa 

Organização 5 1 Baixa 

Organização 6 1 Baixa 

Organização 7 2 Elevada 

 

As organizações foram contactadas inicialmente por e-mail e mais tarde por telefone, de forma 

a confirmar a data e hora disponível pela organização para realizar as entrevistas. O investigador 

não conseguiu obter um grande número de entrevistas em cada organização, devido a serem 

pequenos gabinetes e com poucos elementos de equipa ligados ao projeto. 

Foram realizadas um total de 18 entrevistas a fim de assegurar a obtenção da informação 

necessária para este estudo. 

3.4 Recolha de dados: Focus Group 

Para validação dos dados obtidos pela investigação, existe o focus group, que pode ser usado 

como forma de reunir informações necessárias para a tomada de decisão. Conforme 

mencionado pelo Fern (2001) existem duas orientações: a primeira tem como objetivo a 

confirmação de hipóteses e a avaliação da teoria, mais adotada por académicos. A segunda, por 

sua vez, tem como objetivo as aplicações práticas, ou seja, o uso das ferramentas em contexto 

prático. Estas duas orientações podem estar combinadas em focus group exploratórios ou 

vivenciais. Durante o focus group, o investigador é o moderador que tem o papel de conduzir 

as discussões, de forma a garantir que essas não se desviem do objetivo inicial. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Caracterização dos entrevistados  

Este subcapítulo faz uma breve caracterização dos entrevistados, por nível de educação, género, 

anos de experiência profissional na área de arquitetura e design, principalmente na gestão de 

projetos destas organizações e atividade que desempenham dentro dos gabinetes. 

Relativamente à atividade económica, todas as organizações em estudo pertencem ao mesmo 

setor de atividade, área de arquitetura e design. 

 

Figura 14 Caracterização dos entrevistados - Nível de escolaridade 

 

Os entrevistados tinham um elevado nível de escolaridade (ver Figura 14): 33% tinha mestrado; 

45% licenciatura e apenas 22% tinham só o ensino secundário. Os entrevistados, com menor 

nível de escolaridade, encontram-se ligados à parte técnica do projeto, apesar de não possuírem 

um elevado grau de escolaridade, têm vários anos de experiência na área. Apesar do elevado 

nível de escolaridade, o investigador detetou que nenhum dos entrevistados possuía formação 

na área de gestão de projetos, apesar de terem vários anos de experiência nessa área. 

22%

33%

45%

NÍVEL DE ESCOLARIDADE

Secundario mestre licenciado



 

58 

 

Figura 15 Caracterização dos entrevistados – Género 

 

Na Figura 15 pode-se verificar que a maioria dos entrevistados destas organizações eram do 

género masculino (56%), embora não exista uma grande diferença entre os géneros.  

 

Figura 16 Caracterização dos entrevistados - Área de atividade 

 

Para este estudo foi importante entrevistar diferentes áreas de atividade dentro dos gabinetes. 

Estes gabinetes, apesar de serem pequenos, têm várias áreas para gerir, todas elas 

indispensáveis para o projeto, sendo assim importante estudar as suas dificuldades. Podemos 

concluir que a maioria dos entrevistados estavam ligados à parte de desenho técnico dos 

projetos (28%), e apenas 17% estavam responsáveis pela gestão dos projetos (ver Figura 16). 

44%

56%

GÊNERO DOS ENTREVISTADOS

Feminino masculino

28%

11%

22%

17%

22%

ÁREA DE ATIVIDADE

Desenho tecnico Orçamentação Arquitetura Gestão de projetos Design
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Figura 17 Caracterização dos entrevistados - Anos de experiência profissional 

 

Neste estudo optou-se por escolher profissionais com bastante experiência nesta área de 

atividade, como se pode observar pela Figura 17, em que a maior parte (33%) dos entrevistados 

tinha entre 10 e 20 anos de experiência profissional e 28% tinham mais do que 20 anos de 

experiência profissional. Os entrevistados com maior experiência profissional ajudaram na 

deteção das maiores dificuldades e situações ocorridas nestes gabinetes, assim como as 

ferramentas e técnicas usadas para ultrapassar essas dificuldades. Constatou-se que a maioria 

dos entrevistados sempre trabalhou neste tipo de organizações, mesmo os que têm mais anos 

de experiência profissional. 

4.2 Recolha de dados das entrevistas  

Os dados obtidos pelas entrevistas semiestruturadas podem ser recolhidos de duas formas, por 

apontamentos ou por gravação.  

Apesar de existirem autores que defendem a recolha de dados por gravação (Kvale, 1996), isso 

nem sempre é possível, pois depende da autorização por parte do entrevistado e das próprias 

condições técnicas do local.  

A recolha de dados por apontamentos nem sempre é fácil. O entrevistador tem de ser capaz de 

interpretar todas as expressões, palavras e silêncios da pessoa que está a ser entrevistada. 

Quando é feita a recolha de dados apenas por apontamentos, é difícil depois recordar algum 

pormenor que não esteja anotado nos apontamentos. Com as gravações, existe a possibilidade 

28%

11%

33%

28%

ANOS DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

 < 5 anos 5 a 10 anos 10 a 20 anos > 20 anos
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de relembrar mais tarde, mas por outro lado também tem a dificuldade de não ser capaz de 

transmitir os pormenores visuais como as expressões faciais.  

Neste trabalho decidiu-se usar o processo de recolha de dados por apontamentos e quando 

permitido pelo entrevistado, foram gravadas as entrevistas de forma a serem revistas mais tarde, 

mas sempre com os apontamentos como auxiliares (ver Figura 18). 

 

Figura 18 Entrevistas - Processo de recolha de dados 

 

As entrevistas foram realizadas entre maio e julho de 2016, tendo sido realizadas 

maioritariamente na sede das organizações em estudo (ver Figura 19).  

 

Figura 19 Entrevistas - Telefone/Presencial 

17%

83%

RECOLHA DE DADOS

Premitiu a gravação Não premitiu a gravação

44%

56%

ENTREVISTAS

Via telefone Presencial
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4.3 Ferramentas e técnicas utilizadas 

O estudo permitiu constatar que nestas organizações se utilizam algumas das ferramentas e 

técnicas de gestão de projetos embora ainda numa forma muito embrionária, pois os projetos 

ainda continuam a não ter o sucesso pretendido, seja a nível de prazos, custos ou objetivos. 

Conforme se encontra representado na Tabela 7 e no Apêndice III, todos os entrevistados 

referiram que era usado a ferramenta caderno de encargos, que pode ser visto como o Project 

Charter dos seus projetos, que é uma ferramenta fundamental nestas organizações. O caderno 

de encargos é um termo tipicamente utilizado pelos arquitetos, mas como este tipo de gabinetes 

tem cada vez mais profissionais de arquitetura, este termo já é utilizado em todas as 

organizações intervenientes neste estudo. As reuniões de arranque (Kick-off Meeting) e o 

documento de orçamentação, são também ferramentas bastante usadas nas organizações, nas 

entrevistas foi mesmo mencionado que o orçamento era o documento importante entre o cliente 

e o gabinete, com esse documento são aprovados os requisitos e o valor do projeto. As reuniões 

de progresso (Progress Meetings), são realizadas ao longo do projeto principalmente com os 

trabalhos subcontratados, de forma a conseguir um maior controlo do trabalho que realizam 

para o projeto. O controlo dos prazos das atividades e da execução dos trabalhos 

subcontratados, nestas organizações é feito presencialmente pelos responsáveis do projeto nas 

empresas subcontratadas, precisa de ser feito com alguma regularidade para garantir o 

cumprimento do projeto. 

Tabela 7 Ferramentas e técnicas usadas nos gabinetes de arquitetura e design 

Posição Ferramentas/ Técnicas Nº entrevistados 

1º Caderno de encargos (Project charter) 18 

2º Reunião de arranque (Kick-off Meeting) 15 

3º Documento de orçamentação 15 

4º Reuniões de progresso (Progress Meetings) 14 

5º Controlo prazos das atividades  14 

6º Controlo trabalho subcontratado  14 

7º Controlo de execução de obra 13 

8º Reunião de fecho com elementos de equipa 6 

9º Estudo prévio  5 
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Na parte inicial do projeto, é realizada a reunião de arranque. Nessa reunião estão presentes os 

responsáveis do projeto e o cliente, onde se tenta definir os requisitos e objetivos do projeto 

com o cliente.  

Depois de todos os requisitos definidos, o gabinete define o orçamento para o projeto. Esse 

documento normalmente já é padronizado e entregue ao cliente com o âmbito, prazo de entrega, 

e o custo. Algumas das vezes é necessário rever o orçamento assim como os requisitos do 

projeto de forma a descer o custo do projeto. Quando é feita a adjudicação da encomenda, dá-

se o início do projeto. Realizam-se os ajustes do caderno de encargos, documento que contém 

todas as informações, prazos e requisitos do projeto. De seguida, é realizada uma reunião de 

arranque com os elementos da equipa para passar a informação do projeto aos outros elementos. 

Em alguns casos faz-se também uma reunião no início do projeto com as organizações 

subcontratadas de forma a estabelecer todos os requisitos dos produtos que são pedidos a essas 

organizações.  

No início e durante o desenvolvimento do projeto, o gabinete executa diferentes processos de 

compras de partes dos projetos as organizações subcontratadas, realizando pedidos de 

orçamentação e encomendas. Essas encomendas, após a confirmação, são acompanhadas dos 

prazos estabelecidos de forma a terminar o projeto dentro do prazo estabelecido com o cliente. 

As encomendas, e confirmação das mesmas, servem como documento de parceria com as 

organizações que lhes fornecem os produtos. 

O controlo dos trabalhos subcontratados e prazos a cumprir, são controlados presencialmente 

pelos responsáveis do projeto. 

Ao longo do projeto são realizadas reuniões e chamadas telefónicas para o cliente de forma a 

informar do ponto de situação do projeto. A comunicação com as várias equipas internas ou 

externas do gabinete é feita através de e-mails, chamadas telefónicas e visitas presenciais. 

Para finalizar o projeto, nem todos os gabinetes realizam uma reunião de fecho, mas o projeto 

é finalizado com a entrega da obra ou produtos ao cliente. 

As principais fases que pelas quais passam este tipo de projetos dos gabinetes de arquitetura e 

design são: 

 Levantamento dos requisitos do projeto 

 Análise do tipo de cliente e custos para o projeto 
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 Realização do caderno de encargos 

 Desenhos de fotorrealismo (render) 

 Desenhos do projeto 

 Aprovação do projeto 

 Detalhamento do projeto para execução 

 Execução 

Em resumo da análise das entrevistas, verificamos que a maioria das organizações não usa 

nenhum software específico para gestão de projetos. Neste tópico as respostas dos entrevistados 

foram semelhantes, independentemente dos anos de experiência ou área de atividade. A 

ferramenta mais usada por este tipo de gabinetes é o caderno de encargos. Essa ferramenta é 

adaptada para cada projeto e acompanha o projeto do início ao fim. É no caderno de encargos 

onde se encontram todos os requisitos do projeto, assim como as suas revisões. Quando o 

caderno de encargos é adjudicado, dá-se início ao projeto. As reuniões com o cliente são 

recorrentes ao longo do projeto, mas alguns dos entrevistados referiram que as informações 

obtidas com essas reuniões depois não são passadas para todos os elementos do projeto, o que 

dificultava o trabalho dos elementos que não se encontravam nessas reuniões. No final do 

projeto nem sempre são realizadas as reuniões de fecho do projeto, com documentos que 

oficializem a entrega do projeto conforme o pretendido, pois em Portugal a palavra das pessoas 

ainda tem muito valor e dispensam a assinatura de qualquer documento de fecho.  

4.4 Dificuldades na gestão de projetos 

As principais dificuldades na gestão de projetos nos gabinetes de arquitetura e design (ver 

Tabela 8), encontram-se na comunicação, levantamento dos requisitos e tempo. 

A dificuldade na comunicação acontece tanto com os membros dentro dos gabinetes, como com 

os elementos das empresas subcontratadas. O levantamento dos requisitos apresenta algumas 

dificuldades devido à indecisão por parte do cliente, por vezes é indeciso na escolha inicial, 

mas depois pretende o projeto o mais rápido possível. 
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Tabela 8 Principais dificuldades na gestão de projetos nos gabinetes de arquitetura e design 

Posição Dificuldades Nº entrevistados 

1º Comunicação 18 

2º Levantamento dos requisitos 11 

3º Gestão do tempo  9 

4º Gestão de portfolios 6 

5º Falta de rigor na execução dos projetos  6 

6º Fecho do projeto com o cliente 5 

7º Legalização do projeto 5 

8º Alterações ao longo do projeto 4 

9º Falta de informação nos desenhos 4 

10º Falta de rigor nos desenhos  4 

11º Não cumprimento dos desenhos de obra 3 

12º Falta de condições do edifício para iniciar a obra 3 

12º Discordância entre elementos de equipa 3 

13º Leitura errada dos desenhos  2 

13º Gerir o vasto volume de trabalho 1 

 

Ao longo do projeto, existem dificuldades a nível de comunicação entre os membros das 

equipas e as organizações subcontratadas. Dentro dos elementos dos gabinetes existem 

informações úteis que se perdem ao longo do projeto ou que não passam para todos os 

elementos das equipas, o que causa em algumas situações de discordância nos requisitos do 

projeto. A comunicação com as organizações subcontratadas é dificultada devido à exigência 

de supervisão do trabalho efetuado de acordo com o pretendido, da transição das informações 

e principalmente do cumprimento de prazos, pois os gabinetes para cumprirem os prazos 

estabelecidos com o cliente também dependem das empresas subcontratadas para lhes 

fornecerem os produtos. Os gabinetes estão muito dependentes das organizações 

subcontratadas, a nível de orçamentos e prazos, pois têm de ter sempre garantido que o seu 

parceiro tem o melhor preço e prazo estabelecido para o gabinete conseguir dar resposta ao 

cliente. 

Apesar de serem realizadas reuniões com o cliente para o manter informado do ponto de 

situação do projeto, foi referida pelos entrevistados a falta de um dos elementos ligado à parte 

técnica do projeto nas reuniões com o cliente. Por várias vezes existem reuniões em que é 
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discutido com o cliente a forma de construção de um determinado produto, ficando definida 

com o cliente essa forma. Contudo quando a forma de construção era apresentada aos elementos 

da parte técnica do projeto, não era possível ser realizada, o que provocava a necessidade de 

uma nova reunião e discussão com o cliente. 

No levantamento dos requisitos ocorrem dificuldades, principalmente, devido à indecisão do 

cliente, na maioria das vezes, não tem definido o que pretende, como foi mencionado pelos 

entrevistados. Os clientes são bastante indecisos e quanto mais propostas o gabinete lhes 

propuserem maior é a sua indecisão. Por vezes os gabinetes acabam por não propor várias 

opções, apenas para simplificar a decisão do cliente. Apesar do cliente ser indeciso e muito 

demorado inicialmente em definir o que pretende, depois de definidos todos os requisitos, esse 

pretende que o projeto termine o mais rápido possível. Detetou-se que os entrevistados com 

maior experiência profissional neste tipo de projetos, não tinham essa dificuldade no 

levantamento dos requisitos com o cliente. 

A maior dificuldade nestes gabinetes, a nível da gestão do tempo, encontra-se na aprovação dos 

projetos inicialmente pelo cliente, que demora demasiado tempo a definir os requisitos do 

projeto. A aprovação de projetos a nível arquitetónico por parte das câmaras municipais pode 

demorar mais de 6 meses, o que atrasa demasiado o projeto. Neste estudo não foi possível 

definir um tempo médio dos projetos, pois todos os entrevistados referiram que depende 

bastante do tipo de projeto a ser realizado, seja a nível de projeto de interiores ou seja a nível 

de projeto para um edifício. 

Alguns dos projetos não chegam a cumprir os prazos estabelecidos devido ao não cumprimento 

por parte do cliente, seja a nível de pagamentos ou mesmo a nível de condições das habitações. 

Existem clientes que contratam os gabinetes para fornecerem os interiores, mas as habitações 

não ficam concluídas no tempo previsto. Noutras situações o cliente não cumpre o contrato 

relativamente aos pagamentos e é necessário parar a obra até ao pagamento. 

Nos próprios gabinetes existe a dificuldade em priorizar os projetos, pois normalmente os 

gabinetes têm vários projetos a decorrer ao mesmo tempo e necessitam de coordenar todos esses 

projetos de formar a cumprir todos os prazos e requisitos. Um dos entrevistados de alta 

relevância neste estudo, referiu mesmo a necessidade de adquirir uma ferramenta onde fosse 

possível colocar todos os projetos decorrentes no gabinete, o seu ponto de situação e prazos a 

cumprir de cada tarefa, para ajudar na gestão dos projetos. 
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Estas organizações em alguns dos seus projetos, veem-se obrigadas a pararem o seu trabalho, 

devido a faltas de condições nos edifícios. Existem clientes que procuram estes gabinetes para 

realizarem apenas o projeto de interiores, dão uma data prevista para a conclusão do edifício, 

mas nem sempre os edifícios se encontram concluídos nessas datas, provocando o atraso no 

projeto de interiores.  

A falta de rigor na execução dos projetos, em algumas das vezes deve-se à falta de rigor nos 

desenhos de execução dos produtos ou obra. Esses desenhos quando são enviados para as 

empresas subcontratadas, nem sempre têm os detalhes de construção do produto, o que leva a 

essas empresas executarem da forma que mais lhes facilita. Nas obras acontecem as mesmas 

dificuldades, tanto por leitura incorreta dos desenhos de obra como pelo incumprimento dos 

desenhos para facilitar a construção. 

No fecho do projeto ocorrem algumas dificuldades. Alguns dos entrevistados referiram que 

existem obras que depois de serem fechadas e concluídas conforme os requisitos do projeto, o 

cliente após vários meses faz reclamações do serviço/produto prestado pelo gabinete. As razões 

dessas reclamações por vezes podem não ser culpa dos gabinetes, mas sim pelo mau uso por 

parte do próprio cliente. 

Com este estudo, o investigador pretende no próximo tópico apresentar soluções para dar 

resposta a estas dificuldades encontradas nos gabinetes de arquitetura e design. 

A Tabela 9 descreve as fases do projeto mencionadas pelos entrevistados com maiores 

dificuldades, algumas dessas fases são comuns nas várias organizações, como, levantamento 

de requisitos, aprovação do projeto e realização do caderno de encargos.  

As fases mais demoradas são: levantamento dos requisitos do projeto e aprovação do projeto. 

As fases que gostariam tirar maior proveito são: análise de cliente e custo para o projeto, 

desenhos do projeto e detalhamento do projeto para execução. 
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Tabela 9 Fases do projeto com maiores dificuldades 

Posição Fases do projeto Nº entrevistados 

1º Levantamento de requisitos  18 

2º Aprovação do projeto 18 

3º Realização do caderno de encargos  18 

4º Orçamentação do projeto  17 

5º Definição dos requisitos do projeto 16 

6º Desenho técnico do produto 14 

7º Planta de implementação 13 

8º Imagens de fotorrealismo – 3D 12 

9º Finalização formal do projeto com cliente 10 

10º Análise dos desenhos pelo responsável 5 

11º Estudos prévios do projeto 5 

12º Legalização do terreno 2 
 

 

O investigador concluiu que as maiores dificuldades nestas organizações encontram-se na 

comunicação entre o cliente e os trabalhos subcontratados. A fase de levantamento dos 

requisitos do projeto é uma fase bastante complicada, devido à incerteza e objetividade do 

cliente, embora o investigador tenha concluído que essa dificuldade ocorria apenas com 

elementos que tinham menor experiência na área. A gestão do portefólio também é uma 

dificuldade por parte dos gestores de projeto nestas organizações. Um dos entrevistados de alta 

relevância neste estudo refere mesmo a necessidade de ter uma ferramenta simples onde 

pudesse conter o ponto de situação de cada projeto a decorrer no gabinete e desta forma ter 

acesso ao panorama geral dos projetos. 

A comunicação com os elementos que realizam os trabalhos subcontratados também é uma 

tarefa com bastantes dificuldades, pois todo o projeto é gerido pelo gabinete e cabe a ele gerir 

todos os trabalhos de forma a adquirir o resultado pretendido e no tempo estipulado. Os 

elementos dos gabinetes têm de ter controlo sob o trabalho que se realiza nas organizações de 

trabalho subcontratado. Essas organizações muitas vezes não realizam o trabalho como 

pretendido, devido à má comunicação. Isso faz com que tenha de existir um controlo apertado 

por parte dos gabinetes.  
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5. PROPOSTA DAS MELHORES PRÁTICAS DE GESTÃO DE PROJETOS  

Após a análise de entrevistas, o investigador perante as ferramentas e técnicas mais usadas, as 

dificuldades e a revisão da literatura, conseguiu reunir um conjunto das melhores práticas a 

serem usadas nos gabinetes de arquitetura e design. O investigador não tem como referência a 

última parte do guião das entrevistas, porque nas primeiras entrevistas percebeu que a maioria 

dos entrevistados tinham demasiada dificuldade em definir quais as práticas de gestão de 

projetos mais relevantes nestes projetos, de forma a colmatar essa dificuldade, tirou o máximo 

partido das informações adquiridas na primeira parte das entrevistas que incidem nas práticas 

usadas por estas organizações. 

Para a validação dessas práticas, foi realizado um focus group com dois elementos da 

organização 1, intervenientes nas entrevistas realizadas anteriormente, esses elementos têm 

como cargo, desenhador e gestor de projeto em obra. O focus group realizou-se na organização 

dos entrevistados, e teve a duração de aproximadamente uma hora. O investigador só conseguiu 

reunir com dois elementos dos gabinetes de arquitetura e design devido à falta de 

disponibilidade por parte dos elementos que constituem essas equipas.  

O investigador depois de reunir o conjunto das melhores práticas a serem usadas por estes 

gabinetes, e quando presente no focus group, apresentou em papel todas essas práticas, e 

mostrou aos elementos presentes da organização os objetivos da escolha de cada prática, dando 

origem à discussão do focus group. 

Estas práticas passaram por pequenos ajustes por parte dos elementos presentes no focus group, 

assim como a experiência do investigador nesta área profissional. Os elementos intervenientes 

no focus group, concordaram com a utilização destas práticas, sugeriram pequenos ajustes nas 

tabelas de comunicação que necessitavam de se adaptar melhor a estes projetos, referiram que 

essa tabela traz vantagens se for bem utilizada, mas têm dúvidas acerca da sua utilização, pois 

os elementos têm resistência à utilização de novas práticas. Contudo, ficaram reticentes 

relativamente às vantagens na utilização do documento de fecho do projeto, pois referem que o 

fato do cliente ter o documento assinado não significa que esse esteja privado de reclamar o 

projeto mais tarde. O investigador concluiu que os elementos presentes no focus group, não são 

os mais indicados para validar o Gantt chart que foi sugerido para melhorar a gestão do 

portefólio, pois esses elementos não são os principais utilizadores dessa técnica, nem foram os 

elementos que referiram a dificuldade em gerir o portefólio de projetos. 
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Na Tabela 10 mostra as dificuldades encontradas e as propostas das melhores práticas de gestão 

de projetos.  

Essa lista das melhores práticas, para ultrapassar as dificuldades referidas neste estudo, é a 

seguinte: 

Tabela 10 Proposta das melhores práticas de gestão de projetos 

Dificuldades encontradas 
Proposta das melhores práticas de gestão de 

projetos 

Comunicação 

Reunião de início do projeto (Kick-off 

Meeting) 
Levantamento dos requisitos  

Alterações ao longo do projeto 

Gestão do tempo  

Levantamento dos requisitos  

 Documento de orçamentação Alterações ao longo do projeto  

Comunicação  

Comunicação 
Caderno de encargos (Project Charter) 

Alterações ao longo do projeto 

Gestão do tempo  Definição dos milestones do projeto 

(Milestone Planning) Comunicação 

Gestão do tempo 
Documento com os pacotes de trabalho e 

prazos a cumprir 

Gestão de portfolios 
Gantt chart 

Comunicação 

Discordância entre elementos de equipa 
Plano de comunicação 

Comunicação 

Comunicação Registo das mudanças do projeto (Change 

Request)  Falta de informação nos desenhos  

Falta de rigor na execução dos projetos 

Reuniões ao longo do projeto (Progress 

Meetings) 

Não cumprimento dos desenhos de obra 

Gerir o vasto volume de trabalho  

Legalização do projeto 

Falta de rigor na execução dos projetos 
 Relatório do desenvolvimento ao longo do 

projeto (Progress Report) 
Falta de condições do edifício para 

iniciar a obra  

Comunicação Atas das reuniões 

Fecho do projeto com o cliente 
 Documento de aceitação/aprovação do 

projeto (Client Acceptance Form) 

Fecho do projeto com o cliente 
 Reunião de fecho (Project Closure 

Documentation)  

Falta de rigor nos desenhos  

Registo de lições aprendidas Não cumprimento dos desenhos de obra 

Leitura errada dos desenhos 
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Reunião de início do projeto (Kick-off Meeting) 

A reunião de início do projeto é uma prática já usada nestas organizações. Inicialmente é 

realizada a reunião com o cliente para perceber o que ele pretende, e de seguida é realizada a 

reunião com os elementos da equipa do projeto.  

Nestas reuniões são discutidos todos os pontos do projeto e recolhidas todas as informações 

necessárias para realizar o caderno de encargos. Esse documento acompanha o projeto durante 

todo o seu trajeto. 

 

Documento de orçamentação 

Neste estudo o investigador percebeu que o documento de orçamentação, (ver Figura 20), 

enviado ao cliente, contém os requisitos dos produtos a fornecer, o material, quantidade, 

dimensão e datas de entrega. Esse documento é essencial para confirmar por parte do cliente os 

produtos e requisitos pretendidos. Quando o cliente aceita o que se encontra referido no 

orçamento, adjudica a encomenda e inicia-se o projeto. 

O orçamento também é um documento fundamental nas encomendas com as organizações 

subcontratadas. É usado como garantia que os produtos vão ser entregues na data acordada e 

com os requisitos especificados anteriormente. 
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Figura 20 Exemplo de orçamento 

 

Caderno de encargos (Project Charter) 

O caderno de cargos usado nestas organizações é equivalente ao project charter, sendo um dos 

documentos mais importantes ao longo do projeto.  

Nesse documento são colocados os requisitos, quantidades e dimensões dos produtos a 

fornecer, e acompanha o projeto do início ao fim. 

 

Definição dos milestones do projeto (Milestone Planning) 

A definição dos milestones do projeto é essencial, pois existem vários pontos importante a 

cumprir nestes projetos. A entrega dos desenhos no fornecedor de mobiliário ou nas câmaras 

municipais, a conclusão dos móveis por parte do fornecedor e a entrega na casa do cliente, são 



 

73 

pontos cruciais ao longo do projeto, têm de ter as datas bem definidas para que não aconteçam 

atrasos no final do projeto.    

Propõem-se que esses milestones sejam definidos na reunião de arranque e discutidos entre 

todos os elementos intervenientes no projeto.  

 

Documento com os pacotes de trabalho e prazos a cumprir 

O investigador sugeriu que nestas organizações seja realizada um documento com referência 

ao custo de cada atividade, principalmente nos pacotes de trabalho subcontratados, é através 

dos valores atribuídos a cada pacote de trabalho que se consegue ter um valor mais preciso para 

o projeto a realizar. Este tipo de projeto depende muito de trabalhos subcontratados e ter os 

pacotes de trabalho bem definidos e o valor atribuído ajuda a não existirem falhas. 

Para os elementos do projeto também é muito importante definir quem se responsabiliza por 

cada pacote de trabalho, porque cada elemento tem de saber o trabalho a desenvolver e os prazos 

a cumprir. 

 

Gantt Chart 

Para a gestão de portefólios, sugere-se a utilização do Gráfico de Gantt ou Diagrama de Gantt, 

de forma a dar resposta a uma das necessidades referidas pelos entrevistados neste estudo, o 

controlo dos projetos em curso dentro das organizações. 

Foi criado um template no excel para facilitar a visão do gestor perante os projetos a decorrerem 

na organização. O gestor apenas precisa de preencher o que se encontra a cinza, o inicio/fim 

previsto e início/fim real, de forma automática este template atualiza todos os outros dados 

necessários para facilmente controlar os projetos (ver Figura 21). 
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O gestor, após preencher o início/fim previsto e o início/fim real do projeto, obtém de forma 

automática a duração em dias de cada projeto, e a listagem para referenciar os responsáveis, 

embora nestas organizações não exista uma variedade de responsáveis por cada projeto, mas 

sim por cada pacote de trabalho (ver Figura 22). 

 

 

Figura 22 Template para controlo dos projetos – vista 2 

 

De forma automática o template atualiza os dias em falta para o início e fim de cada projeto 

referente ao dia em que o gestor se encontra (ver Figura 23). Desta forma consegue ter 

facilmente a visão geral dos projetos e dos dias que faltam para iniciar ou terminar o projeto.  

Figura 21 Template para controlo dos projetos – vista 1 



 

75 

O investigador usou as cores vermelho e verde para facilmente serem detetados os dias de 

início/fim que já passaram e o verde para identificar os dias que ainda faltam até o início/fim 

do projeto. 

 

Figura 23 Template para controlo dos projetos – vista 3 

 

Para obter a relação entre o início/fim previsto e o início/fim real, o gestor tem de preencher 

apenas a data real de início e fim e de forma automática obtém o desvio. Para fácil 

interpretação optou-se por colocar a cor vermelha e verde para mostrar se teve atraso ou não 

(ver Figura 24). 

 

Figura 24 Template para controlo dos projetos – vista 4 
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Noutra tabela é possível o gestor ter acesso às etapas de início/fim que já deveriam ter iniciado 

relativamente à data atual. De forma automática, com esta tabela, o gestor sabe quais as etapas 

que tem de verificar se estão concluídas, para não existir um atraso na entrega do projeto (ver 

Figura 25). 

 

Figura 25 Template para controlo dos projetos – vista 5 

 

Tal como foi referida a necessidade de se obterem todos os projetos em curso dentro da 

organização, colocou-se a opção de obter os projetos no diagrama de Gantt (ver Figura 26). 

Esse diagrama pode estar impresso e fixado na parede da organização, visível a todos para 

poderem ter presente as datas a cumprir. 

 

 
Figura 26 Diagrama de Gantt 
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Foi também proposta a possibilidade de se obter um diagrama de Gantt com a comparação das 

durações planeadas para os projetos e a duração real dos projetos. Este gráfico ajudar a ter uma 

visão geral dos atrasos nos projetos e incidir nos problemas que tiveram na origem desses 

atrasos (ver Figura 27). 

 

Figura 27 Diagrama de Gantt (portefólio de projetos) com comparações entre planeado e real 

 

Com a cor preta, está representada a duração prevista dos projetos, e com a vermelha a duração 

real dos projetos. Em cada barra é possível obter a duração dos projetos em dias.  

 

Plano de comunicação  

A falta de comunicação na gestão dos projetos pode causar falhas, devendo existir uma 

linguagem universal para que todos entendam o que se pretende. Assim criou-se uma tabela 

(ver Figura 28) que acompanha o ponto de situação do projeto e suas alterações para facilitar a 

comunicação entre os elementos. Essa tabela deveria estar visível a todos os elementos do 

projeto, por exemplo através da sua fixação na parede, para fácil visualização de todos. 
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Qualquer elemento do projeto poderia consultar todo o processo, porque toda a informação se 

encontrava nesse quadro uniformizado e de fácil acesso a todos.  

 

Figura 28 Template (comunicação do projeto) 

 

Toda a comunicação entre as organizações dos trabalhos subcontratados deveria continuar a 

realizar-se por e-mail, telefone e pessoalmente, sendo esse o modo de comunicação já usado 

nestes gabinetes.  

O investigador teve conhecimento que este template já começou a ser utlizado pela organização 

1, onde foi realizado o focus group e obteve vantagens na comunicação entre os elementos da 

equipa. 

 

Registo das mudanças do projeto (Change Request)  

Sugeriu-se que todas as alterações no projeto sejam comunicadas, principalmente por e-mail, 

com o objetivo de ficarem gravadas e registadas. Os responsáveis dessas alterações e mudanças 

no projeto devem consultar a WBS, que contém o custo de cada pacote de trabalho, e os 

intervenientes nessa alteração, para posteriormente se verificar se pode ser alterado ou não. Se 

for aprovada a alteração, deve ficar registada no caderno de encargos e na tabela de 

comunicação dos elementos de equipa. 
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O registo das mudanças do projeto tem como objetivo evitar que alguns elementos fiquem sem 

acesso à informação dessas alterações, e serve como registo para anexar nesse projeto e no final 

refletir nas consequências de aprovarem essa alteração no projeto. Caso seja uma consequência 

negativa, essa pode ser evitada num próximo projeto. 

 

Reuniões ao longo do projeto (Progress Meetings) 

As reuniões de progresso, nestas organizações, são realizadas com alguma frequência, 

principalmente com o cliente. Neste estudo foi mencionado por alguns entrevistados a falta de 

conhecimento técnico nas reuniões com o cliente. Assim propõem-se a inserção de um dos 

elementos responsáveis pela parte técnica do projeto nas reuniões. Tal como foi sugerido por 

um dos entrevistados, quando são discutidos aspetos técnicos, a presença de um desses 

elementos é fundamental para alertar o cliente de alguns aspetos técnicos em que a sua escolha 

pode influenciar negativamente nos produtos. 

As reuniões são mais eficazes quando todos os participantes conseguem estar fisicamente 

presentes no local da reunião (PMI, 2013). 

Estas reuniões deveriam ser sempre acompanhadas pela ata da reunião de forma a ficarem 

registados todos os assuntos debatidos e decididos entre o cliente e os elementos presentes.  

 

Atas das reuniões 

Em todas as reuniões com os clientes ou elementos das equipas, deveriam ser registados os 

assuntos discutidos e decididos nessas reuniões. As atas servem como documento de registo 

das reuniões e posteriormente deveriam ser enviadas aos elementos intervenientes como forma 

de registo e informação dos assuntos discutidos.  

As atas das reuniões devem ser arquivadas conforme definido no plano de gestão do projeto. 

 

Documento de aceitação/aprovação do projeto (Client Acceptance Form) 

Neste estudo alguns dos entrevistados referiram que alguns dos projetos depois de entregues 

sofrem reclamações do material danificado e por várias vezes é devido ao mau uso por parte do 

cliente, e as organizações acabam por sofrer custos adicionais. O documento assinado pelo 

cliente que confirmasse a entrega correta do material evitava esses imprevistos, embora esta 
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medida possa não ser bem aceite, tendo em conta que em Portugal a palavra ainda tem muito 

valor.  

 

Reunião de fecho (Project Closure Documentation) 

Sugeriu-se que fosse realizada a reunião de fecho do projeto. Esta deveria ser realizada com os 

elementos intervenientes no projeto, e reunião de todos os documentos necessários ao 

encerramento de todas as atividades do projeto, ou de uma fase do projeto. 

Nesta reunião deveriam ser analisados os gráficos de Gantt criados como template para verificar 

os desvios nas datas dos projetos, e a tabela de comunicação que contém o registo das falhas 

nos projetos. Com a análise desses documentos do projeto, é possível discutir o porquê de 

existirem falhas, saberem se as alterações que o projeto sofreu influenciaram negativa ou 

positivamente o projeto, e fazerem o registo de lições aprendidas.  

 

Registo das lições aprendidas 

As lições aprendidas devem ser todas reunidas e armazenadas ao longo de todo o projeto, e não 

devem ser encaradas de uma forma negativa, mas como uma ajuda para as equipas serem mais 

eficazes e eficientes em projetos futuros. Esses registos devem ser anexados ao caderno de 

encargos do projeto, para no final conseguir ter um dossiê do projeto completo, assim como as 

lições aprendidas para serem consultadas mais tarde. 
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6. CONCLUSÕES  

Este Capitulo apresenta as principais conclusões deste estudo, através da respostas às perguntas 

de investigação, expostas no Subcapítulo 1.2, as principais limitações deste estudo e os 

potenciais trabalhos futuros.  

De acordo com as perguntas de investigação apresentadas abaixo, esta investigação tinha como 

principais objetivos procurar saber quais as ferramentas e técnicas mais utilizadas nos pequenos 

gabinetes de arquitetura e design, as maiores dificuldades sentidas pelos profissionais dos 

gabinetes na gestão de projetos e por fim apresentar um conjunto de práticas mais adequadas 

para estas organizações. Como métodos de investigação: 1) foram realizadas dezoito entrevistas 

semiestruturadas a elementos de sete pequenos gabinetes de arquitetura e design de forma a 

responder as três perguntas de investigação; 2)  foi realizado um focus group com apenas 2 dos 

elementos entrevistados de forma a validar a proposta das melhores práticas de gestão de 

projetos para gabinetes de arquitetura e design.  

 

Quais as ferramentas e técnicas de gestão de projetos que são mais utilizadas nos 

pequenos gabinetes de arquitetura e design? 

 

Observou-se que estas organizações ainda têm uma gestão de projetos com um nível de 

maturidade bastante baixo, usando poucas ferramentas para contornar as suas dificuldades ao 

longo do projeto. As ferramentas mais usadas nos gabinetes são as seguintes: 

 Caderno de encargos (Project charter) 

 Reunião de arranque (Kick-off Meeting) 

 Documento de orçamentação 

 Reuniões de progresso (Progress Meetings) 

 

O Project Charter é uma ferramenta utilizada por todas as organizações em estudo, apesar de 

atribuírem o nome de caderno de encargos, é um documento similar ao Project Charter. No 

início do projeto é realizada a Kick-off Meeting. Essa reunião, em todas as organizações em 

estudo, é realizada inicialmente com o cliente e posteriormente com alguns dos elementos das 

equipas para dar início ao projeto. Na maioria das organizações em estudo, também se realizam 
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Progress Meetings ao longo do projeto, principalmente com o cliente, de forma a aprovar o 

desenvolvimento projeto. O documento de orçamentação é utilizado nestas organizações como 

registo dos requisitos acordados no início do projeto. 

 

Quais as maiores dificuldades na gestão de projetos dos pequenos gabinetes de 

arquitetura e design? 

  

 Comunicação 

 Levantamento dos requisitos 

 Gestão do tempo 

 Gestão de portefólios  

 

Com este estudo conseguiu-se detetar que a comunicação é uma das maiores dificuldades destes 

gabinetes, principalmente entre os elementos dos gabinetes e dos trabalhos subcontratados. 

Quando se realizam reuniões, apenas alguns dos elementos estão presentes, o que dificulta a 

passagem da informação para os elementos que não se encontram nessas reuniões. Mesmo 

algumas informações importantes do projeto não são transmitidas aos outros elementos. Essa 

falta de comunicação provoca lacunas graves no projeto, algumas relatadas pelos entrevistados, 

situações em que só detetam o erro do produto quando esse já se encontra na casa do cliente 

final.  

A dificuldade na comunicação com o cliente, apesar de ser menor, também existe. Foi referido 

pelos entrevistados que alguns dos projetos após serem entregues, e passados vários meses, o 

cliente vem pedir ao gabinete para concertar gratuitamente produtos que se estragam, apenas 

por mau uso do cliente ou más condições do local onde se encontram. 

Outra das maiores dificuldades detetadas com este estudo, é o levantamento dos requisitos. O 

cliente é muito indeciso naquilo que pretende, e como mencionado por um dos entrevistados, a 

maioria das vezes os gabinetes acabam por não mostrar a variedades de produtos que existem, 

apenas para esse não se sentir ainda mais indeciso. Detetou-se que os entrevistados com maior 

experiência profissional neste tipo de projetos, não tinham essa dificuldade com o cliente. Isso 

mostra que a experiencia profissional neste setor é uma vantagem para saber lidar com o cliente 

e realizar o levantamento dos requisitos. 

O tempo de execução do projeto, é uma das dificuldades destas organizações, pois o cliente 

demora demasiado tempo a decidir o que pretende, mas quando decide, quer o projeto concluído 
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o mais rapidamente possível. Mas estas organizações dependem muito de empresas 

subcontratadas, que podem não se encontrar disponíveis para entregar os produtos tão rápido 

quanto pretendido, ou mesmo da aprovação dos projetos nas câmaras. O próprio cliente pode 

atrasar o projeto. Acontecem situações do gabinete terminar os produtos dentro do prazo, e não 

ser possível colocarem na obra por essa ainda não estar terminada por parte do cliente. A nível 

de pagamentos, também acontece obras estarem paradas por falha de pagamentos por parte dos 

clientes. 

Uma das dificuldades detetadas neste estudo passa pela gestão dos vários projetos em execução 

no gabinete. Os gestores de projetos têm dificuldades por não ter uma ferramenta básica que 

ajude a obter o panorama completo do estado dos vários projetos em execução. Apesar destes 

gabinetes serem de pequenas dimensões, podem ter vários projetos em simultâneo, e terem de 

dar prioridade estratégica a alguns deles.  

 

Quais as práticas de gestão de projetos mais adequadas para um pequeno gabinete de 

arquitetura e design? 

 

 Reunião de início do projeto (Kick-off Meeting) 

 Documento de orçamentação 

 Caderno de encargos (Project charter) 

 Definição milestones do projeto (Milestone Planning) 

 Documento com os pacotes de trabalho e prazos a cumprir  

 Plano de comunicação  

 Registo das mudanças do projeto (Change Request)  

 Reuniões ao longo do projeto (Progress Meetings) 

 Relatório do desenvolvimento ao longo do projeto (Progress Report) 

 Atas das reuniões 

 Documento de aceitação/aprovação do projeto (Client Acceptance Form) 
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 Reunião de fecho (Project Closure Documentation) 

 Registo das lições aprendidas 

Uma descrição mais detalhada dos resultados deste estudo pode ser consultada no capítulo 

anterior, Capítulo 5. 

No âmbito deste projeto de investigação ainda foram desenvolvidos alguns templates simples 

em EXCEL, tendo em conta que estas organizações não possuem software nem estão 

suficientemente recetíveis para o introduzirem nos seus gabinetes. O investigador teve 

conhecimento que pelo menos o template plano de comunicação, começou a ser utlizado pela 

organização 1 e obteve vantagens na comunicação entre os elementos da equipa. 

Estes resultados podem ser aplicados tanto a projetos somente de arquitetura de edifícios, assim 

como projetos de arquitetura e design de interiores de habitações, pois as dificuldades 

encontradas coincidem em ambos os projetos e as melhores práticas a utilizar são as mesmas 

dentro destes gabinetes.  

A gestão de projetos tem vindo a tornar-se cada vez mais uma área de grande importância para 

as organizações. Com este estudo, conclui-se que os gabinetes de arquitetura e design 

necessitam de uma gestão adaptada aos seus projetos, porque apesar de serem organizações 

pequenas, trabalham diariamente com várias empresas subcontratadas. Os gabinetes de 

arquitetura e design procuram cada vez mais aumentar as vendas, reduzir os custos, e aumentar 

a satisfação do cliente. Isso é possível fazendo uma boa gestão dos seus projetos, um melhor 

planeamento, controlo, e utilização dos seus recursos. 

Com este estudo foi possível colmatar a falta de estudos realizados especificamente nesta área 

e até dar inicio a mais estudos aprofundados dentro desta mesma área, tendo um contributo 

positivo tanto para os próprios gabinetes como para o meio académico. 

Este estudo teve algumas limitações e dificuldades, pois todo o estudo estava dependente dos 

elementos dessas organizações que tiveram pouca disponibilidade para cooperar neste estudo. 

Existiu bastante dificuldade em contactar elementos das organizações e conseguir que se 

disponibilizassem para serem entrevistados e participarem no focus group. 

Essas práticas não foram apresentadas às empresas, apenas foram validadas por dois dos 

elementos presentes no focus group, ficando a realização de um focus group mais abrangente 

para um trabalho futuro. O investigador tem consciência que a aplicação dessas práticas em 



 

85 

ambiente empresarial, pode ser muito vantajoso e surgir ajustes importantes para melhorar a 

proposta dessas melhores práticas. 

Para trabalhos futuros sugerem-se ainda estudos mais aprofundados dos benefícios da utilização 

da lista das práticas propostas, através da investigação-ação, pois não existiu a possibilidade de 

avaliar a aplicação dessas práticas em ambiente empresarial.  

  



 

86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

87 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Alhawari, Karadsheh, T., & Mansour. (2012). Knowledge-Based Risk Management framework for 
Information Technology project. International Journal of Information Management, 32(1), 50-
65.  

APMBOK. (2006). 'Association for Project Management Body of Knowledge', 2006, Fifth Edition.  
Arantes, E., Anselmo, J., Senise, L., & Sibinelli, P. (2008). Gerenciamento de projetos. 

http://www.promon.com.br/portugues/noticias/download/PBTR%20GE_para%20web.pdf. 
Brasil: Promom, Business & Tecnology Review.  

Besner, C., & Hobbs, B. (2004). 'An Empirical investigation of project Management Practice – A 
Summary of the Survey Results' Retrieved from 
http://www.pmi.org/~/media/PDF/Surveys/pp_besnerhobbs.ashx.  

Besner, C., & Hobbs, B. (2006a). The Perceived Value and Potential Contribution of Project 
Management Practices to Project Success (Vol. 37). 

Besner, C., & Hobbs, B. (2006b). "The Perceived Value and Potential contribution of Project 
Management Practices to Project Success," Project Management Journal, vol. 37, no. 3, pp. 37-
48, 2006.  

Besner, C., & Hobbs, B. (2008). 'Project Management Practice, Generic or Contextual: a reality check', 
Project Management Journal, 39(1), 16-33.  

Besner, C., & Hobbs, B. (2012). An Empirical Identification of Project Management Toolsets and a 
Comparison Among Project Types. Project Management Journal, 43(5), 24-46. doi: 
10.1002/pmj.21292 

Besner, C., & Hobbs, B. (2013). Contextualized Project Management Practice: A Cluster Analysis of 
Practices and Best Practices. Project Management Journal, 44(1), 17-34.  

Broh, R. A. (1982). Managing Quality for Higher Profits: A Guide for Business Executives and Quality 
Managers: McGraw-Hill. 

Cooke-Davies, T. (2002). "The" real" success factors on projects, "International Journal of Project 
Management, 20 no. 3, pp. 185-190. 

Dinsmore, Paul, C., Silveira, N., & Fernando, H. (2007). Gerenciamento de Projetos: como Gerenciar 
seu Projeto com Qualidade, dentro do Prazo e Custos Previstos. Editora Qualitymark. 2ª 
reimpressão  

Dixon, D. (1988). Integrated support for project management. In: Proceedings of the 10th international 
conference on Software engineering. IEEE Computer Society Press. 

Edwards, C. D. (1968). The Meaning of Quality. Quality Progress.  
Fern, E. F. (2001). Advanced focus group research. California: Thousand Oaks. .  
Fernandes, G., Ward, S., & Araújo, M. (2013). Identifying useful project management practices: A mixed 

methodology approach, . International Journal of information systems and project 
management, 1 No.4  5-21.  

Fonseca, & Sérgio, U. L. (2006). Benefícios da adoção do modelo PMBOK no desenvolvimento e 
implantação do projeto de tecnologia da informação de um operador logístico : estudo de caso 
da World Cargo. (Mestrado em Organização e gestão), Universidade Católica de Santos, Santos 
- Brasil. Retrieved from http://biblioteca.unisantos.br:8181/handle/tede/502   

Gantt Project. (2014). Gantt Chart. Consultado em outubro de 2016. Disponível em 
http://www.ganttproject.biz/.  
Gilmore, T., Krantz, J., & Ramirez, R. (1986). "Action Based Modes of Inquiry and the HostResearcher 
Relationship," Consultation 5.3, 161. .  
IPMA. (2006). 'ICB - IPMA Competence Baseline', Version 3.0, International Association of Project 

Management.  
IPMA. (2012). IPMA - International Project Management Association., from 

http://ipma.ch/certification/competence/ipma-competence-baseline/ 

http://www.promon.com.br/portugues/noticias/download/PBTR%20GE_para%20web.pdf
http://www.pmi.org/~/media/PDF/Surveys/pp_besnerhobbs.ashx
http://biblioteca.unisantos.br:8181/handle/tede/502
http://www.ganttproject.biz/
http://ipma.ch/certification/competence/ipma-competence-baseline/


 

88 

IPMA. (2015). 'ICB - Individual Competence Baseline for Project, Programme and Portfolio 
Management', Version 4.0, International Project Management Association.  

Kerzner, H. (2004). 'Gestão de Projetos: as melhores práticas', Bookman Companhia Editora. 
.  
Kvale, S. (1996). InterViews—An introduction to qualitative research interviewing. Sage Publications, 

Thousand Oaks California, 1996 .  
Menezes, & Luís, C. d. M. (2009). Gestão de projetos: Atlas. 
Meredith, J. R., & Mantel, S. J. (2012). 'Project Management – A Managerial Approach' Eighth Edition, 

John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd.  
Miguel, A. (2009). Gestão Moderna de Projectos. Melhores Técnicas e Práticas. 5ª Ed. Portugal: FCA-

Editora Informática. 
Miguel, A. (2010). Gestão de Projectos de Software. 4ª Ed. Portugal: FCA, Editora de Informática, Lda.  
Morris et al. (2006). P. W. G; Crawford, L; Hodgson, D; Shepherd, M.M and Thomas, J. 'Exploring the 

role of formal bodies of knowledge in defining a profession – The case of project management',. 
International Journal of Project Management, 24, 710-721.  

Morris, P. W. G. (1997). The Management of Projects, 2nd ed London, United Kingdomn.  
Muller, R., & Turner, R. (2007). The Influence of Project Managers on Project Success Criteria and 

Project Success by Type of Project. European Management Journal, 25(4), 29-309.  
Nobilis, L. (2013). 'Biz-Development – Project Management, Project Charter' Retrieved from 

http://www.biz-development.com/PerformanceManagement/2.30.13.Project-Charter.htm.  
Nocêra, R. d. J. (2009). Gerenciamento de Projetos -Teoria e Prática. ZamboniBooks. 
OGC. (2009). 'Managing Successful Projects with PRINCE2TM', Office of Government Commerce.  
Paiva, L. (2013). 5 itens essenciais para seus relatórios de status. 2013. Disponível em 

<http://pmkb.com.br/artigo/5-itens-essenciais-para-seus-relatorios-de-status> 
Pekar, & Jack, P. (1990). Total Quality Management: The Competitive Edge: University of Texas. 
Pellegrinelli, S. (1997). 'Programme management: organising project-based change', International 

Journal of Project Management, 15(3), 141-149.  
Pennypacker, J. S. (2002).  The value of project management research report, Center for Business 

Practices.  
PMAJ. (2005). P2M - A Guidebook of Project & Program Management for Enterprise Innovation. Project 

Management Association of Japan, 1.  
PMI. (2006). Project Management Institute. Practice Standard for Work Breakdown Structures - Second 

Edition.USA: Project Management Institute, Inc. 
PMI. (2008). 'PMBOK - A Guide to the Project Management Body of Knowledge', Project Management 

Institute.  
PMI. (2013). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)—Fifth Edition. 

Newtown Square, Pennsylvania 19073-3299 USA: Project Management Institute. 
PMI. (2016). "Project Management Institute" Retrieved from https://www.pmi.org/pmbok-guide-

standards/foundational-standards-exposure-draft.  
Roldão, V. S. (2010). 'Gestão de Projetos - Uma Perspectiva Integrada', MONITOR – Projetos e Edições, 

Lda.  
Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). Research Methods for Business Students, 5th. Edition, 

Edinbergh: Pearson Education.  
Thomas, J., & Mullaly, M. (2008). Researching the value of project management. 14 Campus Boulevard, 

Newtown Square, EUA: Project Management  Intitute.  
Torres, C., & Lelis, J. C. (2009). Garantia de Sucesso em Gestão de Projetos: BRASPORT. 
Wideman. (2002). 'Wideman Comparative Glossary of Common Project Management Terms v3, 

Retrieved from http://maxwideman.com/pmglossary/.  
Yin, R. K. (2009). Case study research: design and methods. Applied social Research 
Methods Series.4th ed. Vol. 5, SAGE Publications.  

 

http://www.biz-development.com/PerformanceManagement/2.30.13.Project-Charter.htm
http://pmkb.com.br/artigo/5-itens-essenciais-para-seus-relatorios-de-status
http://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational-standards-exposure-draft
http://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational-standards-exposure-draft
http://maxwideman.com/pmglossary/


 

89 

APÊNDICE I – EMAILS ENVIADOS ÀS ORGANIZAÇÕES 

Email inicial enviado às organizações 

 

Exmo (a). Senhor (a),  

O meu nome é Cátia Sousa, sou aluna de Mestrado em Gestão de Projetos de Engenharia, na 

Universidade do Minho. Como parte central da minha investigação, presentemente, estou a 

conduzir um conjunto de entrevistas em várias organizações, com o objetivo principal 

identificar as melhores práticas de gestão de projetos em pequenos gabinetes de arquitetura e 

design. Assim, venho por este meio solicitar a sua preciosa ajuda, bem como de mais 2 a 4 

elementos da sua equipa, para realizar uma entrevista, presencial ou telefónica, com uma 

duração de aproximadamente uma hora.  

De referir que todas as respostas recolhidas durante a entrevista serão mantidas em sigilo e 

serão apenas reportadas anonimamente. Em anexo, aproveito desde já para enviar o guião da 

entrevista.  

De momento encontro-me a desenvolver a minha dissertação, com o tema “Estudo e 

melhorias das práticas de Gestão de Projetos em pequenos gabinetes de arquitetura e design”, 

que tem como objetivo identificar e melhorar as ferramentas e técnicas usadas em gestão de 

projetos nessas organizações.  

Uma vez que este assunto requer experiência a nível dos projetos realizados nestas 

organizações, venho desta forma solicitar ao Sr (a).x , se teria disponibilidade assim como 

alguns dos elementos da sua equipa, em agendar uma entrevista presencial ou telefónica na 

qual seria realizado o levantamento de algumas informações, sendo essas acerca das 

ferramentas e métodos usados no desenvolvimento dos vossos projetos assim como as 

dificuldades encontradas.  

Se tiver alguma dúvida sobre este estudo, não hesite em me contactar por email 

catia.m.sousa@hotmail.com ou por tel. 917994606 

 

Desde já agradeço a atenção dispensada.  

Com os melhores cumprimentos, 

Cátia Sousa  

(Aluna do Mestrado em Gestão de Projetos de Engenharia) 

 

 

mailto:catia.m.sousa@hotmail.com
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Email de confirmação da data/hora da entrevista com o guião em anexo  

 

 
Exmo (a). Senhor (a) indicação do nome,  

  

Agradeço desde já a vossa disponibilidade para participar na entrevista, a realizar no dia x, 

pelas x horas nas instalações da vossa organização. 

 

De forma a ter um conhecimento mais aprofundado dos tópicos a abordar, segue em anexo o 

guião da entrevista.  

 

Se tiver alguma dúvida sobre este estudo, não hesite em me contactar por email 

catia.m.sousa@hotmail.com ou tel. 917994606 

 

Desde já agradeço a atenção dispensada.  

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

Cátia Sousa  

(Aluna do Mestrado em Gestão de Projetos de Engenharia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:catia.m.sousa@hotmail.com
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APÊNDICE II – GUIÕES DAS ENTREVISTAS 

 

Guião da Entrevista - Instituição 

 

Este estudo está a ser conduzido por Cátia Sousa, aluna de Mestrado em Gestão de Projetos 

de Engenharia na Universidade do Minho como parte da sua dissertação de mestrado.  

Objetivo: 

O objetivo principal da investigação no âmbito da dissertação de mestrado é identificar as 

melhores práticas de gestão de projetos em pequenos gabinetes de arquitetura e design. Pelo 

que este estudo procura: 

 Realizar uma análise e levantamento das práticas de gestão de projetos aplicadas em 

gabinetes de arquitetura e design; 

 Identificar as principais dificuldades encontradas na gestão dos projetos; 

 Identificar as melhores práticas de gestão de projetos, de forma a ultrapassar as 

principais dificuldades dos pequenos gabinetes de arquitetura e design. 

A duração da entrevista é de aproximadamente uma hora.  

 

Principais questões da entrevista: 

 Identificação da experiência em gestão de projetos.   

 Caracterização da organização e tipo de projetos. 

 Identificação das práticas de gestão de projetos usadas ou já usadas.  

 Identificação das dificuldades que existem na realização das várias fases do projeto. 

 Identificação das práticas de gestão de projetos mais relevantes para melhorar o nível 

de performance dos projetos.  
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Guião da entrevista – Entrevistador 

 

Detalhamento das questões:  

 Identificação da experiência em gestão de projetos.   

(Género, ocupação, i.e. função, habilitações, experiência em gestão de projetos)  

 

 Caracterização da organização e tipo de projetos. 

(Nº funcionários, volume de negócio, âmbito dos projetos (similar, diferente, muito  

diferente) duração média dos projetos, custo médio dos projetos, existe ou já existiu 

um responsável pela gestão do projeto com formação nessa área, existe ou já existiu 

software de gestão de projetos na organização)  

 

 Identificação das práticas de gestão de projetos usadas ou já usadas.  

1. Quais são as fases necessárias desde que o projeto entra no gabinete até a sua 

conclusão? 

2. Nessas fases, quais as práticas usadas para as gerir? (ex. Project charter, 

reuniões de progresso, plano do projeto, software de gestão de projetos…) 

 

 Identificação das dificuldades que existem na realização das várias fases do projeto. 

1. Quais as dificuldades que existem na realização das várias fases do projeto? 

(ex. controlo integrado de âmbito, tempo e custo, gestão de capacidade dos 

recursos) 

2. Em que fase do projeto encontra maiores dificuldades?  

3. Em que fases do projeto ocorrem mais atrasos no projeto? 

4. Quais as falhas mais frequentes nestes projetos? 

5. Com que frequência acontecem essas falhas? 

6. Como ultrapassam as dificuldades? 
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 Identificação das práticas de gestão de projetos mais relevantes para melhorar o nível 

de performance do projeto (cumprir o âmbito, tempo, custo, qualidade, stakeholders).  

1.  Sente a necessidade de melhorar a gestão dos projetos na sua organização?  

2. Identifique das práticas de gestão de projetos mais relevantes para melhorar o 

nível de performance do projeto? (i.e. independentemente se utiliza ou não, 

quais as práticas de gestão de projetos que considera mais importantes para 

melhorar, ou do que gostaria de ver melhorado na gestão dos projetos) 

 Fecho da entrevista 

(Disponibilidade para participar no focus group onde serão apresentadas as propostas 

de melhoria para dar resposta às dificuldades da gestão dos projetos identificadas, 

Agradecimento …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

94 
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APÊNDICE III – RESUMO DAS ENTREVISTAS  

 

Nota: As informações mais relevantes são apresentadas ao longo da dissertação sob a forma de 

tabelas, apresentando-se aqui alguns aspetos mais gerais das entrevistas. 

 

Organização 1 

Esta organização encontra-se direcionada para os projetos de interiores, desde do pedido do 

cliente até à colocação dos interiores na casa do cliente. Realizam a colocação de soalhos, 

portas, revestimentos e mobiliário. É constituída pelos cinco entrevistados e dois gerentes, 

sendo que um deles é formado em arquitetura e outro em direito. O sócio gerente formado em 

arquitetura tem também um papel importante nos projetos, sendo ele que cria/desenha alguns 

dos produtos e coordena alguns dos projetos.  

Todos os entrevistados referiram que estes projetos podem demorar 2 meses, como podem 

demorar 1 ano. 

 

Entrevista 1 - presencial 

O entrevistado tem o ensino secundário, exerce funções de desenhador (desenho técnico), e 

coordena toda a execução da obra e a fabricação dos produtos. Não conseguiu precisar, mas já 

tem mais de vinte anos de experiência na área de projetos de interiores, embora anteriormente 

tenha exercido funções de coordenador de obra numa empresa de fabricação de mobiliário. É 

um elemento muito experiente neste tipo de projetos, principalmente na execução da obra, tendo 

presenciado a vários episódios ao longo destes anos.  

Quando o entrevistador perguntou quais as etapas destes projetos, o entrevistado conseguiu 

responder com bastante pormenor. Referiu que inicialmente era realizado o levantamento de 

requisitos, normalmente realizado pelo responsável do projeto, ao mesmo tempo era iniciado 

também o caderno de encargos. Depois de todos os requisitos definidos, é realizo o orçamento 

e enviado para o cliente por e-mail ou entregue em mãos. Após o cliente analisar o orçamento 

este poderá ou não o aceitar, no entanto, em várias situações o cliente pede vários orçamentos 

de modo a obter o valor mais baixo possível. Quando o projeto é aprovado pelo cliente, seja 

apenas pelo orçamento, ou com os desenhos de fotorrealismo que podem acompanhar o 

orçamento apenas para o cliente ter uma noção mais aproximada de como vai ficar o projeto 

final. Na execução do projeto são realizados os desenhos técnicos, com as dimensões e vários 

pormenores para serem produzidos, esses são analisados pelos responsáveis, e passam para a 
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produção. Na própria obra existem situações que a equipa já leva uma planta de implementação 

dos móveis, ou simplesmente seguem as instruções de alguém responsável, podendo ser o 

próprio cliente ou o gestor de projeto. 

Com base nas etapas mencionadas pelo entrevistado foi possível identificar algumas 

ferramentas e técnicas usadas nesta organização. O entrevistador mencionou que a ferramenta 

mais importante é o caderno de encargos, nesse documento encontra-se a informações mais 

importantes do projeto, mencionou mesmo que esse documento é como a “bíblia” do projeto e 

inicia logo que o cliente solicita o projeto. O cliente aceita ou não o projeto quando é enviado 

o documento de orçamentação. Quando é o arquiteto a gerir os projetos, esse realiza uma 

reunião com o cliente no início do projeto para definir os requisitos, depois realiza a reunião 

com os elementos de equipa para passar a informação do projeto. Ao longo do projeto são 

realizadas reuniões tanto com o cliente, como os elementos de equipa e de trabalho 

subcontratado, para controlar o prazo das atividades e saber o ponto de situação do trabalho. 

Existem situações em que o arquiteto se reúne no final do projeto com os elementos de equipa, 

mas normalmente reúne apenas com o cliente para mostrar o trabalho final e saber se esse ficou 

satisfeito. 

As dificuldades encontradas pelo entrevistado nestes projetos, deve-se muito à comunicação, 

seja com o cliente ou mesmo com os elementos de equipa. Ao longo desta entrevista foram 

mencionados vários episódios de onde o entrevistador conseguiu retirar várias dessas 

dificuldades, entre elas, a falta de rigor na execução dos móveis, tempos muito curtos para 

conseguir um projeto final com sucesso e várias alterações ao longo do projeto que não são 

comunicadas. 

 

Outras informações: 

Esta foi uma entrevista muito vantajosa para este estudo. O entrevistado tinha vários anos de 

experiência e mencionou acontecimentos que presenciou ao longo desses anos. 

Mencionou que um dos principais conflitos acontecia porque os arquitetos realizavam as 

reuniões com o cliente e não tinham presente nessa reunião nenhum elemento com experiência 

técnica de execução em obra. Sugeriu mesmo que uma das soluções para esse problema seria 

precisamente estar presente nas reuniões com o cliente um dos elementos com conhecimento e 

experiência em obra. Mencionou também que acontecia os orçamentos serem dados sem 

consultar as pessoas experientes em execução da obra, depois não eram bem calculadas as horas 

necessárias para colocar o material na obra, como o soalho, portas, roupeiros, etc. 
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Referiu situações que fazem o levantamento em obra, executam os desenhos dos móveis e só 

reparam que o móvel não cabe no local indicado quando chega à obra, ou mesmo o material ser 

alterado no projeto e só repararem que não foi alterado no móvel quando o cliente o vê já na 

sua habitação, causando custos elevados para o gabinete. 

Referiu que sem dúvida alguma, os projetos mais complicados que realizou nestes anos de 

experiência são os projetos de interiores, demoram imenso tempo e têm muitos problemas ao 

longo do projeto, mesmo entre o gabinete e o cliente.  

Os projetos nem sempre têm tempo suficiente para serem realizados com sucesso, existem 

situações, que os clientes vão algumas semanas antes da Páscoa ou do Natal pedirem projetos 

para a sala ou cozinha, e querem tudo terminado a tempo dessas datas festivas. 

No fecho do projeto referiu que existem problemas, situações que já aconteceram de o cliente 

reclamar uns meses depois que o soalho não se encontrava nas devidas condições, e detetar-se 

que eram infiltrações da própria habitação. 

 

Entrevista 2 - presencial 

O entrevistado tem o ensino secundário, exerce funções de desenhador (fotorrealismo), embora 

também execute um pouco a função de comercial, tentando sempre que possível adquirir obras 

para a empresa, e trabalhos de levantamento de obras. Tinha já uma experiência de 25 anos em 

gabinetes desta área de arquitetura e design. Mencionou que este tipo de gabinetes cada vez 

mais se direciona apenas para interiores de casas, tendo sido o que aconteceu com o gabinete 

onde trabalhou anteriormente. 

Quando o entrevistador perguntou quais as etapas necessárias para realizarem estes projetos, o 

entrevistado referiu as mesmas etapas anteriormente mencionadas pelo entrevistado desta 

organização, pois já trabalham à vários anos juntos e vivenciam as mesmas experiências. 

Tal como mencionado pelo entrevistado 1 da mesma organização, a ferramenta mais importante 

é o caderno de encargos, nesse documento encontra-se a informações mais importantes do 

projeto, contém todas as informações do projeto. O cliente aceita ou não o projeto quando é 

enviado o documento de orçamentação, em alguns dos projetos, quando é enviado o orçamento 

também enviam os desenhos de fotorrealismo, para o cliente ter a noção de como vai ficar o 

projeto final. Referiu que se realiza sempre a reunião com o cliente no início do projeto para 

definir os requisitos, mas nem sempre se realiza a reunião com todos elementos da equipa para 

passar a informação do projeto. Ao longo do projeto são realizadas reuniões tanto com o cliente, 

como com os elementos de equipa e de trabalho subcontratado para controlar o prazo das 
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atividades e saber o ponto de situação do trabalho. Normalmente o fim do projeto dá-se quando 

se reúne com o cliente para mostrar o trabalho final e saber se esse ficou satisfeito. 

A nível de dificuldades encontradas, também são as mesmas mencionadas pelo entrevistado 

anteriormente. Incidem principalmente na comunicação, no tempo para realizarem os projetos 

e no levantamento dos requisitos. Mencionou que um dos problemas que acontecem nestes 

projetos, é o cliente ver a imagem fotorrealista e gostar tanto que depois quer comprar os 

candeeiros, tapetes, cortinhas exatamente igual ao que o desenhador colocou na imagem, e nem 

sempre sabem onde comprar esses produtos exatamente iguais 

 

Outras informações: 

Foi uma entrevista vantajosa para este estudo. O entrevistado mencionou vários acontecimentos 

que o entrevistado anterior também referiu, ambos têm vários anos de experiência e 

vivenciaram várias situações. 

Mencionou que existiam várias alterações ao longo do projeto a pedido do cliente, porque 

inicialmente previam um tipo de mobiliário, o orçamento era aprovado com aquelas 

características, mas ao longo do projeto mudavam o material ou as dimensões, mas queriam 

que o orçamento se mantivesse.  

Mencionou que já aconteceram episódios em que o cliente sente-se desiludido com o projeto 

final, porque ao ver a imagem fotorrealista nem sempre tem consciência que na realidade pode 

não ficar mesmo igual, seja por falta de luminosidade ou brilho das peças. 

 

Entrevista 3 - presencial 

O entrevistado é licenciado, exerce funções de desenhador (desenho técnico), e apoia no 

trabalho administrativo da empresa. Tem cerca de 15 anos de experiência profissional, embora 

não tenha sido sempre em gabinetes. Exerceu as suas funções sempre dentro da área de 

interiores de habitações. 

Quando o entrevistador perguntou quais as etapas necessárias para realizarem estes projetos, o 

entrevistado não referiu nada de novo relativamente às entrevistas anteriores nesta organização. 

O mesmo acontece com as ferramentas e técnicas usadas nestes projetos. 

Nas dificuldades encontradas, apenas referiu que existe falta de informação entre os elementos 

de equipa, não têm uma boa comunicação entre eles. Entender os objetivos do projeto, às vezes 

tornasse complicado por serem expressados de forma pouco explicita, e o tempo dado para as 

tarefas é sempre curto. 
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Outras informações: 

Foi uma entrevista em que não foi possível obter muitas informações, para além das já 

adquiridas nas entrevistas anteriores pois o entrevistado encontrava-se há pouco tempo (cerca 

de 1 ano) nesta organização. 

 

Entrevista 4 - presencial 

O entrevistado tem ensino secundário, exerce funções de orçamentista e realiza trabalhos de 

administração, nomeadamente, emitir faturas, atender telefonemas e organizar os arquivos de 

documentos. Tem cerca de 25 anos de experiência, tendo o mesmo percurso do entrevistado 3. 

No gabinete anterior exercia funções de desenhador e tratava da aprovação dos projetos na 

câmara municipal. 

Relativamente ao estudo realizado nesta organização, não acrescenta nada de novo às 

entrevistas anteriores. Contudo, referiu que no gabinete anterior a etapa mais demorada e que 

trazia mais problemas era na aprovação do projeto pela câmara municipal. 

Nas dificuldades encontradas, referiu que existem desenhos com poucas informações o que dá 

origem a acontecerem erros na orçamentação. 

 

Outras informações: 

Foi uma entrevista que não foi tão vantajosa como as primeiras entrevistas realizadas nesta 

organização, pois as informações já se tornavam repetitivas. 

 

Entrevista 5 - presencial 

O entrevistado é licenciado na área de design e exerce funções de orçamentista. Tem cerca de 

3 anos de experiência, tendo trabalhado anteriormente numa empresa de mobiliário.  

Relativamente às etapas do projeto, ferramentas e técnicas usadas nestes projetos, não 

acrescentou informação a este estudo, pois tornou-se repetitivo com as entrevistas anteriores. 

Como exerce a função de orçamentista, mencionou que por várias vezes os clientes pedem 

vários orçamentos. O cliente quer sempre o preço mais baixo, e chega a pedir o mesmo móvel 

com a opção em 3 ou 4 materiais diferentes, apenas para saberem se os valores variam muito. 

No orçamento é sempre mencionado o prazo de entrega do projeto, os produtos a fornecer e 

suas características, dimensões, material etc.. 
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Outras informações: 

Foi uma entrevista que não foi tão vantajosa como as anteriores realizadas nesta organização, 

pois as informações já se tornavam repetitivas. 

 

Organização 2 

Esta organização dedica-se principalmente à execução de plantas, sejam de interiores, 

habitações ou canalizações. Entregam ao cliente apenas o projeto. É constituída por 7 

funcionários, sendo que um deles é o gerente da empresa. Foi possível concluir com estas 

entrevistas que os projetos de elaboração apenas das plantas, não passam por tantas etapas como 

os projetos de interiores.  

 

Entrevista 1 - presencial 

O entrevistado tem o ensino secundário, exerce funções de desenhador e topógrafo. Tem cerca 

de 18 anos de experiência em gabinetes ligados à área de arquitetura.  

A nível das etapas pelas quais passam estes projetos, foi referido algumas que já tinham sido 

mencionadas na organização 1. No início do projeto é feito o levantamento e definição dos 

requisitos com o cliente, e enviado posteriormente o orçamento para o cliente aprovar. O 

caderno de encargos é realizado logo no início do projeto, mesmo antes de iniciar os desenhos. 

Nestes projetos, existem estudos de topográfica para medirem os terrenos antes de realizarem 

as plantas. Em alguns projetos o cliente pede imagens fotorrealistas, mas normalmente não é 

necessário, apenas querem a planta da habitação. 

Nesta entrevista o caderno de encargos também foi mencionado como sendo o documento mais 

importante na gestão destes projetos, quando se perguntou quais as etapas usadas nestes 

projetos, a realização do caderno de encargos foi a primeira a ser mencionado. Inicialmente 

estes projetos passam pelos estudos do terreno (trabalhos de topografia), para dar início à 

realização das plantas da habitação. Foi referido que um dos documentos que dá inicio ao 

projeto é a adjudicação do orçamento pelo cliente, esse pretende o orçamento seja sempre o 

mais baixo possível. Ao longo do projeto realizam-se reuniões apenas com o gestor do projeto 

e o cliente, a única reunião que normalmente se realiza com os elementos de equipa é no início 

do projeto. 

Nesta entrevista como principal dificuldade, detetou-se a legalização do projeto na câmara, esse 

demora imenso tempo e tem várias complicações. 
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Outras informações: 

Mencionou que estes projetos demoram cerca de uma semana a ser realizados no gabinete, mas 

para serem aprovados na câmara municipal podem demorar até 6 meses.  

Os principais problemas no levantamento dos requisitos acontecem porque o cliente 

normalmente quando chega ao gabinete já vai com a ideia de querer a casa “parecida com a do 

vizinho, mas melhor ainda”, e quando lhe apresentam o orçamento ele não aceita e começa a 

pedir alterações. 

 

Entrevista 2 – via telefone 

O entrevistado tem o Mestrado em Engenharia Civil, e executa funções de gestor de projetos. 

Tem mais de vinte anos de experiência, embora grande parte tenha sido na área da Engenharia 

Civil. 

Nas etapas destes projetos, não foi adicionada nenhuma informação relativamente ao 

entrevistado 1, pois os projetos passam pelas mesmas etapas. 

Quando o entrevistador perguntou quais as técnicas e ferramentas usadas nestes projetos, 

apenas referiu o estudo prévio e o caderno de encargos, não acrescentando nenhuma informação 

à entrevista anterior. 

A nível de dificuldades encontradas, referiu que existe informações que não passam por todos 

os elementos da equipa, nem sempre enviam e-mails com as informações e depois fica 

esquecida. Mencionou o levantamento dos requisitos como uma dificuldade no início do 

projeto, e a legalização como a etapa mais demorada e complicada tal como foi referido 

anteriormente. 

 

Outras informações: 

Esta entrevista não teve o proveito pretendido porque o entrevistado estava com imenso 

trabalho e não conseguiu dispensar muito tempo, dando respostas curtas. 

 

Entrevista 3 – via telefone 

O entrevistado tem o Mestrado em Engenharia Civil, e executa funções de desenhador. Tem 

cerca de 16 anos de experiência profissional na área de projetos de habitações. 

Relativamente às etapas usadas por este tipo de projetos, não foi possível adquirir mais 

informação além da já referida nas entrevistas anteriores. 

Nas ferramentas e técnicas usadas, o entrevistado referiu que realizavam o caderno de encargos 

como o documento que inclui grande parte das informações do projeto, o próprio orçamento 
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faz parte do caderno de encargos. Ao longo do projeto realizam reuniões para orientar o trabalho 

conforme o pretendido, mas com os elementos de equipa reúnem-se apenas no início para 

apresentar o projeto. 

As dificuldades encontradas, são já mencionadas nas entrevistas anteriores, menciona 

principalmente a comunicação com o cliente e os elementos de equipa como uma das principais 

dificuldades. 

 

Outras informações: 

Não foi tão vantajosa como pretendida, pois foi realizada pelo telefone e as respostas foram 

muito curtas. 

 

Organização 3 

Esta organização dedica-se unicamente a projetos de interiores, executa o projeto desde do 

soalho da casa até à colocação dos serviços de mesa, toalhas, cortinas, etc.. É constituída por 4 

funcionários, incluindo o gerente que tem formação em arquitetura.  

 

Entrevista 1 – presencial 

O entrevistado é licenciado em design de produto, e executa funções de designer. Tem cerca de 

2 anos de experiência, sempre trabalhou neste gabinete. 

O entrevistado mencionou que este tipo de projetos, passa por diferentes etapas. Inicialmente é 

realizado a reunião com o cliente onde são adquiridos todos os requisitos, esses passam a fazer 

parte do caderno de encargos. Depois de aprovado o orçamento pelo cliente, dá-se início aos 

desenhos técnicos dos produtos para conseguir uma produção exatamente como pretendido. 

Normalmente este gabinete envia no início do projeto, o desenho de fotorrealismo ao cliente, é 

uma forma desse definir mais concretamente o que pretende e evitar alterações no projeto. No 

final, o gestor de projetos tem uma reunião para apresentar o trabalho final ao cliente, e tentar 

perceber se esta conforme o solicitado.  

Com base nas etapas referidas dos projetos, foi possível obter uma lista das ferramentas e 

técnicas utilizadas nos projetos desta organização. O caderno de encargos mais uma vez é 

mencionado como o principal documento de gestão nestes projetos, é realizado para pequenos 

ou grandes projetos. No início do projeto o arquiteto reúne com o cliente. Depois de adquirir 

todos os requisitos do projeto, reúne com os elementos de equipa dando início à execução do 

projeto. O orçamento é realizado várias vezes até ajustar o valor aceite pelo cliente, mudam 

bastante o material e o acabamento para conseguirem melhores valores no orçamento. O 
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entrevistado ao longo de projeto, deslocasse algumas vezes às empresas de mobiliário e de 

estofos para “pressionar” a empresa na entrega dos produtos dentro da data pretendia e controlar 

o trabalho que é efetuado. Esse controlo, também é feito por telefone e e-mails, porque a 

empresa situasse a uma distância relativamente grande e perdem demasiado tempo na viagem.  

Quando o mobiliário fica terminado, a empresa de mobiliário efetua o transporte até à habitação 

do cliente, e todo o processo de montagem e execução dos interiores é controlado pelo gestor 

de projeto. 

As dificuldades referidas pelo entrevistado, passam principalmente pela comunicação com o 

cliente e levantamento dos requisitos do projeto, tal como foi referido em organizações 

anteriores.  

 

Outras informações: 

Referiu que o cliente demora demasiado tempo a definir o que pretende, mas depois quer o 

projeto pronto o mais rápido possível. O orçamento também tem um papel importante na 

escolha dos requisitos. Chegam a ser feitos mais de 3 orçamentos para ter um preço aceite pelo 

cliente. 

Algumas das vezes acontece o cliente insistir bastante na conclusão do projeto, mas quando 

esse se encontra terminado, a habitação ainda não está preparada para colocação dos interiores. 

O projeto é coordenado pelo gestor de projeto. O entrevistado só tem conhecimento dos prazos 

para entrega do seu pacote de trabalho.  

 

Entrevista 2 – via telefone 

O entrevistado é Licenciado em Design, e executa funções de designer. Tem cerca de 1 ano de 

experiência profissional nesta área. 

Relativamente ao estudo realizado nesta organização, não acrescenta nada de novo ao 

entrevistado 1 da mesma organização. No que se refere às ferramentas e técnicas utilizadas 

nestes projetos, foram mencionadas as mesmas que o entrevistado anterior referiu. 

As dificuldades sentidas pelo entrevistado, incidem principalmente na transição de informações 

demasiado complexas. O entrevistado referiu que sente a necessidade de dispensar mais tempo 

nas suas atividades para conseguir maior proveito. 
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Outras informações: 

Esta entrevista tornou-se muito repetitiva com a entrevista anterior, porque são dois elementos 

que vivenciam as mesmas experiências. 

 

Entrevista 3 – via telefone 

O entrevistado é Licenciado em Design, e executa funções de designer. Tem cerca de 3 anos de 

experiência profissional nesta área. 

Relativamente às etapas pelas quais passam estes projetos, não acrescenta nada de novo ao 

entrevistado 1 da mesma organização.  

Quando o investigador perguntou quais as ferramentas e técnicas utilizadas nestes projetos, 

mencionou as mesmas que o entrevistado anterior, assim como as mesmas dificuldades. 

 

Outras informações: 

Esta entrevista tornou-se muito repetitiva com a entrevista anterior, porque são dois elementos 

que vivenciam as mesmas experiências. 

 

Entrevista 4 – via telefone 

O entrevistado tem o mestrado em arquitetura, e executa funções de arquitetura de interiores e 

coordena alguns dos projetos. Tem perto de 20 anos de experiência na área de arquitetura de 

interiores. 

No estudo realizado nesta organização, não acrescenta nada de novo ao entrevistado 1 da 

mesma organização. 

Relativamente às etapas dos projetos, ferramentas e técnicas utilizadas, mencionou as mesmas 

que o entrevistado anterior. 

As dificuldades mencionadas por este entrevistado, passam pela dificuldade em transmitir todas 

as informações do projeto, existem informações que são mal interpretadas. Mencionou que no 

emprego anterior sentia muita dificuldade em conseguir a legalização do projeto. 

 

Outras informações: 

Esta entrevista tornou-se muito repetitiva com a entrevista anterior, o entrevistador teve 

bastantes dificuldades em conseguir respostas abrangentes. 
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Organização 4 

Esta organização tem cerca de 2 anos de atividade, dedica-se unicamente a executar as plantas 

das habitações. É constituída por 8 elementos. 

 

Entrevista 1 – via telefone 

O entrevistado tem o Mestrado em Arquitetura, executa projetos de arquitetura de edifícios. 

Tem cerca de 5 anos de experiência profissional. Os últimos dois anos foram neste gabinete. 

As etapas destes projetos passam pelo levantamento dos requisitos que são registados no 

caderno de encargos. Realizam-se estudos prévios antes de iniciar os desenhos das plantas da 

habitação e de especialidades. A aprovação do projeto pelo cliente e pela câmara, que é vista 

como uma das principais dificuldades. O entrevistado não referiu como era fechado o projeto 

com o cliente por não ter conhecimento. 

As ferramentas e técnicas mencionadas nesta entrevista são muito idênticas às entrevistas 

anteriores, sendo referido novamente o caderno de encargos como um elemento importante no 

projeto. 

As principais dificuldades sentidas pelo entrevistado, passa pela comunicação que nem sempre 

é fácil com o cliente que é bastante complicado em expressar as suas ideias. O tempo para 

executar as suas tarefas, principalmente a legalização que demora imenso tempo e atrasa o 

projeto.  

 

Outras informações: 

Referiu que estes projetos têm uma duração entre 1 a 4 meses de execução no gabinete. 

O método usado para o projeto não se desviar dos requisitos e objetivos, passa pelo controlo de 

custos e executar o mais aproximado ao pedido do cliente dentro do possível. 

 

Entrevista 2 – via telefone 

O entrevistado tem o Mestrado em Arquitetura e executa projetos de arquitetura. Tem um ano 

e meio de experiência nesta área.  

As etapas do projeto referidas pelo entrevistado, e as ferramentas e técnicas usadas nestes 

projetos, são as mesmas mencionadas anteriormente. 

As dificuldades sentidas pelo entrevistado passam principalmente pela comunicação com os 

outros elementos de equipa.  
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Outras informações: 

Este entrevistado não acrescenta nada à entrevista realizada anteriormente, o entrevistador teve 

bastantes dificuldades em conseguir respostas abrangentes. 

 

Organização 5 

Esta organização executa principalmente projetos de habitações, sendo constituída por 4 

funcionários. 

 

Entrevista 1 - presencial 

O entrevistado tem o Mestrado em Arquitetura, executa projetos de arquitetura neste gabinete. 

Tem experiência de 5 anos em projetos de arquitetura, sempre trabalhou nesta organização.  

Estes projetos passam inicialmente pelo levantamento de requisitos com o cliente. A aprovação 

do projeto na câmara que levanta bastantes problemas. É mencionado, novamente, a realização 

do caderno de encargos como um dos principais documentos na gestão destes projetos. A 

organização envia o orçamento ao cliente antes de iniciar as plantas, esse quando é adjudicado, 

dá-se início ao projeto. Realizasse o anteprojeto (desenho arquitetónico), a aprovação dos 

desenhos pelo responsável e no final o detalhamento do projeto. 

Quanto às ferramentas e técnicas usadas nesta organização, é sempre realizado uma reunião de 

arranque para definir todos os objetivos do projeto. O orçamento do projeto para o cliente poder 

aceitar ou ajustar caso seja necessário. É sempre realizado o controlo seja das atividades, dos 

trabalhos subcontratados ou da execução da obra, com supervisão dos responsáveis. 

A maior dificuldade, deve-se à falta de rigor na execução dos projetos, nem sempre executam 

o projeto conforme se encontra na planta, normalmente traz vários problemas para o projeto. 

 

Outras informações: 

Mencionou que os erros que ocorrem nos projetos devem-se maioritariamente ao 

acompanhamento do arquiteto e da liberdade de execução que o próprio cliente dá ao arquiteto. 

Por vezes, o cliente não dá liberdade ao arquiteto para executar a obra, dando sempre opiniões 

e sugerindo alterações no projeto. Sugere que exista mais respeito pelos profissionais, e 

executem os projetos conforme eles são realizados.  

O maior erro nestes projetos passa por o mestre-de-obras ou técnicos quererem alterar o que 

está no projeto ou não seguem à risca. 
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Os erros que acontecem nos projetos, devem-se maioritariamente ao acompanhamento do 

arquiteto na obra, e da liberdade de execução que o próprio cliente dá ao arquiteto. É possível 

ultrapassar essas dificuldades ao acompanhar a obra o máximo e fazendo cumprir a lei em vigor. 

 

Organização 6 

Esta organização dedica-se a execução de projetos arquitetónicos. Tem cerca de 6 funcionários. 

 

Entrevista 1 – via telefone 

O entrevistado tem a Licenciatura em Arquitetura e executa funções de desenhador. Tem cerca 

de 2 anos de experiência, neste gabinete trabalha apenas há 1 ano.  

O entrevistado não conseguiu mencionar as várias etapas do projeto, pois não tinha 

conhecimentos de todas as etapas e exerce apenas a função de desenhador. Referiu que o projeto 

passa pelo levantamento dos requisitos, os desenhos técnicos que são realizados pelo 

entrevistado e analisados pelo responsável, e aprovação do projeto. 

Nas ferramentas e técnicas utilizadas nesta organização, também só conseguiu referir que 

utilizavam o caderno de encargos, existia controlo de prazos para entregarem os trabalhos 

propostos e supervisionavam os trabalhos subcontratados.  

A etapa que tem mais dificuldade em cumprir os seus objetivos é gerir o vasto volume de 

trabalho que acaba por implicar o sucesso da execução. A falta de informações e rigor em alguns 

desenhos que lhe são passados para retificar, isso provoca que aconteça uma leitura erra desses 

mesmos desenhos. Por fim, mencionou ter conhecimento que uma das dificuldades nestes 

projetos era o não cumprimento dos desenhos em obra.  

 

Outras informações: 

Referiu que neste gabinete não existe software específico para gestão de projetos, mas no 

gabinete de grandes dimensões que trabalhou anteriormente, tinham o software Gesurb. 

 

Organização 7 

Esta organização dedica-se atualmente a projetos de interiores, embora quando abriu há cerca 

de 35 anos, executava mais projetos de habitações. Tem cerca de 5 funcionários, incluindo o 

gerente que tem o Mestrado em Arquitetura. 
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Entrevista 1 - presencial 

O entrevistado tem o Mestrado em Arquitetura e executa a função de criar os produtos e gerir 

os projetos. Tem cerca de 35 anos de experiência, pois é o gerente desta organização. 

Referiu que estes projetos passam por diferentes etapas. Inicialmente o entrevistado reúne com 

o cliente para conseguir realizar o levantamento dos requisitos e perceber o que ele pretende. 

Depois é realizado o caderno de encargos que vai acompanhar todo o projeto. O orçamento é 

entregue ao cliente e menciona todas as informações importantes para o projeto, também é 

pedido orçamentos aos fornecedores para conseguir o melhor preço e prazo de entrega. Depois 

de tudo definido, realizasse os desenhos técnicos dos produtos mencionados no projeto, esses 

desenhos podem ser feitos no próprio gabinete ou pela empresa fornecedora dos móveis. 

Normalmente, executam desenhos de fotorrealismo para cativar o cliente a comprar. No final, 

é realizada a planta de implementação dos produtos em obra, para não existirem erros. Quando 

todo o projeto termina, o entrevistado faz questão de se reunir com o cliente e apresentar o 

projeto final. 

Existem várias ferramentas e técnicas usadas nestes projetos, referiu assim, o caderno de 

encargos, o controlo rigoroso no prazo das atividades, trabalho subcontratado e a execução em 

obra. Todo o controlo do projeto é feito através de reuniões, envio de e-mails, visitas presenciais 

às empresas de mobiliário e chamadas telefónicas.  

Como dificuldade principal, o entrevistado referiu que sente bastante necessidade em melhorar 

a gestão dos vários projetos (gestão de portefólios). O investigador detetou que uma das 

dificuldades mencionadas pelos entrevistados, levantamento dos requisitos, não é mencionada 

por este entrevistado, devido à sua experiência em lidar com o cliente. 

 

Outras informações: 

Nesta entrevista foi muito proveitosa porque o entrevistado executa a função de gestor de 

projeto há vários anos.  

Um dos principais fatores para o atraso dos projetos deve-se ao próprio cliente, por falta de 

pagamento. Esses pagamentos podem ser feitos por parcelas ou a sua totalidade, e quando 

falham algumas dessas parcelas, o projeto é obrigado a parar.  

Uma das necessidades referidas pelo entrevistado, é a existência de uma ferramenta simples, 

como uma tabela que fosse possível atualizar o estado dos projetos em execução. Para o 

entrevistado é necessário ter uma ferramenta com o nome do cliente ou projeto, e respetivas 

datas. 
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Entrevista 2 - presencial 

O entrevistado é licenciado na área de design, executa funções de design. Tem cerca de 10 anos 

de experiência nesta área, embora não tenha sido sempre neste gabinete. 

Este entrevistado referiu as mesmas etapas do projeto, assim como as ferramentas e técnicas 

referidas interiormente, não acrescentando informação a este estudo. 

As principais dificuldades do entrevistado, incidem na comunicação do projeto com os 

elementos da equipa, não tendo referido mais dificuldades. 

 

Outras informações: 

Esta entrevista tornou-se muito repetitiva com a entrevista anterior, porque são dois elementos 

que vivenciam episódios idênticos na organização. 


