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APRESENTAÇÃO 

A actividade de negócio das organizações 
exige cada vez mais um perfil de iniciativas de 
trabalho inovadoras, complexas, executadas 
em timings cada vez mais curtos, muitas 
vezes de carácter transversal, combinando 
competências de diferentes áreas funcionais 
da organização, ou mesmo fora dela, dentro de 
orçamentos muito competitivos assumindo, 
deste modo, o perfil de projectos.  
 
A eficácia das organizações requer, assim, o 
desenvo lv imen to  de  competênc ias 
profissionalizadas no domínio da Gestão de 
Projectos, aplicadas aos mais diversos 
sectores da economia e da administração 
pública, sendo necessária a formação e 
qualificação dos seus profissionais.  

PARCERIAS E PRINCIPAIS APOIOS 

CERTIFICAÇÃO 

O Diploma de Estudos Pós-Graduados em 
Gestão de Projectos (DEPG_GP) proporciona 
preparação científica e também prática 
para a Certificação de Gestores de Projectos 
com a atribuição de PDU’s (Professional 
Development Units) imprescindíveis à 
certificação PMP® (Project Management 
Professional) ou CAPM® (Certified Associate  
in Project Management) do PMI. 

☯ APOGEP (www.apogep.pt) 
☯ PRISMA (www.prisma.pt) 
☯ XPM (http://www.xpmconsulting.com) 
 
☯ Microsoft (www. microsoft.com/pt) 
☯ Prochain (www. prochain.com) 

COORDENAÇÃO:  
Prof.ª Alexandra Tenera 
Prof. Virgílio Cruz Machado 
 
 
INFORMAÇÕES: Prof.ª Alexandra Tenera 
 abt@fct.unl.pt 
  21 294 8542 ou 21 294 83 00 (ext. 11241) 
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PROPINAS E PRINCIPAIS DATAS 
 Propinas: 4200€ (com possibilidade de 

pagamento faseado em 2 prestações e 
desconto de 5% em pronto pagamento ) 
 

 Nº máximo de alunos :  20  
 Candidaturas online:  1 de Maio a  31 

Agosto  
 Avaliação de candidaturas:  1ª quinzena 

de Setembro  
 Matriculas:  2ª quinzena de Setembro 

  
 Cerimónia de Abertura:  Outubro  
  Calendário escolar:  Outubro a Junho 

Segundas, Quartas e        Quintas-feiras em 
horário pós-laboral (das 18h30 às 22h00) 



DESTINATÁRIOS E NÚMERO DE ALUNOS 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

O DEPG_GP está estruturado em 13 módulos 
de formação, integrando as áreas do PMBoK® 
e de outros modelos internacionais.  
As várias temáticas são apresentadas numa 
perspectiva do conhecimento dos vários 
modelos e técnicas disponíveis mas também, 
incorporando a utilização de ferramentas 
informáticas que facilitem a sua rápida 
integração nas organizações. As temáticas são 
trabalhadas recorrendo-se a estudos de 
casos, exercícios de grupo e role-playins, 
quando aplicável. 
O módulo final consiste na realização de um 
projecto que consolidará e integrará os vários 
conhecimentos e competências desenvolvidas 
ao longo do curso. Estruturado em dois 
semestres (60 ECTS), o Plano de Estudos 
prevê uma carga horária semanal de 
aproximadamente 9 horas, em regime pós-
laboral leccionada durante a semana.  O curso destina-se a profissionais, 

empresários, gestores, quadros médios e 
superiores de empresas, consultores, 
formadores ou outros profissionais 
liberais que tenham um grau de Licenciado 
ou Bacharelato no formato anterior à 
Declaração de Bolonha ou que possuam o 
grau de licenciado (1º ciclo de Bolonha) em 
Engenharia ou outros graus aprovados 
pelo Conselho Científico da FCT/UNL, ou 
ainda detentores de um currículo escolar, 
científico ou profissional reconhecido pelo 
Conselho Científico.  
 

PLANO DE ESTUDOS 

O objectivo central do curso é o de promover 
uma formação especializada em Gestão de 
Projectos, facultando conhecimentos e 
competência técnica, de elevada aplicabilidade 
profissional, preparatórios para programas de 
certificação internacional.  
 
Pretende-se contribuir, de um modo 
significativo, para o aumento da 
competitividade das organizações industriais 
e de serviços, públicas e privadas, fornecendo 
acesso, quer ao estado da arte nesta área de 
conhecimento,  quer a standards 
internacionais - Project Management Institute 
(PMI), International Standards Organization 
(ISO) ou International Project Management 

OBJECTIVOS 

 1ºSEMESTRE Horas ECTS 
• Conceitos de Gestão de     
   Projectos (CGP) 

15 3 
 

• Avaliação e Selecção de    
   Projectos (ASP) 

18 4 

• Outsourcing e Contratação   
(OC) 

12 3 

• Gestão do Âmbito Prazos e     
Custo (GAPC) 

30 6 

• Sistemas da Qualidade em    
Projectos (SQP) 

27 6 

• Liderança e Gestão de   
   Equipas (LGE) 

24 5 

• Gestão do Risco (GR) 12 3 
TOTAL 138 30 

2ºSEMESTRE Horas ECTS 
• Comunicação e Negociação 

(CN) 
18 4 

• Sistemas de Informação (SI) 24 5 
• Técnicas Avançadas em  
   Gestão de Projectos (TAGP)  

24 5 

• Gestão de Portfolios e  
  Programas (GPP) 

12 3 

• Certificação em Gestão de  
   Projectos* (Cert) 

36 7* 

• Projecto (Proj) 28 6 

TOTAL 142 30 

CORPO DOCENTE 

• Prof.ª Alexandra Tenera: GAPC,GR e TAGP, 
GPP, Proj 

• Prof. António Grilo: SI, OC 
• Prof. António Miguel: OC, GPP 
• Eng. Jorge Fatal Nogueira: LGE e CN  
• Prof. V. Cruz Machado: CGP, ASP e Proj 
• Prof. Rogério Leal e Prof. José Requeijo: SQP 
 
• Certificação IPMA e PMI REP: Cert 

(*)  40 PMI PDU’s para a certificação PMP  
 AVALIAÇÃO 

Todos os módulos de formação são sujeitos a 
avaliação. Os participantes que concluam 
com aproveitamento todo o programa será 
atribuído um Diploma de Estudos Pós-           
-Graduados em Gestão de Projectos.  
 
Aos participantes que não pretendam realizar 
provas de avaliação ou que não concluam com 
êxito o programa será atribuído um Certificado 
de Frequência. 


