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Resumo 

Os sistemas tecnológicos afirmaram-se nas últimas décadas como um fator 

determinante no funcionamento de qualquer organização. Utilizar um sistema 

tecnológico automático para apoiar os processos organizacionais tornou-se, por si só, 

uma característica comum nas organizações e instituições contemporâneas que 

procuram não apenas um sistema de apoio mas o sistema mais adequado às suas 

necessidades. A exigência do mercado originou melhorias tecnológicas, nomeadamente 

digitais, que, por sua vez, resultaram em produtos mais completos e mais adaptados ao 

contexto em que são utilizados. A presente dissertação nasce da necessidade de uma 

empresa, direcionada ao desenvolvimento e implementação de soluções On Premises e 

de Cloud Privada, responder às suas próprias necessidades potenciando um produto que 

integra há muito o portefólio de serviços IPBRICK, bem como, a partir daqui, dar 

resposta às novas necessidades dos atuais e futuros clientes. Em causa está o 

desenvolvimento de um novo módulo para o sistema de gestão documental iPortalDoc 

que confira aos seus utilizadores a capacidade de responder às necessidades especificas 

da área de gestão de projetos, cada vez mais presente nos modelos de gestão 

empresarial. Procurou-se explorar esta solução tecnológica orientada para a Gestão 

Documental a partir da interpretação da base teórico-metodológica proposta pela 

Ciência da Informação (CI), no âmbito da área de estudos da Gestão da Informação (GI) 

e orientada pelo dispositivo metodológico quadripolar, com contributos da metodologia 

da Investigação-ação e de domínios como a Engenharia de Requisitos e a Gestão de 

Projetos. Foi, assim, realizado um estudo exploratório baseado na revisão da literatura 

nas áreas identificadas, uma análise da estrutura e funcionamento da empresa, 

designadamente ao nível dos fluxos infocomunicacionais internos e externos, e do 

estudo do comportamento informacional dos potenciais utilizadores do módulo, bem 

como o levantamento, especificação e validação dos requisitos para o desenvolvimento 

do mesmo. Os resultados práticos deste estudo estão sistematizados no Documento de 

Especificação de Requisitos para o Módulo de Gestão de Projetos. 

Complementarmente, foram desenvolvidas as sugestões de interfaces gráficas para o 

módulo, em conformidade com a especificação de requisitos e a atual versão do 

iPortalDoc.  

Palavras-chave: Gestão de Projetos; Gestão Documental; Gestão da Informação; 

Requisitos de Software; iPortalDoc; IPBRICK. 



6 
  

Abstract 

Technological systems have been a determining factor in the functioning of any 

organization for some years now. Using an automatic technological system to support 

organizational processes has become a common feature by itself and today’s institutions 

are not only looking for a support system but looking for the most appropriate system 

for their needs. This market demand led to improvements of this type of technology, 

namely at the digital level, which in turn resulted in more complete and adaptable to the 

context products. This project stems from the need, from a technology company 

directed to the development and implementation of On Premises and Private Cloud 

solutions, to respond to its customers and its own needs potentiating a product which 

has long been part of the IPBRICK’s service portfolio and, from this point, deal with the 

ultimate needs of the actual and future clients. Concerned is the development of a 

module for iPortalDoc, that gives its users the ability to respond to the specific needs of 

the project management area, which is increasingly present in business management 

models. It’s attempted to explore this technological solution oriented to Document 

Management based on the interpretation of the theoretical-methodological base 

proposed by Information Science (CI) within the scope of the Information Management 

(GI) studies area and guided by the four-way methodological device, with contributions 

from the action-research methodology and domains such as Requirements Engineering 

and Project Management. Thus, an exploratory study was carried out based on literature 

review in the identified areas, an analysis of the organization’s structure and 

functioning, namely the study of internal and external infocommunication flows and of 

the informational behavior of the potential users of the module, as well as the analysis, 

specification and validation of the requirements for the development of the module. The 

practical results of this study coincided in the elaboration of a requirements 

specification document for the Project Management module, in which the requirements 

and system features are detailed. The graphical interface suggestions were also 

developed in accordance with the requirements specification document itself and with 

the current iPortalDoc appearance. 

 

Keywords: Project Management; Document Management; Information Management; 

Software Requirements; iPortalDoc; IPBRICK. 
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Introdução 

1. Motivação e Contexto 

As rápidas mudanças e a competitividade do mercado global acentuaram a 

tendência para a adoção pelas empresas de mecanismos que agilizem e garantam a 

qualidade da sua resposta às necessidades do cliente, nomeadamente através de 

metodologias como a da Gestão de Projetos (GP). No mesmo sentido, foram também 

testemunhados casos de alteração da estrutura organizacional em empresas já existentes 

para acolher o modelo de gestão por projetos que se apresenta como mais ágil e flexível. 

Por sua vez, o desenvolvimento de sistemas tecnológicos de apoio à gestão 

organizacional confirmou também estas ferramentas como vitais para a rapidez e 

transparência dos processos de gestão, afirmando soluções como as de Gestão 

Documental (GD), tendencialmente associada à digitalização, à desmaterialização de 

processos e à gestão de workflows.  

Hoje, a necessidade de otimizar a arquitetura de sistemas empresarial, de 

responder às necessidades de informação e de garantir fluxos e processos de 

comunicação ágeis e claros, conduz a oportunidades como a de potenciar a Gestão de 

Projetos com o know-how e soluções desenvolvidas no domínio da GD criando novas 

respostas para o apoio à gestão dos processos e atividades concretas que a organização 

desenvolve. 

A IPBrick é a empresa proponente do presente projeto de dissertação e apresenta-

se como uma empresa vocacionada para o desenvolvimento de soluções de 

comunicação corporativa, incorporando a GD como uma das áreas core do seu negócio 

e que procura, partindo da sua própria experiência, adequar os seus produtos às novas 

necessidades. Uma das soluções desenvolvidas pela IPBrick é o IPortalDoc, um sistema 

de GD e processos que suporta módulos que já hoje o tornam adequável a clientes com 

diferentes características ou com origem em diferentes contextos. 

 

2. Problema 

A GP proporcionou o aparecimento de soluções de software proprietário e não 

proprietário que adaptam técnicas e ferramentas GP, tendo “o desenvolvimento do 
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computador pessoal na segunda metade da década de 1980 acelerado o uso da gestão de 

projetos tornando estas ferramentas e técnicas facilmente disponíveis como parte 

integrante dos pacotes de software” (Liberatore 2003). 

Por outro lado, a utilização desses sistemas é, na prática, um investimento das 

organizações e é tipicamente difícil quantificar o retorno do investimento e justificar a 

aposta a curto prazo. Nos casos em que a decisão de procurar ajuda na tecnologia para 

gerir os projetos está tomada, o processo de implementação também nem sempre é 

simples por já existirem - em utilização - sistemas tecnológicos de apoio à gestão, mas 

que não possuem essa componente de GP, obrigando a uma integração e cruzamento de 

sistemas e assim comprometendo a necessária gestão integrada e eficaz.  

Nesse sentido o IPortalDoc tem-se tornado uma ferramenta interessante no 

mercado dos softwares de GD e processos de negócio porque permite um tipo de gestão 

integrada, anulando a necessidade de utilizar mais do que um software em simultâneo 

levando assim à redução de tempo despendido - a adaptar a informação gerada pela 

organização aos vários softwares - e à otimização e transparência dos seus processos. O 

IPortalDoc configura-se, assim, como um dos sistemas de apoio à gestão documental e 

processos que ainda não oferece suporte à gestão de projetos surgindo aqui a 

oportunidade de iniciar o desenvolvimento de um módulo que apoie a GP. 

O seu problema/necessidade prende-se com a constatação, por parte de uma 

empresa que tem como uma área de negócio o software de gestão documental, da 

importância dos processos, da informação/comunicação e dos fluxos (de trabalho e info-

comunicacionais) na gestão de projetos, perspetivando aí a oportunidade de 

desenvolvimento de uma aplicação que adequa o seu produto de gestão documental às 

necessidades da gestão de projetos.   

O contributo do presente projeto de dissertação parte do ciclo de gestão da 

informação e do ciclo de gestão de projeto com vista a analisar as áreas, processos, 

stakeholders, metodologias e ferramentas de GP, especificar os requisitos de software 

que implicam e mapeá-los com a “arquitetura” (estrutura de dados, módulos e 

funcionalidades) do software de GD assinalando os que são cumpridos, os que podem 

ser desenvolvidos e os que envolvem a utilização de outras aplicações que já existam na 

empresa ou no mercado. 
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A IPBRICK funciona, no âmbito do tema da dissertação, como contexto para a 

análise, levantamento e especificação de requisitos do novo módulo. 

 

3. Objetivos 

Ficou patente a necessidade, por parte dos clientes da IPBrick, de um módulo do 

IPortalDoc que permita materializar de um modo colaborativo as suas práticas de GP, 

otimizando os processos e acrescentando rapidez e qualidade através de uma ferramenta 

como o iPortalDoc. 

Esperava-se portanto e na melhor das hipóteses, que no final deste projeto 

estivesse especificado e caracterizado um módulo do IPortalDoc para a GP. Para o seu 

desenvolvimento contribuíram: 

- Análise orgânico-funcional da organização; 

- Análise dos fluxos info-comunicacionais; 

- Identificação dos problemas/necessidades da organização; 

- Análise e especificação de requisitos.  

Foram, também, analisadas as práticas e processos críticos da GP recorrendo a um 

estudo aprofundado dos principais fundamentos da área.  

A árvore de objetivos que se apresenta de seguida sistematiza os objetivos a 

atingir:  
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Ilustração 1 - Árvore de Objetivos 

 

4. Abordagem Metodológica 

Este projeto de dissertação inclui-se no campo científico da Ciência da 

Informação, em concreto na área de estudo da Gestão da Informação e em específico na 

temática dos sistemas tecnológicos de informação orientados para a gestão documental. 

A sua elaboração ocorre num ambiente empresarial e de prática aplicacional e envolve, 

em certa medida, uma investigação científica que pretende contribuir para a construção 

de algo novo. Este procedimento exige um enquadramento científico baseado num 

método que neste caso será o método Quadripolar, sugerido em primeira instância por 

De Bruyne, Herman e De Schoutheete em 1974 e frequentemente uma referência 

metodológica em Ciência da Informação na Universidade do Porto. Este método baseia-

se em quatro polos (Pólo Epistemológico, Teórico, Técnico e Morfológico) que 

orientam e pautam as ações levadas a cabo no decorrer deste estudo. Assim, e segundo 

Silva e Ribeiro (2002), o Pólo Epistemológico é “a instância superior imbricada no 

aparato teórico e institucional (a comunidade científica dos especialistas em 

Informação, as suas escolas, institutos, locais de trabalho e ainda os seus referentes 

políticos, ideológicos e culturais)”; o Pólo Teórico “expressa a racionalidade 

predominante do sujeito que conhece (se relaciona e se adequa com) o objeto, bem 
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como a respetiva postulação de leis, formulação de conceitos operatórios, hipóteses e 

teorias (plano de descoberta) e subsequente verificação ou refutação do “contexto 

teórico” elaborado”; no Pólo Técnico “o investigador toma contato, por via 

instrumental, com a realidade objetivada” por via de instrumentos e técnicas 

metodológicas e no Pólo Morfológico em que ocorre a  “análise/avaliação e se parte não 

apenas para a configuração do objeto científico, mas também para a exposição de todo o 

processo que permitiu a sua construção, relativamente à função de comunicação. Trata-

se da organização e da apresentação dos dados.” 

Em adaptação a este caso: 

No Pólo Epistemológico assume-se a configuração dos termos da proposta deste 

projeto sob o ponto de vista da Ciência da Informação, que aborda a informação como 

“o conjunto estruturado de representações mentais e emocionais codificadas (signos e 

símbolos) e modeladas com/pela interação social, passíveis de serem registadas num 

qualquer suporte material (…) e comunicadas de forma assíncrona e multidireccionada” 

(Silva, 2006). 

No Pólo Teórico considera-se a determinação do contexto teórico do estudo, 

capturando o comportamento informacional a um nível organizacional, mediante a 

existência de um sistema tecnológico que monitoriza os fluxos info-comunicacionais. O 

problema inerente a este contexto implica uma adequação de uma metodologia de 

gestão de projetos a este panorama que por sua vez implica a criação de um novo 

componente de um produto tornando assim conveniente a determinação de 

necessidades, restrições e requisitos de software do ponto de vista do utilizador. 

Relativamente ao Pólo Técnico, considera-se este um estudo de carácter 

qualitativo face à sua forte componente experimental, prática e aplicacional com a 

finalidade de melhorar e, por isso, causar mudança num sistema já existente. As 

principais práticas metodológicas apresentam-se de seguida. 

 

A Modelação UML é aplicada neste contexto e justifica-se pela importância da 

análise orgânico-funcional que o projeto exige. Esta é a metodologia de modelação a 

utilizar para representação de relações, fluxos de informação, processos e atividades na 

organização envolvida no estudo.  
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Foi também realizada uma revisão de literatura por forma a conferir o estado da 

arte nas temáticas relativas ao título da dissertação. A pesquisa de literatura foi realizada 

através do sítio da biblioteca da Faculdade de Engenharia e do catálogo da Universidade 

do Porto. A maioria dos artigos estão inseridos em revistas científicas de referência na 

área da GP como é o caso do International Journal of Project Management e o Project 

Management Journal, recuperados e acedidos através de repositórios agregadores e 

bases de dados bibliográficas como a Scopus, Scielo e Web of Science. 

 

Acresce a observação participante, que tem um papel determinante na 

aprendizagem e adaptação a um novo contexto físico no qual o projeto se desenvolve e 

que implica a aquisição de conhecimento através da presença e do exemplo. No mesmo 

sentido, e para captar pontos-de-vista internos relativamente ao objeto de estudo foi 

realizada uma entrevista semiestruturada. 

 

O levantamento e especificação de requisitos é um procedimento-chave para o 

desenrolar deste projeto e tem procedimento de acordo com a norma IEEE Std 830-

1998 – “IEEE Recommended Pratice for Software Requirements Specifications”. Esta 

abordagem explica-se pela natureza de aplicação e implementação de um novo produto 

(ou alteração de um produto), processo que exige uma especificação de requisitos de 

software (neste caso uma partição do software IPortalDoc) para apurar e limitar o seu 

desenvolvimento aos objetivos da implementação.  

 

O design das interfaces gráficas foi realizado recorrendo à ferramenta digital de 

edição de imagens vetoriais Inkscape. 

 

Por fim, e sendo este conjunto de procedimentos um projeto, pelo seu carácter 

finito e único, algumas técnicas do domínio da própria Gestão de Projetos são 

utilizadas, nomeadamente no que toca à gestão do âmbito, gestão do tempo e gestão da 

qualidade. 

 

No Pólo Morfológico é facilmente enquadrável a elaboração do relatório final da 

dissertação, no qual estão inseridas as representações conclusivas do estudo.  
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5. Organização e Estrutura da Dissertação 

 

Este documento está organizado em quatro capítulos principais em adição a um 

capítulo de Introdução que esclarece o contexto, objetivos e metodologia utilizada para 

a realização da dissertação.  

Os quatro capítulos seguintes é então onde estão descritas todas as etapas que 

conduziram até ao resultado final. O capítulo número 1 cujo o título é Estado da Arte 

materializa o processo de revisão de literatura levado a cabo numa fase inicial deste 

projeto com foco nas temáticas de Gestão de Projetos, a sua relação com a Ciência da 

Informação e as Ferramentas e Técnicas de Gestão de Projetos. O segundo capítulo 

apresenta globalmente a empresa que acolheu este trabalho bem como o software 

iPortalDoc. Sequentemente, no terceiro capítulo é analisado o contexto da IPBRICK ao 

nível do seu processo de GP, um relato importante para apurar a capacidade e potencial 

da organização, dos intervenientes e do próprio iPortalDoc para, em conjunto, 

procederem à gestão dos seus projetos. 

Por fim, no quarto capítulo é relatado o desenvolvimento da solução encontrada 

para corresponder às necessidades identificadas, com base no processo de engenharia de 

requisitos, um processo dividido em quatro fases primárias: o levantamento e 

identificação dos requisitos, a sua análise e negociação, a sua especificação e 

documentação e a fase de validação e verificação. 

No final encontra-se um breve espaço dedicado às considerações finais, numa 

retrospetiva do trabalho conseguido e com algumas notas para desenvolvimento futuro.  
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1. Estado da Arte 

O estado da arte deste projeto abrange, em primeira instância, os principais 

fundamentos da Gestão de Projetos (GP), com base em documentação produzida pela 

principal entidade de referência na área, o Project Management Institute (PMI), mais 

concretamente com recurso ao manual “A guide to the project management body of 

knowledge” (PMBOK). Pelo seu reconhecimento a nível mundial em GP, o PMBOK 

(PMI 2013) é um instrumento fulcral para o esclarecimento terminológico e conceptual 

e o seu conteúdo serve de base para a fundamentação teórica deste capítulo em que são 

abordados os conceitos primários da Gestão de Projetos. Assim sendo, deste ponto em 

diante são abordados os principais conceitos que o PMBOK transporta, por vezes em 

contraste com outras organizações e autores. 

Este capítulo compõe então a abordagem teórica ao título da dissertação 

conferindo a atualidade nos principais conceitos relacionados ao tema. Assim, a Gestão 

de Projetos é naturalmente o primeiro ponto abordado - primeiramente de uma 

perspetiva mais ampla interpretando as suas facetas tradicionais e as mais recentes; 

depois de uma perspetiva mais contextual numa tentativa de rever a essência 

epistemológica da área, como se caracteriza, como se posiciona junto da Ciência da 

Informação e qual a relação com conceitos adjacentes tais como a Gestão de Informação 

e Gestão Documental. 

Posteriormente é resumido o panorama geral no que toca ao mercado das 

ferramentas de apoio à GP, com o principal prepósito de identificar quais as 

características comuns a ferramentas deste tipo e quais as suas vantagens. 

O capítulo encerra com uma revisão das técnicas mais utilizadas na gestão de 

projetos e, em particular, as mais comuns em ferramentas de GP. 

 

1.1. Gestão de Projetos: abordagem e conceitos  

Os conceitos principais da GP têm vindo a sofrer alterações e têm sido alvo de 

interpretações diferentes ao longo dos últimos anos. Organizações criadas e compostas 

por profissionais da área atualizam com alguma regularidade documentos que assumem 

um carácter normativo. Entre as mais reconhecidas estão o já anunciado PMI, a 
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International Project Management Association (IPMA) e a Association for Project 

Management (APM). Para o efeito deste documento, será utilizado como fonte teórica 

principal o PMBOK mas também o APMBOK (APM 2012) que, não contrapondo o 

conteúdo do PMBOK, acrescenta algumas perspetivas particularmente interessantes no 

contexto desta dissertação. 

 O significado do conceito “projeto” é um assunto de máxima relevância embora 

a sua abordagem seja simples. O termo projeto varia de acordo com o autor, e para além 

disso assume imensos significados dependendo da área do mercado e da cultura 

organizacional e nesse sentido importa posicionar o conceito do ponto de vista da 

Ciência da Informação. Um projeto é então definido como “um esforço temporário para 

criar um produto, serviço ou resultado exclusivo” (PMI 2013). O IPMA afirma que “é 

tempo e custo de operação constrangido para realizar um conjunto de resultados 

definidos até padrões de qualidade e exigências” (IPMA 2006). A definição mais 

recente da autoria da APM vai ao encontro da definição do PMI, destacando que “é um 

esforço único e transitório para alcançar objetivos planeados” (APM 2012). 

Já a gestão de um projeto é a “aplicação do conhecimento, habilidades, 

ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender aos seus requisitos” (PMI 

2013) ou, no mesmo sentido, a “aplicação de processos, métodos, conhecimento, 

técnicas e experiência para atingir os objetivos do projeto” (APM 2012). 

A abrangência e objetivos de um projeto têm impacto na sua gestão e nesse 

sentido surgem os conceitos de programa e portfólio distinguidos pelo PMI (2013), que 

afirma que o primeiro é “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” e o segundo um grupo de 

“projetos, programas, “subportfólios” e operações geridas como um grupo para atingir 

objetivos estratégicos”. A gestão de portfólios “alinha-se com as estratégias 

organizacionais selecionando os programas ou projetos certos, priorizando o trabalho e 

proporcionando os recursos necessários enquanto que a gestão de programas harmoniza 

os componentes dos seus projetos e programas e controla as interdependências a fim de 

obter os benefícios especificados”. Embora a distinção pareça clara, os três conceitos - 

de projeto, programa e portfólio - são “apenas combinações de ferramentas e técnicas de 

gestão utilizadas para descrever um determinado conjunto de circunstâncias” (APM 
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2012). A literatura sugere uma distinção hierárquica dos três conceitos que varia de 

acordo com diversos fatores, nomeadamente o nível de gestão. A APM clarifica 

afirmando que “a escala, significado e complexidade do trabalho são fatores óbvios (...) 

mas não são únicos” completando que “um bom fator de diferenciação é frequentemente 

olhar para a natureza dos objetivos”. 

1.1.1. Áreas-chave e Processos da GP 

Como já foi introduzido, gerir um projeto implica gerir várias questões e situações 

que envolvem igualmente várias áreas e, tipicamente, vários departamentos/divisões de 

uma organização. Na sua edição mais recente, o PMBOK estabelece dez áreas-chave às 

quais se refere por “áreas do conhecimento”. As dez áreas - comuns a outros tipos de 

publicações normativas ainda que a perspetiva ou terminologia utilizada seja diferente - 

são a Gestão de Integração do Projeto, Gestão do Âmbito, Gestão do Tempo, Gestão de 

Custos, Gestão da Qualidade, Gestão dos Recursos Humanos (RH), Gestão da 

Comunicação, Gestão de Riscos, Gestão de Aquisições e Gestão das Partes 

Interessadas. De seguida são apresentadas, de forma resumida, as definições de cada 

área-chave com base no PMBOK: 

● A Gestão da Integração do Projeto “inclui os processos e atividades para 

identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os vários processos e 

atividades dentro dos grupos de processos de gestão do projeto” (PMI 2013). 

Implica gerir o contexto em todas as fases do projeto. A gestão da integração é 

transversal a todos os grupos de processos de GP como se observa na ilustração 

3. 

● A Gestão do Âmbito “inclui os processos necessários para assegurar que o 

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

com sucesso”. É o “processo em que os resultados, consequências e benefícios 

são identificados, definidos e controlados” (APM 2012). Inclui processos como 

criar a estrutura analítica do projeto (EAP), também denominada Work 

Breakdown Structure (WBS). 

● A Gestão do Tempo é o conjunto de “processos necessários para gerir o término 

pontual do projeto”. Envolve a utilização de técnicas de gestão do tempo como 

cronogramas ou variações como o gráfico de Gantt. 

● A Gestão de Custos “preocupa-se principalmente com o custo dos recursos 
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necessários para completar as atividades do projeto. Deve considerar também o 

efeito das decisões de projeto no custo recorrente subsequente do uso, 

manutenção e suporte do produto, serviço ou resultado do projeto.” 

● A Gestão da Qualidade do projeto abrange “os processos e as atividades da 

organização que determinam as políticas de qualidade, os objetivos e as 

responsabilidades, de modo que o projeto satisfaça às necessidades para as quais 

foi empreendido”. É responsável por “garantir que os requisitos do projeto (...) 

sejam cumpridos e validados”. 

● A Gestão de Recursos Humanos envolve o conjunto de “processos que 

organizam, gerem e guiam as equipas de projeto”. A gestão de RH  é transversal 

à maioria das outras áreas-chave ao ponto da APM considerar esta área como 

uma das áreas que interagem externamente com a gestão de projetos: “Existem 

muitas áreas em que a gestão dos 3P’s (“3P management” - Projetos, Programas 

e Portfólios) interage com outras disciplinas.” Existe por isso, por parte dos 

gestores, “a necessidade de compreender como as disciplinas como o direito, a 

contabilidade e a gestão de recursos humanos tem impacto”. 

● A Gestão da Comunicação “inclui os processos necessários para assegurar que 

as informações do projeto sejam planeadas, colecionadas, criadas, distribuídas, 

armazenadas, recuperadas, controladas, monitoradas e finalmente dispostas de 

maneira oportuna e apropriada” 

● A Gestão de Riscos inclui “os processos de planeamento, identificação, análise, 

planeamento de respostas e controlo de riscos de um projeto”. O objetivo é 

“aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos e reduzir a 

probabilidade e o impacto dos eventos negativos”. O PMBOK define um risco 

“como um evento ou condição incerta que, se ocorrer, provocará um efeito 

positivo ou negativo em um ou mais objetivos do projeto”. 

● A Gestão de Aquisições do projeto é composta pelos “processos necessários 

para comprar ou adquirir produtos, serviços ou resultados externos à equipa do 

projeto” e “abrange os processos de gestão de contratos e controlo das 

mudanças”. 

● Por último, a Gestão das Partes Interessadas (ou Stakeholders) é definida como o 

conjunto de “processos exigidos para identificar todas as pessoas, grupos ou 

organizações que podem ter impacto no projeto ou sofrer impacto com a 

realização do projeto, analisar as expectativas das partes interessadas e seu 
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impacto no projeto, e desenvolver estratégias de gestão apropriadas para o 

envolvimento eficaz das partes interessadas nas decisões e execução do projeto”. 

 

Além de determinar as áreas-chave da GP, o PMBOK identifica o conjunto de 

processos levados a cabo durante a gestão de um projeto e divide esses processos por 

cinco grupos (Processos de Iniciação, Processos de Planeamento, Processos de 

Execução, Processos de Controlo e Processos de Encerramento). Um processo “é um 

conjunto de ações e atividades inter-relacionadas que são executadas para criar um 

produto, serviço ou resultado pré-especificado” (PMI 2013). 

 

 

Ilustração 2 - Grupos de Processos de GP (adaptado do PMBOK (PMI 2013)) 
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Por exemplo, o processo “Controlar os Custos” envolve todas as ações e 

Tabela 1- Grupo de processos de gestão de projetos e mapeamentos das subáreas (adaptado de PMI (2013)) 
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operações necessárias para controlar os custos. Este processo, em teoria e segundo o 

PMI, está integrado no grupo de Processos de Controlo e diz respeito à “área de 

conhecimento” de Gestão de Custos. 

Dada a natureza diversificada das suas áreas-chave, conclui-se que a GP 

configura-se como uma área multidisciplinar, porque a sua constituição está dependente 

das suas áreas-chave que por sua vez tem origem noutras áreas de conhecimento 

(nomeadamente nos casos da Gestão de Custos, Qualidade, Recursos Humanos e Gestão 

da Comunicação). Da mesma forma também se configura transdisciplinar no sentido em 

que pode ser aplicada em qualquer outra área e contexto profissional. Este tipo de 

afirmação ganha ainda mais validez se recuperado o conceito de projeto e imaginando 

os contextos em que se pode desenvolver um projeto. Resumindo de um modo simples, 

onde existirem projetos existe a sua gestão. 

 

1.1.2. O impacto da dimensão orgânico-funcional 

Importa, para o cumprimento dos objetivos deste documento, estudar a influência 

da estrutura orgânico-funcional de uma organização nas práticas de GP. Este aspeto 

constitui inclusive o capítulo nº2 do PMBOK e é particularmente relevante para o 

estudo dos principais fatores de influência da GP.  

A estrutura organizacional é “um fator ambiental da empresa que pode afetar a 

disponibilidade dos recursos e influenciar a forma como os projetos são conduzidos” 

(PMI 2013). A seguinte tabela, adaptada do PMBOK, representa as alterações que as 

diferentes estruturas organizacionais tipicamente provocam (na autoridade do gestor de 

projetos, na disponibilidade de recursos, nos responsáveis pela gestão do orçamento, no 

papel do gestor de projetos e na equipa administrativa de GP) oferecendo uma boa 

perceção do impacto. É simplesmente conclusivo que o projeto “x”, implementado 

numa organização de estrutura orgânica funcional (Ilustração 6) sofreria uma gestão 

diferente se implementado numa organização de estrutura orgânica “projetizada” (cuja 

estrutura típica está representada na ilustração 5) uma vez que as responsabilidades, 

recursos e tempo dispensado por cargo variam entre tipos de estruturas orgânicas. Petro 

e Gardiner (2015) relevam que “um aspeto crítico da estrutura [organizacional] que 

causa impacto em projetos, programas e portefólios é a projeção das relações de 
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autoridade na organização”, indo de encontro às conclusões da tabela 2. No sentido 

inverso, não se pode dizer que este aspeto conclui qual a estrutura orgânica mais 

apropriada para determinado tipo de projetos. As conclusões dessa questão estão 

dependentes de outro tipo de fatores como sugerem Banner e Gagne (1995), citados por 

Petro e Gardiner (2015): “o design da estrutura organizacional depende da dimensão da 

organização, da sua estratégia, do seu uso da tecnologia, do ambiente envolvente e dos 

tipos de autoridade”.  

 

Tabela 2 - Influência das estruturas organizacionais nos projetos (adaptado de PMI (2013)) 

 

 

Ilustração 3 - Estrutura Orgânica Projetizada (adaptado de PMI (2013)) 
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Ilustração 4 - Estrutura Orgânica Funcional (adaptado de PMI (2013)) 

 

Em paralelo com as duas últimas ilustrações, a tabela 2 permite esclarecer a 

verdadeira influência da disposição dos recursos humanos de uma organização na forma 

como são geridos os projetos. As duas ilustrações representam dois extremos em termos 

de estruturas organizacionais e recorrendo à leitura da tabela torna-se mais simples 

entender que um dos fatores determinantes na diferença entre ambas é o tempo 

disponível para desempenhar funções de GP. Por exemplo, numa organização de 

estrutura funcional, um gestor de projetos não desempenha apenas o papel de gestor de 

projetos dedicando apenas parte do seu tempo a esse papel. No sentido inverso, numa 

organização de estrutura “projetizada” existe, tipicamente, um gestor de projetos a 

tempo integral. A mesma situação verifica-se no que toca à equipa responsável pela GP. 

Também o facto da responsabilidade pelo orçamento (gestão de custos e riscos) 

ser divida ao invés de ser distribuída pelas equipas ou gestores de cada projeto revela a 

importância que o processo de GP pode ou não ter na organização.  

Em suma, conclui-se que uma organização que se gere por projetos tem uma 

tendência particular para destinar mais recursos à gestão de projetos uma vez que este é 

o foco principal da sua gestão. No sentido contrário, quanto mais funcional for a 

organização (mais divisão por função a desempenhar) menor é a tendência para unificar 

a gestão de projetos num conjunto de elementos único. 
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1.1.3. Outros Fatores de Influência  

Para além da estrutura organizacional, o PMBOK faz ainda referência a outros 

fatores ambientais, que se referem às “condições, fora do controlo da equipa do projeto, 

que influenciam, restringem ou direcionam o projeto”. Alguns desses fatores são 

externos à organização. Outros são características e políticas internas que influenciam a 

GP. A lista sugerida pelo PMI (2013) é a seguinte: 

a) Cultura, estrutura e administração organizacional; 

b) Distribuição geográfica de instalações e recursos; 

c) Normas governamentais (esfera do Direito); 

d) Infraestruturas (equipamentos e instalações); 

e) RH existentes; 

f) Administração de Pessoal (políticas internas); 

g) Condições do Mercado; 

h) Tolerância a risco das partes interessadas; 

i) Clima político; 

j) Canais de comunicação estabelecidos pela organização; 

k) Bancos de dados comerciais; 

l) Sistema de informação de gestão de projetos. 

No contexto deste documento, interessa em particular a alínea l) Sistema de 

informação de gestão de projetos. A sua sugestão como um fator que pode influenciar a 

GP confirma a possível utilidade de um software de apoio à gestão de projetos. Para 

além do PMI, através deste documento com pendor normativo, outros autores também 

confirmam a influência (por vezes a necessidade) da utilização deste tipo de sistemas: 

Cicibas, Unal e Demir (2010) consideram que “utilizar ferramentas automatizadas - 

software - é essencial para o sucesso do planeamento e gestão dos projetos”; Gonçalves 

e Wangenheim (2016) afirmam que “as ferramentas de GP são obrigatórias” e Light, 

Rosses e Hayward (2005), citados por Raymond e Bergeron (2008), estimam que, na 

indústria das Tecnologias de Informação (TI), 75% dos projetos de TI de grande 

dimensão com o suporte de software de apoio à GP têm sucesso enquanto 75% dos 

projetos sem esse tipo de suporte falha.  
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1.2. Gestão Ágil de Projetos: um modelo adaptativo 

 

O conjunto de procedimentos planeados para alcançar com sucesso um objetivo 

previsto num prazo previamente estabelecido está hoje normalizado e identificado pelo 

termo “Gestão de Projetos” que “aparece, aparentemente pela primeira vez, em 1952-

1953 no setor de defesa aeroespacial norte-americano" (Morris, 2013) e desde então a 

Gestão de Projetos afirma-se gradualmente como metodologia base, uniforme e 

normalizada em organismos com uma componente mínima de inovação. Segundo 

Spundak (2014), “a ideia base por trás da abordagem tradicional, racional e normativa é 

a de que os projetos são relativamente simples, previsíveis, lineares e com limites 

claramente definidos, o que os torna fáceis de planear com detalhe e seguir esse 

planeamento sem muitas mudanças”. Este tipo de abordagem, oficializada na maioria 

dos guiões do conhecimento em GP como o PMBOK e o APMBOK já referidos, 

caracteriza-se pela sua robustez sendo possível a sua adaptação - com mais ou menos 

precisão e conveniência - à maioria dos contextos. No entanto e com o desenrolar do 

tempo, a ideia implícita de que “os mesmos métodos e técnicas podem ser aplicados a 

todos os projetos de forma uniforme” (Spundak, 2014) perdeu influência com o 

surgimento de outros conjuntos de procedimentos levados a cabo para atingir um 

determinado objetivo num prazo previamente estabelecido. Outros métodos surgiram da 

necessidade de adaptação ao contexto e às características do projeto: Williams (2005), 

citado por Spundak (2014), afirma que “as principais razões de inadequação da 

abordagem tradicional à maioria dos projetos atuais são a complexidade estrutural, a 

incerteza na definição dos objetivos e as restrições de tempo do projeto”. O 

desenvolvimento e aplicação efetiva de diferentes métodos, derivantes da metodologia 

de Gestão de Projetos, sugere que embora um projeto tenha um conjunto de 

características-padrão, elas podem variar e influenciar a utilidade da aplicação de um 

método. O exemplo mais evidente é a duração de um projeto, que por conceito é fixa 

mas que varia de projeto para projeto sendo que o método para a execução de um 

projeto de dois anos e um outro de seis meses normalmente difere por conveniência e 

eficácia na sua gestão. 

A Gestão Ágil de Projetos (GAP) - traduzindo do inglês Agile Project 

Management - “lida adaptativamente com mudanças rápidas através de ciclos de 

aprendizagem por feedback que criam e entregam valor, interactivamente e 
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incrementalmente” (Moran 2015). O desenvolvimento do produto e, mais 

especificamente, projetos de desenvolvimento de software “têm-se manifestado contra a 

pesada formalidade de algumas das técnicas desenvolvidas para gerir projetos sem 

rotina e de larga escala” (Morris 2013), estando na origem do aparecimento deste novo 

género de métodos.  

Segundo Moran (2015), a abordagem ágil à gestão de projetos caracteriza-se pelos 

seguintes aspetos: 

 

● É adaptativa - uma vez que “aceita que a mudança é inevitável e que a 

perseguição de recompensas implica risco, [a GAP] advoga a adaptação do 

planeamento”, sendo assim legítimo alterar o plano inicial com o aparecimento 

de novas informações.  

● Direcionada para o valor - “focando-se nas necessidades de negócio, a 

GAP promove uma avaliação mais direta do progresso (por exemplo, 

desenvolvendo soluções em vez de relatórios de estado ou de teste)”. Para além 

disto, a relação com o cliente - utilizador futuro do produto - é normalmente 

próxima e fonte de melhorias do produto. 

● Colaborativa - “a GAP evita especialistas a trabalhar em especificações, 

preferindo equipas multidisciplinares e altamente comunicativas que partilhem 

as suas experiências e conhecimento tácito por forma a gerar consenso 

relativamente à solução”. 

● O poder é distribuído pelos membros da equipa promovendo os valores 

de “confiança, respeito e coragem com base num ambiente de empoderamento 

em que o papel tradicional da gestão é substituído por uma liderança 

distribuída”. 

 

Entre os métodos Agile mais comuns estão o Extreme Programming (XP), o 

Scrum e o Dynamic Systems Development Method (DSDM) que são de seguida 

brevemente resumidos. 

O método Extreme Programming (XP) baseia-se num conjunto de procedimentos 

operacionais com origem na área de desenvolvimento de software. Como é visível na 

figura e com foco na fatia do planeamento, a prática primária de planeamento acontece 

todos os dias através de uma reunião “Daily Stand Up” e o restante planeamento até ao 

momento de lançamento do produto é resultado de interações (mudanças). Como 
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explica Moran (2015), “a falta de foco na elaboração de documentos que caracteriza as 

equipas XP é uma expressão agressiva do ideal “desenvolver software em vez de 

documentação genérica” do manifesto agile
1
. De facto, o XP evita a maior parte das 

formas de sobrecarga administrativa (incluindo a elaboração de relatórios) e foca-se 

inteiramente em práticas de engenharia de software”.  

 

Ilustração 5 - XP Agile Chart (retirado de Moran (2015)) 

A terminologia e sequência de processos utilizados no método Scrum 

comparam-se em certa medida ao caso do método XP. No entanto, o método 

Scrum difere em questões de planeamento. Com a aplicação deste método, espera-

se que esteja definida de antemão a duração de uma interação (sprint) e o tamanho 

e constituição da equipa, por exemplo. 

                                                           
1
 O autor refere-se ao manifesto protagonizado em 2001 por representantes de métodos agile e dessa linha  

de pensamento. Disponível em http://agilemanifesto.org/ . 

http://agilemanifesto.org/
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Ilustração 6 - O modelo do processo Scrum (retirado de Moran (2015)) 

Como mostra a ilustração 6, o Scrum é um processo de desenvolvimento 

estruturado, sequencial e relativamente detalhado sendo que o processo representado é 

repetitivo e alimenta o próximo. Assim sendo, o planeamento geral do desenvolvimento 

de um novo produto aproveita-se de backlogs, ou seja, acumulações de trabalhos e 

ideias resultantes de produtos e sprints anteriores. O planeamento ao nível das tarefas e 

realizar é feito diariamente e tal como no método XP, através de uma reunião stand-up 

neste caso denominada por scrum) “em que o progresso desde a última reunião, o plano 

e as restrições para o dia são discutidas” (Moran, 2015). O sprint é o nome dado ao 

período de desenvolvimento propriamente dito do produto, é planeado e no final desse 

período o produto deve estar disponibilizado nos moldes planeados. No final, o produto 

pode ser melhorado podendo dar início a outro processo scrum utilizando o backlog do 

produto desenvolvido. A ilustração 7 concentra as principais práticas do método Scrum. 
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Ilustração 7 - Scrum Agile Chart (retirado de Moran (2015)) 

 

O método DSDM (Dynamic Systems Development Method) destaca-se pela sua 

versatilidade e tolerância relativamente a outros métodos Agile, utilizando um modelo 

“dotado com um rico conjunto de funções e artefactos tornando-o ajustável a ambientes 

corporativos “projetizados” (...). A maneira como os projetos são estruturados é familiar 

para aqueles que trabalham com métodos tradicionais de gestão de projetos” (Moran, 

2015). Ao nível de procedimentos e sequência, o DSDM assemelha-se aos restantes 

métodos à exceção da fase de melhoria (ou incremento). Como se observa na ilustração 

8, a fase de incremento - fase de melhorias - “é criada por uma ou mais Timeboxes que 

concentram os passos de investigação, refinação e consolidação, aos quais o DSDM se 

refere por interações, encaixadas entre curtas sessões de kick-off e close-out” (Moran, 

2015). Esta formalização e documentação dos resultados das interações permite 

estruturar em Timeboxes possíveis soluções sustentadas e prontas para desenvolvidas. 
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Ilustração 8 - DSDM Agile Chart (retirado de Moran (2015)) 

 

1.2.1.1. Agile – considerações finais 

O objetivo da escrita deste capítulo, era justificar uma conclusão de primeira 

autoria de Spundak (2014): a de que “a abordagem à Gestão de Projetos e o método de 

Gestão de Projetos definem-se, de certa forma, de diferentes maneiras”. O mesmo autor 

acrescenta que “tanto as abordagens tradicionais como as abordagens agile têm as suas 

vantagens e desvantagens se comparadas a diferentes características dos projetos” e que 

“um método deve ser adaptado ao projeto e não vice-versa”.  

A literatura permite concluir que, por norma, uma organização têm um método 

para todos os projetos e essa é uma decisão que faz sentido se o âmbito e duração dos 

projetos não variar. O mesmo não acontece quando existem projetos que variam em 

várias dimensões. Charvat (2003) e Kerzner (2001) citados por Spundak (2014) 

sugerem que “uma das pré-condições para a utilização bem sucedida de um método é a 

coerência com outros processos da empresa”, “(…) que é a razão pela qual muitas 

organizações desenvolveram o seu próprio método para gerir projetos” (Spundak, 

2014). 

No momento de definir Agile, Morris (2015) levanta uma questão curiosa: 

 

“Agile é essencialmente uma abordagem para cumprir pelo menos alguma 

funcionalidade confiável dentro de um período de tempo, mas uma vez que 
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frequentemente há pouco respeito pelo ciclo de vida geral 
2
dos projetos, e uma vez que 

o triângulo de ferro (tempo, custo e desenvolvimento técnico [qualidade]) não se 

mantém necessariamente, será [a abordagem Agile] realmente gestão de projetos?” 

 

A questão de Morris exige ainda mais discussão entre a comunidade científica e 

não é objetivo desta dissertação tentar esclarecer por completo esta temática, mas é um 

facto que os métodos ágeis são tema frequente entre as comunidades internacionais e 

profissionais de GP - uma sugestão de que se não é, de facto, gestão de projetos, é algo 

com algumas semelhanças. 

 

 

1.3. A Gestão de Projetos e a Ciência da Informação 

À semelhança do conceito de Gestão de Projetos, o conceito de Gestão de 

Informação (GI) é também alvo de várias interpretações e perspetivas, fruto da 

transversalidade disciplinar que ambos partilham. Este ponto pretende constituir prova 

da aproximação entre as duas áreas, que podem eventualmente partilhar mais do que a 

transdisciplinaridade. 

 De facto, para a construção do conceito de GI existem, por parte de outras áreas 

disciplinares/científicas, “contribuições da Economia, Gestão, Gestão Estratégica e 

Comunicação, que indicam outras formas de olhar para a GI” (Ribeiro e Silva, 2015). 

No entanto e para o presente efeito, a GI será abordada deste ponto em diante sob o 

ponto de vista apresentado no artigo de Fernanda Ribeiro e Armando Malheiro da Silva 

(Information Management in Project Management: Theoretical Guidelines for Practical 

Implementation (2015)), em que se afirma que “a GI corresponde completamente à 

natureza da ciência social aplicada com que a trans e interdisciplinar Ciência da 

Informação é definida e apresentada” acrescentando ainda que a GI “é a dimensão 

prática da CI que atravessa todas as áreas do campo de estudo desta ciência”, 

atualmente frequentemente definidas como 1) a produção do fluxo informacional; 2) a 

organização e representação da informação e 3) o comportamento informacional. As 

                                                           
2
 De acordo com o mesmo autor, todos os projetos “seguem genericamente a mesma sequência (…) (1) 

ideia, (2) esboço do conceito e da estratégia; (3) planeamento detalhado; (4) execução; e (5) 

conclusão/encerramento. Todos os projetos, independentemente de quão complexos ou triviais, de maior 

ou menor dimensão, seguem esta sequência” (Morris, 2015). 
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três áreas estão de seguida definidas segundo Ribeiro e Silva (2015). 

 

Ilustração 9 - As três áreas de estudo da CI 

 

A Produção do Fluxo de Informação, como um dos campos de estudo da Ciência 

da Informação, debruça-se sobre a “investigação teórico-prática dos costumes lógicos e 

informacionais” e aplica-se “na prática da gestão”.  

A Organização e Representação da Informação dedica-se à “investigação de 

questões técnicas e questões de ciclo de vida da informação, desde a produção ao 

armazenamento”. Estabelece o seu foco em temáticas relativas à “meta-informação, 

linguagens controladas, análise e representação do fluxo de informação, ferramentas de 

acesso e pesquisa, classificação, mapas conceituais, arquiteturas de informação e 

visualização”. 

Por último, o Comportamento Informacional é o campo de estudo da CI que limita 

a sua investigação às “necessidades informacionais e comportamentos do utilizador em 

contextos tecnológicos mediados”. 

A GI configura-se neste contexto como o conjunto de práticas comuns e presentes 

nos vários campos de estudo da CI. 

Outros autores apresentam definições que apontam para o mesmo sentido das 

anteriores. A GI é “a utilização de todo o pessoal, processos, políticas e tecnologias que 

definem e compõem a infraestrutura informacional com a finalidade de coordenar o uso 

da informação desde o momento em que é criada até não ser útil e eliminada” (Back 

2001) ou “a gestão de processos e sistemas que criam, adquirem, organizam, 

armazenam, distribuem e utilizam informação” (Detlor 2010).  

Embora o PMBOK não assuma o termo, na sexta edição do APMBOK da APM - 

já referenciado anteriormente neste documento - inclui a GI como um dos tópicos que 
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dizem respeito a algumas ou todas as áreas-chave da GP. A definição sugerida pela 

APM vai de encontro a todas as outras apresentadas anteriormente: “É a coleção, 

armazenamento, disseminação, arquivamento e destruição da informação. Permite que 

as equipas e as partes interessadas usem o seu tempo, recursos e perícia eficazmente 

para tomar decisões e desempenhar as suas funções”. O facto de um documento de 

carácter teórico e normativo, reconhecido como um dos manuais do conhecimento e 

guia para as boas práticas em GP considerar os benefícios da GI para o sucesso da GP 

prova que a comunidade profissional reconhece a importância desta conexão e que a 

aproximação tem vindo a acontecer, efetivamente.  

Para além de todas as componentes que constituem a definição de um projeto, 

existe também como um componente “estrutural e fundamental - a informação e o seu 

fluxo natural através e dentro de um projeto” (Ribeiro 2015), considerando que “existe 

uma necessidade efetiva de GI relacionada diretamente com a GP”.  

 A ilustração 12 é adaptada de um gráfico da autoria de Almeida (2013) e permite 

analisar, de uma perspetiva visual, a complementação entre os grupos de processos da 

GP (sugeridos pelo PMI) e os processos do ciclo de vida da GI segundo Detlor (2010) - 

Criação, Aquisição, Organização, Armazenamento, Distribuição e Utilização. 

 

Ilustração 10 - Grupos de Processos de GP e Ciclo de Vida da Informação (adaptado de Almeida (2013)) 
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Segundo o mesmo autor, os processos que compõem o ciclo de vida da 

informação definem-se como: 

Criação - o processo em que os indivíduos e organizações gerem e produzem 

novos itens e artefactos
3
; 

Aquisição - o processo em que a informação é obtida recorrendo a fontes 

externas; 

Organização - o processo de indexar ou classificar a informação de uma forma 

que permita a fácil recuperação em pontos futuros do tempo; 

Armazenamento - o processo físico de colocar a informação em estruturas 

como bases de dados ou sistemas de ficheiros; 

Distribuição - o processo de disseminar, transportar ou partilhar informação; 

Utilização - o processo em que os indivíduos e organizações utilizam e aplicam 

a informação que lhes foi distribuída. 

 

Depois do estudo que culminou na escrita deste capítulo, podemos concluir que 

embora o termo não seja mencionado em todas as organizações de referência em GP, a 

Gestão de Informação, como foi apresentada neste documento, acontece efetivamente 

durante a gestão de um projeto. Mais do que isso, a GI tem um impacto indiscutível na 

eficácia da GP. Como foi mencionado, a APM assume o termo ‘Gestão da Informação’ 

e o seu impacto; por outro lado o PMI não assume o termo mas, de certa forma, assume 

o impacto. De facto, no capítulo 3.8 do PMBOK (2013), intitulado como “Informações 

do Projeto”, o PMI afirma: 

                                                           
3 

 Dicionarizado como produto da indústria, pode significar, por extensão, todo o produto 

tridimensional concebido e manufaturado pelo ser humano antes e depois da revolução industrial. Usa-se 

em Ciência da Informação como sinónimo de documento ou livro e contraponto a mentefacto - Dicionário 

Eletrônico de Terminologia em Ciência da Informação – Artefacto. [em linha]. Vitória, E.S.: Porto: DCI – 

CCEJ da UFES, SAJCC da FLUP – CETAC.Media, 2007. [consultado em: 11 de Janeiro de 2017]. 

Disponível na www: < URL: http://www.ccje.ufes.br/dci/deltci/def.asp?cod=5 > 
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“Ao longo do ciclo de vida do projeto, uma quantidade significativa de dados e 

informações é colecionada, analisada, transformada e distribuída em vários formatos 

para os membros da equipa do projeto e outras partes interessadas. Os dados do 

projeto são colecionados como resultado dos vários processos de execução e 

compartilhados no âmbito da equipa do projeto. Os dados são analisados no contexto e 

agregados e transformados tornando-se informações de projetos durante vários 

processos de controlo. As informações podem então ser verbalmente comunicadas, ou 

armazenadas e distribuídas como relatórios em vários formatos” (PMI 2013). 

Acrescenta que “os dados do projeto são continuamente colecionados e 

analisados no decorrer do contexto dinâmico da sua execução. Como resultado, os 

termos, dados e informações são frequentemente usados intercambiavelmente na 

prática” reforçando, no contexto desta revisão, a existência de processos de GI durante a 

execução do projeto.  

Se recuperados os conceitos de GI sugeridos anteriormente (nomeadamente por 

Back (2001) e Detlor (2010)) para a análise deste parágrafo do PMBOK, conclui-se que 

a referência feita pelo PMI às informações do projeto vai inteiramente de encontro às 

definições de GI, particularmente na assunção dos processos de criação (“resultado de 

vários processos de execução”), aquisição, organização, armazenamento, distribuição e 

utilização. 

Embora tenha sido alvo de vastos anos de discussão, o conceito de gestão de 

informação é frequentemente interpretado de forma ambígua ou utilizado para 

caracterizar diferentes conjuntos de atividades e práticas, tornando o seu real significado 

divergente. No seio desta discussão estão outros termos que sofrem do mesmo problema 

de sobrelotação interpretativa como é o caso da Gestão Documental e a Gestão do 

Conhecimento. Neste capítulo será utilizado um artigo de Chen, Snyman e Sewdass 

(2005) para explicitar as diferenças e semelhanças entre os termos. No seu artigo, os 

autores estudaram o inter-relacionamento entre os três termos - Gestão da Informação, 

Gestão Documental e Gestão do Conhecimento - para esclarecer o clássico problema de 

desentendimento. Reclamam que, por exemplo, “em muitos casos a GC têm sido 

simplesmente utilizada como um sinónimo para GI; algumas organizações tiveram a 

impressão de que estavam a implementar GC, quando na realidade estavam a 

implementar GD ou GI” e afirmam que “é claramente necessário distinguir estes três 
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termos relacionados”. 

  

Ilustração 11 - Relações entre documentos, informação e conhecimento (Chen, Snyman e Sewdass 2005) 

 

A ilustração 11 representa as relações entre documentos, informação e 

conhecimento. Existem várias relações com reciprocidade o que atesta a proximidade 

entre os conceitos. 

Os autores identificaram as seguintes diferenças entre os termos Documento, 

Informação e Conhecimento em quatro níveis diferentes (ao nível da natureza objetiva, 

ao nível da dinâmica, ao nível da abstração e ao nível da dificuldade de aquisição): 

 

● Ao nível da natureza objetiva - a informação pode estar contida em dados ou 

documentos, e em computadores ou papel - é objetiva. Documentos que contêm 

informação também são objetivos. Conhecimento é subjetivo. 

● Ao nível da dinâmica - os Documentos são fisicamente armazenados em algum 

lugar e a informação está normalmente contida em bases de dados ou documentos 

enquanto o conhecimento baseia-se em experiência pessoal. Está constantemente em 

mudança através da experiência e aprendizagem. Portanto, documentos e informação 

são mais estáticos do que o conhecimento. 

● Ao nível da abstração - um documento é um registo ou evidência de um evento 

do negócio, por isso tem de incluir os detalhes do evento do negócio. A Informação tem 
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de ser relevante para o utilizador de forma a constituir um entendimento superior e 

permitir adquirir conhecimento. Não é necessariamente tão detalhada como um 

documento, mas tem de ter o nível de detalhe para ajudar à compreensão do utilizador. 

Conhecimento é o conceito mais abstrato. Tem de estar representado em informação 

para ser comunicado. 

● Ao nível da dificuldade de aquisição - é fácil adquirir um documento desde que 

ele exista fisicamente. Demora tempo para adquirir um pedaço de informação uma vez 

que o recetor tem de perceber e interpretar a informação. Conhecimento é formulado 

nas mentes dos indivíduos através da experiência, e é partilhado entre grupos e 

comunidades. Para obter conhecimento específico e particular, têm de existir confiança 

entre a pessoa que tem conhecimento (knower) e a pessoa que precisa de conhecimento 

- construir uma relação deste tipo pode levar tempo (Chen, Snyman e Sewdass 2005).  

 

Documento Informação Conhecimento 

 

Objeto (físico ou digital) que 

contém informação. 
Subproduto das atividades 

de uma organização. 
 

Recurso Organizacional. 

 
Dados úteis e relevantes. 

 
Uma representação do 

conhecimento. 

Combinação de informação 

contextualizada, consciencialização 

dos indivíduos e perceção de factos 

ou informação adquirida através do 

raciocínio, experiência e 

aprendizagem. 

Tabela 3 - Diferenças entre Documento, Informação e Conhecimento segundo Chen, Snyman e Sewdess (2005) 

 

Os conceitos de GD, GI e GC também são contrapostos pela exploração das suas 

diferenças. Os autores consideram que os três termos oferecem funções diferentes (as 

atividades levadas a cabo são diferentes em cada um), focam-se em áreas diferentes (a 

nível administrativo), estão envolvidas em disciplinas diferentes e envolvem diferentes 

níveis organizacionais. 

As respetivas definições segundo Chen, Snyman e Sewdess (2005) estão 

sistematizados na tabela:  

 

Gestão Documental Gestão de Informação Gestão de Conhecimento 

Processo de gerir 

documentos físicos ou 

eletrónicos através do seu 

ciclo de vida utilizando um 

sistema manual ou 

Remete para a problemática da 

informação como um recurso 

essencial que tem de ser gerido com 

eficiência e eficácia em diferentes 

níveis organizacionais com o uso de 

 

Uma abordagem multidisciplinar 

para atingir os objetivos da 

organização tornando o 

conhecimento acessível para os 
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eletrónico e um técnico 

profissional de informação. 

tecnologias de informação e técnicas 

para gerir recursos de informação 

interna e externa ao longo do ciclo de 

vida da informação. 

seus colaboradores através da 

estruturação organizacional, 

tecnologia e conteúdo. 

Tabela 4 - Diferenças entre GD, GI e GC segundo Chen, Snyman e Sewdess (2005) 

 

Apesar das diferenças apresentadas neste documento, os autores concluem que 

existem sobreposições (conceptuais) significativas entre os três termos e consideram 

que “as organizações que desejam utilizar a gestão documental, de informação e de 

conhecimento para atingir os seus objetivos não devem separar os termos mas sim 

juntá-los numa unidade de gestão concomitante e holística” (Chen, Snyman e Sewdess, 

2005).  

De facto, os três conceitos parecem funcionar como facetas uma vez que 

abordando o contexto do ponto de vista de qualquer um deles, os outros dois estarão 

sempre envolvidos. Tendo este aspeto em mente, considere-se que para a finalidade 

deste projeto os conceitos são abordados do ponto de vista da Gestão de Informação, 

configurando os outros dois conceitos como grupos específicos de processos/atividades 

de gestão que integram o processo de Gestão da Informação. 

 

 

1.4. A Engenharia de Requisitos como ferramenta 

metodológica 

 Este capítulo servirá para descrever o processo de engenharia de requisitos e 

essencialmente discutir o valor desse processo no apoio metodológico para o 

desenvolvimento de um produto. 

Em definição, a Engenharia de Requisitos (ER) “compreende os processos de 

obtenção, refinamento e verificação das necessidades do utilizador, por meio do uso de 

técnicas sistemáticas e repetíveis a serem usadas para assegurar que os requisitos do 

software sejam completos, consistentes, relevantes e que atendam às necessidades das 

partes interessadas no sistema (stakeholders)” (IEEE, 1998). Considera-se então a 

análise e especificação dos requisitos um processo geral com a finalidade de apurar as 

necessidades de stakeholders. Em geral, as fases envolvidas neste processo são: 



44 
  

 O levantamento de requisitos; 

 A análise e negociação de requisitos; 

 A especificação de requisitos; 

 Validação; 

 Gestão dos requisitos. 

 A descrição de cada segundo Gaspar (2012) segue estruturada de seguida. 

Tabela 5 - Atividades da ER (Gaspar, 2012) - retirado de Magalhães (2014) 

 

Existem diversas metodologias para levar a cabo o processo de especificação de 

requisitos. Paldês et al. (2016) concluíram que as abordagens mais citadas na literatura 

são a Metodologia de ER orientada a objetivos (ou Goal-Based RE Method), a 

Metodologia de ER orientada a cenários (Scenario-Based RE Method) e a Metodologia 

orientada a objetos (Object-Oriented ER). Neste caso vão ser especificadas as duas 

primeiras abordagens. 

 Segundo Van Lamsweerde (2001) (citado por Paldês et al. (2016), “a 

metodologia Goal, tem como objetivo capturar, em diferentes níveis de abstração, os 

objetivos do sistema. (…) Utiliza os objetivos para a obtenção, elaboração, estruturação, 

especificação, análise, documentação e modelagem dos requisitos”. Segundo o estudo 
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dos mesmos autores, esta é a abordagem mais frequente. 

 Quanto à metodologia de ER orientada a Cenários, Sutclifee e Ryan (1998) 

citados por Paldês et al. (2016) sugerem que, assumindo esta abordagem, “cenários são 

definidos como factos que descrevem um sistema existente e o seu ambiente, incluindo 

o comportamento dos agentes e informações de contexto suficientes para permitir a 

descoberta e validação de requisitos de sistema. Cenários possibilitam apresentar as 

possíveis maneiras de usar um sistema para realizar alguma função desejada”. 

 Ainda os mesmos autores admitem que foram detetados alguns casos de 

“complementação” das duas abordagens, uma situação que também se verifica neste 

projeto. 

 

1.5. Técnicas de Gestão de Projetos 

Ao longo das últimas décadas os profissionais ligados à gestão dos projetos nas 

organizações aplicaram ou desenvolveram diversas técnicas para facilitar a sua 

atividade. A grande generalidade destas técnicas tem por característica o facto de 

gerarem informação contextual útil para tomar decisões no decorrer do projeto. Neste 

capítulo serão abordadas com algum detalhe alguma delas, nomeadamente a Work 

Breakdown Structure (WBS) e a Product Breakdown Structure (PBS), o gráfico de 

Gantt, o Program Evaluation and Review Technique (PERT) e o Critical Path Method 

(CPM) e, por fim, o Critical Chain Method (CCM). 

 

1.5.1. Aplicativos de Gestão de Projetos 

 

Neste capítulo são considerados os principais softwares de GP existentes no 

mercado, com o objetivo de concluir quais são os mais utilizados e quais os fatores que 

constituem a sua vantagem. Para isso, serão utilizados essencialmente três artigos: A 

comparison of PM Software tools (Cicibas e Demir 2010); Factors Influencing the 

usage and selection of Project Management Software (Liberatore e Pollack-Johnson 

2003); e um terceiro que aplica as conclusões de Liberatore e Pollack-Johnson num 

contexto de uma empresa de desenvolvimento de software - Factores que influenciam o 

uso e seleção de um software de gestão de projetos: Aplicando o modelo de Liberatore 

e Pollack-Johnson numa empresa pública brasileira de desenvolvimento de software 
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(Radaiesk, Fróes e Bandeira (2015). 

O principal conceito deste capítulo é alvo de diferentes terminologias na literatura 

em geral. São comuns os termos PMIS (Project Management Information System, 

PMIT (Project Management Information Tool) ou PMS (Project Management 

Software). Para os efeitos deste documento será adotada a tradução do último, no caso o 

termo “Software de Gestão de Projetos” (SGP).  

 

Ilustração 12 - O SGP dentro do sistema de GP (retirado de Raymond (2007)) 

 

A ilustração 12 representa a posição e papel do SGP dentro do sistema de gestão 

do projetos segundo Raymond (1987). Uma nota para as entradas em forma de dados e 

saídas em forma de informação: segundo Raymond o SGP ingere dados provenientes da 

gestão do projeto propriamente dita (ciclo de vida do projeto) e de fontes 

ambientais/organizacionais e disponibiliza informação sobre o projeto para a tomada de 

decisões. 

Tal como foi referido em páginas anteriores, os softwares de Gestão de Projetos 

podem influenciar o sucesso do projeto. Este tipo de sistemas “existem praticamente 

desde a criação dos computadores e hoje estão presentes em quase todo o tipo de 

negócios” (Gido e Clements 2007; citados por Radaiesk, Fróes e Bandeira 2015). 

Cicibas e Demir (2010) levaram a cabo um estudo comparativo destes softwares cujos 
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critérios de comparação (funcionalidades/características dos softwares) foram os 

seguintes: 

● Agendamento de tarefas; 

● Gestão de Recursos; 

● Colaboração; 

● Controlo do tempo; 

● Estimativa; 

● Avaliação de Risco; 

● Gestão da Mudança; 

● Análise do Projeto; 

● Gestão Documental; 

● Ferramentas de Comunicação; 

● Método de desenvolvimento do processo; 

● Gestão do Portfólio; 

● Controlo de Acessos; 

● Gestão da Qualidade; 

● Característica web-based; 

● Licença; 

● Controlo de problemas/falhas; 

 

Os softwares comparados, selecionados por popularidade - académica e entre as 

comunidades de GP - foram os seguintes: 

 

● Assembla; 

● BaseCamp; 

● DotProject; 

● GanttProject; 

● LiquidPlanner; 

● Artemis View; 

● Open Workbench; 

● Open Proj; 

● Primavera; 

● MS Project. 

 



48 
  

Este estudo, por não ser seu objetivo, não avalia e determina qual o melhor 

software embora compare as suas características através dos critérios infra referidos. 

Conclui, entre outros aspetos, que 1) “nenhum dos softwares oferece todas as 

funcionalidades ou características” e 2) “algumas das características existem em quase 

todos os casos”. A segunda conclusão permite referir que se pode distinguir um padrão 

neste tipo de softwares com base nas funcionalidades que os diferenciam de outros. 

Desta forma, e conforme a análise de Cicibas e Demir, pode-se afirmar que as 

características mais comuns num software de apoio à GP são o agendamento de tarefas, 

a gestão de recursos, a colaboração, a gestão documental e o facto de serem web-based.  

 

Os fatores que influenciam a seleção do software indicado foram concluídos num 

estudo de Liberatore e Pollack-Johnson (2003), que afirmam que entre os principais 

fatores, com base em relatos de 240 membros do PMI, estão: 

● O tamanho e complexidade dos projetos sendo que projetos mais 

complexos e de maior dimensão levam os profissionais a usar o software de GP 

com mais frequência; 

● A natureza e contexto da empresa, sendo que empresas mais antigas e 

com mais tradição em GP tendem a utilizar software mais elaborado e 

sofisticado; e na mais recente indústria tecnológica a tendência é a utilização de 

software mais simples e também mais barato; 

 

Para além das características comuns sugeridas, é legítimo afirmar que um outro 

aspeto relacionado com o apoio estatístico e gráfico é frequentemente observado em 

softwares de GP. De acordo com Ali, Anbari e Money (2008), “a maioria do software 

de GP está equipado com uma vasta variedade de representações gráficas e tabulares da 

informação do projeto”. Acrescentam que “uma representação rica das informações do 

projeto oferece acesso fácil e imediato a dados críticos” o que destaca a representação 

de informações relativas à GP como uma qualidade muito frequente em softwares de 

GP. Estas representações gráficas e tabulares de informação referidas por Ali, Anbari e 

Money são técnicas ou instrumentos utilizados em GP, a maioria delas estão 

inclusivamente especificadas no PMBOK (2013).  Os instrumentos/técnicas de GP mais 

utilizadas em instituições privadas portuguesas foram objeto de um estudo de Mafalda 

Ferreira et al. (2013) que compilou 79 técnicas praticadas no âmbito da gestão de um 

projeto. A lista das técnicas está representada na ilustração 13: 
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O estudo de Ferreira et al. concluiu que, no universo dos entrevistados, as dez 

técnicas de GP identificadas e mais utilizadas foram as seguintes: 

1. Reunião de Kick-off; 

2. Lista de atividades; 

3. Reunião de progresso; 

4. Gráfico de Gantt; 

5. Plano de trabalho (Baseline Plan); 

6. Relatório de Progresso; 

7. Formulário da aceitação do cliente; 

8. Planeamento de marcos do projeto (Milestones); 

9. Work Breakdown Structure (WBS); 

10. Documentação de encerramento do projeto. 

 

Ilustração 13 - As 79 técnicas de gestão de projetos por ordem alfabética (retirado de Ferreira et al. (2013)) 
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Embora os pontos desta lista sejam considerados técnicas de GP, nem todos são 

frequentes ou facilmente aplicáveis em softwares de GP. Intuitivamente, pode-se 

afirmar que - por exemplo - a reunião de kick-off dificilmente é uma técnica frequente 

em softwares de apoio á GP ao passo que técnicas com mais suporte estatístico e 

contextual são consideradas mais relevantes. Num estudo de Kostalova, Tetrevova e 

Svedik (2015), de análise comparativa em que são identificadas as principais técnicas 

suportadas por softwares representativos de naturezas e dimensões diferentes (dos cinco 

softwares comparados: um open-source (ProjectLibre), um open-source e web-based 

(Gantter), um desenvolvido no contexto local do estudo (Easyproject), um de utilização 

de larga escala (MSProject) e um de gestão de projetos e portfólios complexos 

(Primavera)), chega-se á conclusão que de 24 técnicas em estudo, 4 são suportadas em 

pleno por pelo menos 4 dos 5 softwares. As 4 técnicas são a WBS (5/5 - é suportada em 

cinco dos cincos softwares), o Método do Caminho Crítico (4/5), o Gráfico de Gantt 

(5/5) e a Estrutura análitica de Recursos ou Resources Breakdown Structure (4/5). Em 

relação com o utilizador, o que as quatro têm em comum é o facto de permitirem uma 

análise do ponto de vista visual que permite tornar mais rápido o esclarecimento do 

estado atual do projeto. É presumivelmente esta a vantagem que torna estas técnicas 

mais frequentes nos softwares de apoio á GP. Para além disto, são técnicas mais 

facilmente automatizadas, ou seja, aproveitam-se de informações relativas ao projeto - 

com base em dados introduzidos pelo utilizador - para as representar graficamente e de 

forma automática o que acaba por justificar a sua utilidade.  

 

 

 

1.5.2. Gestão do âmbito do projeto: a WBS  

 

A Work Breakdown Structure (WBS) é uma técnica tradicionalmente utilizada 

maioritariamente na gestão do âmbito do projeto. Considera-se simples e eficaz por 

oferecer uma visão geral dos passos a dar até à realização final. Pode ser vista como 

uma representação dos objetivos (e assim poder ser interpretada como uma árvore de 

objetivos) se as tarefas forem configuradas como objetivos do projeto. Observando a 

ilustração 14 constata-se a distribuição de tarefas por vários níveis, estruturando o 

trabalho a desenvolver para atingir o objetivo final (Aircraft System). 
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Ilustração 14 - Work Breakdown Structure (Morris, 2015) 

 

Em projetos de desenvolvimento de um produto mas não só, tipicamente constrói-

se uma PBS (Product Breakdown Structure) que tipicamente segue o exemplo da 

ilustração 15. Este tipo de representação “contém apenas partes entregáveis. (…) 

apresenta o esqueleto do produto” enquanto que a WBS “mostra como os elementos do 

produto vão estar organizados” (Morris, 2015). 

 

 

Ilustração 15 - Product Breakdown Structure (Morris, 2015) 

 

O Gráfico de Gantt é outra representação gráfica clássica em GP. Pode ser 

interpretada como uma WBS com a componente temporal e de calendarização. 

Hiperligado à gestão do tempo do projeto, é um cronograma (gráfico de barras) em que 

cada barra representa uma tarefa. São a forma “mais comum e simples de ilustrar e 
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comunicar um calendário” (Morris, 2015) e podem apresentar mais ou menos detalhe de 

acordo com a granularidade das tarefas do projeto em questão. O exemplo da ilustração 

16 mostra um gráfico de gantt com tarefas e sub-tarefas à direita e uma listagem dessas 

tarefas à esquerda. 

 

Ilustração 16 - Cronograma detalhado - adaptado da figura 6.21. Exemplos de apresentações do cronograma 

do projeto do PMBOK (PMI, 2014) 

 

 

 

1.5.3. Planeamento e execução do projeto: CPM, PERT 

e CCM 

 

Tanto o Método do Caminho Crítico (ou CPM do inglês Critical Path Method) 

como o PERT (Program Evaluation and Review Technique) são técnicas de 

planeamento de projeto baseadas na construção de redes constituídas por nós e setas. O 
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conceito base foi desenvolvido “exatamente ao mesmo tempo (…) entre os anos de 

1957 e 1959” (Morris, 2015). São métodos bastante semelhantes e “ambos tornaram-se 

exemplares icónicos daquilo que foi a Gestão de Projetos durante muitos anos para 

muitas pessoas” (Morris, 2015). As semelhanças entre ambas promoveram a 

vulgarização do termo técnica PERT/CPM em referência ao desenvolvimento deste tipo 

de redes. 

O objetivo é identificar qual o caminho crítico para a execução do projeto, sendo o 

caminho crítico “a sequência mais longa de atividades (caminho) na rede e como tal a 

que define o tempo mínimo em que o projeto inteiro pode ser realizado” (Morris, 2015). 

Para encontrar o caminho crítico, recorre-se a um método de estimativa de tempo 

baseado em probabilidades, com origem no PERT. 

Assim, têm-se em conta as seguintes variáveis para estimar a duração de execução 

por cada tarefa: 

ES - Early Start (Início mais cedo): quanto tempo antes uma tarefa pode 

começar; 

EF - Early Finish (Término mais cedo): quanto tempo antes uma tarefa pode 

acabar; 

LS - Late Start (Início mais tarde): quanto tempo depois uma tarefa pode 

começar; 

LF - Late Finish (Término mais tarde): quanto tempo uma tarefa pode 

prolongar; 

F - Folga: quanto tempo a tarefa pode atrasar sem comprometer a o prazo final. 

 

Um exemplo de aplicação do método PERT/CPM é apresentado de seguida, para 

o caso de um “processo de manutenção de equipamentos submarinos” (Almeida, 2014). 

O primeiro passo é então resumir numa tabela todas as tarefas necessárias para 

cumprir o projeto, o tempo (por norma em horas) de duração de cada tarefa e quais as 

tarefas precedentes para cada. A atribuição de uma letra é útil para o desenho da rede. 

A especificação da duração prevista para cada tarefa pode já ter sido feita através 

de outras técnicas como o gráfico de gantt, sendo que nesses casos faz sentido utilizar 

os mesmos números utilizados anteriormente para o mesmo caso. 

 

L Descrição Temp Preced
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etra o (em horas) ente 

A Requisitar equipamento (mover para a fábrica) 24 - 

B Manutenção Preventiva 41 A 

C Fazer relatório de avarias 24 B 

D Alocar peças por ordem 24 C 

E Fazer ordem de reparo do equipamento 24 C 

F Fazer ordem de reparo das peças 24 C 

G Processo de reparo das peças 336 F 

H Comprar/Fabricar peças substituição 720 D 

I Desmontagem localizada do equipamento 13 E 

J Enviar itens de reparo e de substituição para a 

fábrica 

8 G,H 

K Montagem localizada do equipamento 18 I,J 

L Teste geral do equipamento 52 K 

M Caldeiraria do equipamento 6 E 

N Pintura localizada do equipamento 10 M 

O Libertação do equipamento 2 B,K,N 

P Armazenamento 2 O 

Tabela 6 - Tarefas do projeto, o seu tempo de duração e sequência 

 

Com base nestes dados, é possível desenhar um diagrama idêntico ao que está 

representado na seguinte figura, em que cada círculo contém uma letra que corresponde 

a uma tarefa da tabela e um número correspondente à sua duração prevista. 
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Ilustração 17 – Rede de PERT/CPM (adaptado de Almeida (2014)) 

 

Ao observar a figura conclui-se que para chegar ao fim do projeto podem ser 

traçados cinco caminhos diferentes: 

● A, B, C, E, M, N, O, P, Fim; 

● A, B, C, E, I, K, L, O, P, Fim; 

● A, B, C, D, H, J, K, L, O, P, Fim; 

● A, B, C, F, G, J, K, L, O, P, Fim; 

● A, B, O, P, Fim. 
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O terceiro caminho da lista (A, B, C, D, H, J, K, L, O, P, Fim) é o mais longo 

(soma 915 horas) e é então o caminho crítico.  

A tabela junto à tarefa B é um exemplo para representação das variáveis, que 

ocupam as seguintes posições: 

 

F  

E

S 

E

F 

L

S 

L

F 

 

Para obter estes valores utilizam-se vários cálculos e no final é possível extrair 

conclusões baseadas nestas variáveis tais como as seguintes, raciocinadas pela autora 

deste exercício-exemplo: 

●  “As atividades [tarefas] F e G, apesar de não estarem no caminho 

crítico, devem ser controladas para não ultrapassarem o tempo de folga (...) de 

forma a não atrasar uma atividade do caminho crítico (J) , pois esta só acontece 

se todas as peças (tanto de reparo quanto de fabricação e compra) estiverem 

disponíveis” (Almeida, 2014); 

● “A atividade G pode atrasar até o final mais tarde (late finish) da 

atividade H, já que as peças de reparo, de compra e de fabricação devem estar ao 

mesmo tempo na fábrica, o que compõe a atividade J, que por sua vez está 

ligada à atividade K que é a montagem do equipamento” (Almeida, 2014). 

 

A vantagem da técnica PERT/CPM é então o controlo do tempo através de 

estimativas de duração das tarefas (neste exemplo denominadas por atividades). A 

eficácia desta técnica é ainda hoje reconhecida, embora “quase sempre realizada com a 

ajuda de software de calendarização” (Morris, 2015). 

O Critical Chain Method (CCM) foi, segundo Morris (2015), “promovido por 

Goldratt (...) por volta de 1996-1997. (...) Enfatiza os recursos necessários para executar 

as tarefas do projeto”. Acrescenta que “um dos benefícios mais interessantes desta 

abordagem parece ser a energia motivacional e comportamental aparentemente 

desenvolvida ao implementar estas ideias”. 
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Sendo uma das técnicas mais complexas utilizadas em Gestão de Projetos, pode-

se considerar uma evolução do PERT/CPM. No entanto, “enquanto que o Caminho 

Crítico e o PERT enaltecem o sequenciamento de tarefas/atividades, a Corrente Crítica 

foca-se em manter o nivelamento dos recursos” (Morris, 2015). É indicado em qualquer 

caso, mas o seu efeito pode notar-se mais em ambientes multi-projeto pela sua 

componente de gestão de recursos a partir de uma perspetiva sistémica.  

Morris (2015) afirma ainda que o seu objetivo “é ultrapassar a tendência para 

adiar trabalho ou fazer trabalho extra quando parece haver tempo”, mantendo assim os 

índices de trabalho e eficiência altos. 

 

O CCM é então, tal como o PERT/CPM, normalmente representado através de 

uma rede embora por vezes também seja representado em forma de cronograma. Para a 

sua realização é necessário identificar uma ou mais do que uma restrição (ou seja, o 

recurso que impede a organização de atingir o objetivo com o máximo de sucesso 

possível). Depois, é preciso decidir como explorar a restrição. De seguida, subordinar 

todos os outros processos à decisão feita e por fim fazer outras mudanças necessárias 

para suprimir a restrição. O resultado será a criação de buffers para resolver incertezas 

sendo que existem essencialmente dois tipos de buffers: o buffer de projeto e buffers de 

alimentação. O buffer de projeto “protege a data alvo de término contra o seu desvio ao 

longo da corrente crítica” (PMI, 2013) e os buffers de alimentação “protegem a corrente 

crítica contra o desvio ao longo das cadeias de alimentação” (PMI, 2013). O PMI 

(2013) define brevemente buffers como “atividades sem trabalho do cronograma para 

gerir incertezas” e a simplicidade desta definição não lhe tira poder. De facto, um buffer 

é uma tarefa cujo a qual não se sabe o trabalho que vai estar inerente, ou seja, é uma 

reserva de tempo sem planeamento inicial.  
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Ilustração 18 - Exemplo de método da corrente crítica (PMI, 2013) 

 

Em relação aos benefícios comportamentais referidos no primeiro parágrafo deste 

texto por Morris (2015), em parte devem-se ao facto de o CCM prever a redução da 

duração inicialmente atribuída a uma tarefa em 50%, considerando que há 50% de 

probabilidades de a tarefa ser concluída a tempo e 50% de probabilidades de não ser. 

Depois desse passo identifica-se o caminho crítico e depois fazem-se ajustes tendo em 

conta os recursos disponíveis e dando prioridade ao caminho crítico.  

A duração do buffer do projeto vai igualar a metade da duração retirada ao 

conjunto das atividades que compõem o caminho crítico. Assim e com base na figura, 

se a duração total das atividades que compõem o caminho crítico (Início, Atividade C, 

Atividade D, Atividade E, Atividade F e Fim) fosse 8 dias (e portanto reduzida para 4 

dias), a duração do buffer seria de 2. O mesmo se aplica ao cálculo do buffer de 

alimentação: a sua duração será metade da duração total retirada do caminho não crítico 

correspondente.  
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2. O caso da IPBRICK 

 

2.1. Empresa e produtos 

 

A IPBrick é uma empresa tecnológica de desenvolvimento de soluções de 

comunicação empresariais. Assume ter quatro principais mercados para o 

desenvolvimento de tecnologias de informação e comunicação, sendo eles: 

● Comunicações Unificadas por IP  

Também abreviada por UCoiP (Universal Comunication over IP), é uma 

tecnologia de comunicação cuja vantagem está na integração de vários meios de 

comunicação (voz, vídeo, e-mail e chat) num só endereço. 

● Gestão de Documentos e Processos (iPortalDoc) 

● Soluções de e-mail e Ferramentas Colaborativas 

A solução da IPBrick para o e-mail e as ferramentas colaborativas garante 

o acesso seguro à conta de email, incluindo a gestão dos contactos e calendários, 

que sincronizam com vários dispositivos. Permite aceder aos e-mails e 

contactos, consultar, gerir e partilhar os seus calendários e tarefas numa 

plataforma segura e completamente integrada que dá pelo nome de Groupware. 

Assente no conceito de proximidade para o utilizador, permite o acesso fácil a 

toda a informação através de multiplataformas (Thunderbird, Outlook ou 

Dispositivos Móveis) e independentemente do sistema operativo. 

● Rede Social Empresarial (IPBrick.CAFE) 

O IPBrick.CAFE trata-se de uma rede social cingida aos colaboradores das 

empresas clientes. Oferece um espaço virtual comum e de caracter profissional 

para partilha de informação diária de modo interno. Possui um chat próprio com 

possibilidade de videoconferência entre vários utilizadores em simultâneo, uma 

secção destinada a notícias e estabelece atalhos a outras plataformas 

empresariais. 
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Ilustração 19 - Interface Principal do IPBrick.CAFE 

 

Para além da comercialização dos produtos desenvolvidos nestes quatro 

mercados, importa destacar que a IPBrick leva ainda a cabo serviços de suporte, 

consultoria, instalação e configuração de hardware e software. 

 

2.1.1. O iPortalDoc 

 

No âmbito deste projeto, importa especialmente descrever detalhadamente a 

solução da IPBrick para a Gestão Documental, o iPortalDoc. 

O iPortalDoc é um software de gestão documental e processos baseado em 

workflows criado em 2001. De um modo simples, permite inserir documentos relativos 

aos processos de trabalho do cliente que por sua vez seguem ações representadas num 

workflow (infográfico). A principal vantagem deste sistema é a sua capacidade de 

integração e colaboração. A colaboração, porque permite que todos os documentos 

associados a um processo sejam facilmente acessíveis pelos colaboradores com 

permissões; e a integração, porque permite a integração com outras ferramentas e 

aplicações. Um aspeto importante deste produto e com relevância no contexto deste 

projeto é que a sua implementação é realizada caso a caso, ou seja, o iPortalDoc não é 

comercializado de forma igual para todos os clientes, ocorrendo precisamente o 

contrário: é implementado de acordo com as necessidades de cada cliente garantindo a 

satisfação de todas as necessidades e que integração com aplicações externas aconteça 

sempre, adequando as funcionalidades ao contexto do cliente. 
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O iPortalDoc assume-se então como uma ferramenta de gestão documental e 

processos (workflows). Permite introduzir documentos, que estão necessariamente 

associados a um workflow não existindo documentos sem workflow associado nem 

workflow’s sem documentos associados. Tem como uma das principais vantagens o 

controlo de versões, que permite manter o histórico de edições e quem foram os seus 

autores ou intervenientes, o que por consequência oferece transparência nos processos, 

acessos e alterações. Este aspeto realça outra vantagem, que se prende com o carácter 

colaborativo do iPortalDoc. O facto de ser web-based também permite o acesso 

comum, atualizado e permanente dos utilizadores envolvidos. 

Possui outras vantagens comuns a ferramentas de software deste género como a 

rapidez de acesso aos documentos e redução do espaço físico no armazenamento, mas 

destaca-se essencialmente pela sua característica de integração e associação de 

documentos com processos de gestão da organização permitindo uma gestão 

documental objetiva, segura e adaptada.  

As funcionalidades resumidas na tabela resultam, para além da redução do espaço, 

na redução dos custos de armazenamento e impressão, a redução dos tempos de 

resposta, de circulação em papel e de distribuição e recuperação dos documentos 

(pesquisa). 

Garante transparência de processos e controlo no acesso uma vez que cada 

utilizador acede ao sistema e aos documentos de acordo com a sua função e ações sobre 

os documentos. 

Permite ainda uma distribuição rápida, fácil e a uma escala global de grandes 

volumes de informação multimédia para além de ser adaptável a qualquer organização 

por ser altamente configurável. 

O arquivo de documentação estrutura-se de acordo com uma hierarquia 

documental que se adapta ao funcionamento da organização (estrutura por departamento 

ou processo de negócio) e permite armazenar documentos em qualquer formato. É 

acessível via browser a partir de qualquer parte do mundo (serviço que pode ser 

utilizado na internet, intranet ou por VPN). 

Os workflows, anteriormente referidos, configuram-se de acordo com os 

processos empresariais. Permitem a gestão do ciclo de vida dos documentos, definição 

dos circuitos documentais em que toda a atividade da empresa pode ser calendarizada, 

notificando os envolvidos através de e-mail sobre eventos importantes e prazos de 

execução. 
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A definição de perfis de permissão oferece a possibilidade de estabelecer uma 

política de acesso para cada caso através da configuração dos perfis de acesso. Assim, 

determinado grupo de pastas ou documentos pode ser acedido apenas pelos utilizadores 

certos. 

Além da introdução dos documentos por upload (depois de uma pesquisa no disco 

local) ou digitalização direta para uma pasta do iPortalDoc, é ainda possível gerir 

documentos em PDF ou MSOffice a partir de modelos (templates) pré-definidos 

uniformizando as tipologias documentais e o aspeto final dos documentos. 

 

A IPBrick foi desenvolvendo “Módulos” que, em relação ao iPortalDoc, 

funcionam como suplementos. Trata-se de conjuntos de funcionalidades específicas 

para gerir documentos relativos a tarefas em contextos mais particulares (por exemplo: 

módulo de reuniões, contratos, estatísticas-faturação ou módulo de arquivo de e-mail). 

São uma espécie de add-ons que são criados a partir da necessidade dos clientes para 

automatizar esse tipo de processos mais concretos, evitando adquirir software adicional 

ao iPortalDoc. 

 

Ilustração 20 - Interface principal típica do IPortalDoc na versão 6.1 

 

O resumo das funcionalidades do iPortalDoc segue estruturada na seguinte tabela: 

Funcionalidade Descrição 

Modelar e implementar processos 

A função base para o funcionamento do 

sistema. Permite a construção de 

workflows que regem o percurso de cada 
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documento e as ações dos utilizadores. 

Estes workflows, através das ações, afetam 

diretamente o comportamento 

informacional dos utilizadores uma vez 

que a sua atividade no processo de gestão 

documental é definida no workflow. 

Aceder a todo o histórico dos processos 

Todas as ações ocorridas ficam registadas 

e podem ser acedidas pelos utilizadores a 

qualquer momento através da interface 

‘Esquema Cronológico’. 

Arquivo de comunicações (Mail 

Archiving) 

Mensagens de correio eletrónico são 

tratadas como documentos e podem ser 

arquivadas no sistema. Podem também ser 

arquivados os anexos incluídos nessas 

mensagens. 

Controlo de versões 

Um documento pode ter mais do que uma 

versão e o utilizador pode aceder a 

qualquer uma das versões desde que tenha 

permissões. Embora cada versão seja um 

documento diferente, no iPortalDoc as 

versões ficam registadas como 

pertencentes a um só documento. 

Criação de templates 

Permite a criação de Templates de 

documentos permitindo uniformizar a 

introdução e aparência para uma tipologia 

documental. 

Tabela 7 - Tabela de síntese das funcionalidades do iPortalDoc 

 

 

 

 

2.2. Gestão de projetos na IPBRICK 
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Sendo uma empresa de desenvolvimento de software e posterior implementação 

no cliente, identificaram-se duas tipologias de projeto no desempenho das atividades 

dos seus colaboradores:  

 Projetos de âmbito interno - normalmente relacionados com o 

desenvolvimento de um produto novo ou melhoria de um produto já 

existente. 

 Projetos de implementação (âmbito externo) - implementação de 

um ou mais produtos num cliente. 

 

Para o desenho e desenvolvimento do módulo previsto para este projeto de 

dissertação, ter-se-á em conta apenas projetos de implementação. 

Na IPBrick não é concretamente assumida a utilização de uma metodologia 

“standard” de gestão de projetos, embora existam, de forma clara, procedimentos de 

gestão de projetos. A ilustração 20 representa o posicionamento típico da coordenação 

de um projeto no contexto da estrutura organizacional da IPBrick. Tomando como 

referência as estruturas orgânicas sugeridas no PMBOK (2013), aquela que com que 

apresenta mais semelhanças é a estrutura “projetizada” uma vez que a coordenação de 

projeto encontra-se também concentrada num grupo de pessoas destacadas pertencentes 

a um grupo superior (divisão ou departamento). No entanto, numa estrutura orientada a 

projetos a organização divide-se em equipas de projeto normalmente compostas por 

elementos de várias áreas ao contrário das estruturas de matriz funcional em que os 

elementos de várias áreas constituem departamentos diferentes. Assim, pode-se afirmar 

que a IPBrick possui uma estrutura orgânica própria e que, em teoria, incorpora 

características de uma matriz orientada a projetos e de uma matriz funcional uma vez 

que funciona por projetos embora exista uma divisão por departamentos. 

 

2.2.1. Equipa de projeto 

 

A ilustração 21 representa o organograma da IPBrick com a especificação do 

posicionamento típico dos elementos envolvidos num projeto de implementação do 

produto iPortalDoc.  

O mesmo acontece para projetos de implementação do IPBrick com a exceção de, 

neste caso, a equipa não integrar, normalmente, um elemento do departamento de I&D.  
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Ilustração 21  - Organograma e equipa típica de um projeto 

 

Assim, e como representa a figura, a constituição padrão de uma equipa para 

projetos de implementação iPortalDoc atribuído no subdepartamento Suporte 

iPortalDoc há elementos de outros departamentos envolvidos: 

 

 No subdepartamento Suporte iPortalDoc estão posicionados um 

responsável pelo projeto (gestor do projeto) e um “sub-responsável”. As 

tarefas de execução do projeto são atribuídas aos elementos deste 

subdepartamento.  

 Existe pelo menos um elemento envolvido do subdepartamento 

Suporte IPBrick para atender a questões de implementação do servidor 

IPBrick
4
. Existe um elemento do departamento Comercial envolvido no 

projeto, essencialmente na fase de planeamento e definição do âmbito da 

implementação através da elaboração de uma proposta comercial. 

 Pelo menos um elemento do departamento Financeiro está a par 

de toda a gestão de custos e aquisições. 

 O mesmo acontece com o subdepartamento I&D iPortalDoc, em 

que pelo menos um elemento está a par das especificações da 

implementação para prestar apoio técnico. 

                                                           
4
 Trata-se de uma operação específica da responsabilidade de um único departamento e que consiste na 

instalação física de equipamento (s). 
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2.2.2. Tarefas-tipo de um projeto 

 

Embora não exista uma metodologia adotada, foram identificadas de forma 

sistemática num projeto de implementação as seguintes etapas e procedimentos, por 

ordem de execução: 

a. Elaboração da proposta comercial; 

b. Elaboração de orçamento; 

c. Constituição da equipa; 

d. Elaboração da “folha de obra”; 

Nota: A “folha de obra” é o documento central do projeto e resulta 

dos processos de planeamento estão mais representados uma vez que 

contêm dados sobre tarefas, horas previstas, deslocações/estadias, prazos e 

quem são os responsáveis pelo projeto. Pode assim ser interpretado como o 

plano do projeto. 

e. Elaboração de proposta de cronograma; 

Nota: Precede, normalmente, a reunião de arranque, mas pode 

ocorrer posteriormente. 

f. Reunião de arranque (validação de cronograma); 

Nota: Na reunião de arranque o cronograma é validado com o cliente. 

g. Elaboração de relatório da reunião de arranque; 

h. Elaboração de relatório de reunião de progresso; 

Nota: Em alguns projetos, ocorrem uma ou mais reuniões de 

progresso. Para cada uma é elaborado um relatório com os principais 

pontos discutidos. 

i. Pedido de Faturação; 

Nota: Ao longo do projeto podem ser elaborados pedidos de 

faturação. Estes documentos são posteriormente da responsabilidade do 

departamento financeiro.  

j. Elaboração de plano de formação; 

Nota: Nos projetos em que está prevista formação, é elaborado um 

plano de formação. 
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k. Atualização da “folha de obra”; 

Nota: são introduzidas informações tais como as horas que 

efetivamente foram aplicadas ao projeto e aspetos positivos e negativos da 

implementação. 

l. Reunião de fecho (elaboração de relatório). 

Nota: Normalmente não ocorre uma reunião de fecho. Quando 

ocorre, é elaborado um relatório com os principais pontos discutidos. 

 

 

2.2.3. Ferramentas de suporte à Gestão de Projetos 

 

Neste ponto serão realçadas as plataformas ou ferramentas utilizadas internamente 

para apoiar o processo de GP especificando qual a utilidade de cada. 

 

● iPortalDoc 

No que respeita às práticas de gestão de projetos na IPBrick, o iPortalDoc 

é o sistema que serve de “background” uma vez que o processo de gestão de um 

projeto inicia-se, é acompanhado e finalizado através da gestão dos documentos 

que vão sendo criados ao longo das fases de planeamento e execução. A cada 

documento está associado um workflow, que se trata de um conjunto de estados 

pelos quais o documento deve ou pode passar até atingir o estado final. Em cada 

estado é possível estabelecer ações (como associar a outro documento, 

encaminhar ou apenas ler e aprovar, por exemplo) que podem ser atribuídas a 

um ou vários utilizadores pré-definidos (grupos de utilizadores). A ilustração 

seguinte representa um printscreen da janela de visualização e edição de 

workflows no iPortalDoc. Neste caso, está representado um workflow com 

apenas dois estados (Catalogação e Estado Final). 
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Ao longo de um projeto existem, por norma, três workflows (e portanto 

três documentos) principais:  

 o workflow do documento “Proposta Comercial”,  

 workflows para cada documento “Pedido de Faturação”  

 e o workflow do documento “Folha de Obra”.  

Para além destes, para cada caso existem outros que também carregam 

informação relativa a projetos. Na ilustração 23 estão desdobrados quatro 

workflows (Proposta Comercial, Folha de Obra, Avaliação Satisfação 

Implementação e Pedido de Faturação) de um projeto em particular. É possível 

verificar que todos os workflows à exceção da ‘Proposta Comercial’ são 

despoletados num dos estados de outro workflow.  

Na mesma ilustração nota-se uma divisão gráfica pelos cinco processos 

de GP, numa tentativa de associar os estados às fases de um projeto. Nota-se que 

a sequência lógica dos processos de GP espelha-se na sequência de estados do 

workflow central ‘Proposta Comercial’, revelando que o ciclo de vida deste 

projeto está em boa parte ligeiramente “planeado” neste workflow.  

 

Ilustração 22 - Janela de visualização e edição de workflows do iPortalDoc 
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Ilustração 23 - Workflows de documentos de um projeto e os processos de GP 

 

Uma das vantagens de um sistema como o iPortalDoc prende-se então 

com o facto de permitir consultar com exatidão o estado em que se encontra 

cada documento uma vez que cada documento segue obrigatoriamente um 

workflow, que por sua vez é constituído por estados. 

 

Toda a documentação relativa aos projetos fica arquivada no iPortalDoc. 

Os documentos arquivados no IPortalDoc recebem um código composto, 

normalmente por uma sigla, o mês e o ano. Este código, depois da primeira 

configuração no iPortalDoc, torna-se automático no momento da inserção de um 

novo documento no sistema. O elemento do código que distingue as tipologias 

documentais é a sigla, uma vez que cada tipo de documento possui uma sigla 

única.  

Não existe um código/nº de projeto embora exista a possibilidade de criar 

um novo “campo auxiliar” para o efeito. Por norma, para apresentar documentos 

associados a um projeto realiza-se uma pesquisa pela entidade (Cliente).  
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 IPTicket 

O IPTicket é um sistema de registo de trabalho e ocorrências. Têm duas 

funções principais:  

 Ordenar os pedidos de suporte/assistência de clientes por ordem de 

prioridade para posterior satisfação; 

 Registar internamente o trabalho realizado (os colaboradores 

registam as tarefas realizadas e especificam as horas gastas em 

cada tarefa).  

Ao nível da gestão de projetos, este é o sistema que permite, numa fase 

adiantada, analisar as horas gastas versus as horas previstas na fase de 

planeamento e assim controlar a execução. As horas previstas são registadas no 

documento Folha de Obra, que tal como todos os outros fica arquivado no 

iPortalDoc. 

 

Ilustração 24 - Interface principal do IPTicket 
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● Groupware  

O Groupware é um produto da IPBrick que oferece um conjunto de 

ferramentas colaborativas entre as quais uma ferramenta de calendário e 

agendamento de tarefas. Esta ferramenta é utilizada ao nível da gestão de 

projetos para gerir recursos humanos e, intuitivamente, rastrear o tempo 

disponível. Os elementos envolvidos registam neste calendário quais os dias que 

não vão estar no local de trabalho (e por isso indisponíveis para o 

desenvolvimento de tarefas de execução) o que permite ao gestor de projeto 

antecipar eventuais atrasos (controlar a gestão de riscos, ainda que 

inconscientemente) e controlar a gestão do tempo. No mesmo sentido, permite 

estar a par da utilização de outros recursos (por exemplo: utilização do carro da 

empresa para deslocações) através da consulta do calendário de utilização desses 

recursos. 

As tarefas a realizar para cada projeto são agendadas semanalmente e 

registadas numa folha excel (e portanto recorrendo a uma via externa ao 

sistema), sendo desta forma que se regista quais os dias destacados para o 

Folha de Obra 
Ilustração 25 - Janela de Visualização de um documento no iPortalDoc - Folha de Obra 
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desenvolvimento de tarefas para um projeto e qual o elemento responsável por 

cada.  

 

 

Ilustração 26 - Interface "Calendário" do Groupware 

 

Importa realçar que a introdução (possível através do separador ‘Tarefas’ visível 

na ilustração) destas tarefas mantém-se registada apenas nesta plataforma.  

 

 

2.3. Práticas vs Modelos de GP 

 

Depois de identificadas as práticas organizacionais para a gestão de projetos na 

IPBrick e revistas as áreas-chave da GP segundo o PMBOK (2013), é possível 

descrever os processos de GP na IPBrick em comparação com os processos sugeridos 

pelo PMI. 

Assim: 

Ao nível da: Descrição 

Gestão da 

integração 

Não existem práticas pré-definidas justamente por não haver uma metodologia 

concreta adotada. Assim, as tarefas levadas a cabo não são todas planeadas na 

mesma fase do projeto, o que justifica não existir um Plano de GP (ao contrário 
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Ao nível da: Descrição 

do que é sugerido como um documento de planeamento no PMBOK (2013)) que 

integre todas as subáreas da GP. O documento “folha de obra” concentra os 

principais dados relativos ao projeto mas não constitui uma prova de 

planeamento geral do projeto. 

Gestão do âmbito Existe consciência da importância de estabelecer previamente os objetivos para 

evitar futuros conflitos e diferenças de interpretação. Os objetivos não são 

sistematizados nem planeados segundo uma técnica apropriada específica (Work 

Breakdown Structure, por exemplo) uma vez que, devido às características 

normalmente comuns a todos os projetos, os objetivos são interpretados como os 

requisitos que o sistema a implementar deve cumprir. 

Gestão do tempo Existem alguns processos de planeamento (por exemplo, a elaboração do 

cronograma). Existe um controlo mínimo sobre esse cronograma através da 

ferramenta Calendário no entanto não existe nenhuma ferramenta ou técnica 

automática que permita analisar visualmente o estado atual do projeto face ao que 

foi determinado no cronograma. 

Gestão de custos Não é considerada uma função do gestor de projetos controlar os custos 

associados ao projeto. O facto de não existir um grande leque de hipóteses de 

despesas (normalmente os únicos gastos são em deslocações e/ou estadias) 

resulta numa vulgarização das práticas para a gestão de custos sugeridas pelo 

PMI. 

Gestão da 

qualidade 

Não existe o hábito de planear testes introduzindo-os no cronograma sendo que o 

controlo e validação dos requisitos definidos acontece apenas depois da 

implementação num processo de melhoria do produto face a uma necessidade do 

cliente. 

Gestão de recursos 

humanos 

Existe planeamento de tarefas e de responsabilidades. É, em todos os casos, 

constituída uma equipa para cada projeto envolvendo elementos de vários 

departamentos. 

Gestão da 

comunicação 

Não existe planeamento. No entanto, os documentos relativos ao projeto são 

devidamente “colecionados, criados, distribuídos, armazenados, recuperados, 

controlados (...) e dispostos” (PMI 2013) através dos workflows do IPortalDoc, 

que acabam por garantir a colaboração interna. 

Gestão de riscos Não existe planeamento intencional. Novamente devido às características 

normalmente comuns a todos os projetos, os riscos são invariavelmente de 

natureza temporal (relacionados com o atraso na execução de tarefas e 

consequentemente com o adiamento da data de término do projeto) pelo que os 

elementos envolvidos não sentem a necessidade de prever riscos. Mais uma vez, 

o calendário é a ferramenta utilizada para prever a execução das tarefas e assim 

prevenir adiamentos. 
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Ao nível da: Descrição 

Gestão de 

aquisições 

Práticas relacionadas com adquirir ou manter algum recurso não são consideradas 

como práticas integrantes do processo de gestão de projetos. De resto, raramente 

é necessária a aquisição de recursos extra para a gestão dos projetos. 

Gestão das partes 

interessadas 

São identificadas possíveis entidades para além da IPBrick e do cliente numa fase 

inicial. É frequente existirem entidades parceiras do cliente que possam 

influenciar os processos de execução. Através das reuniões de progresso, são 

controladas as expectativas do cliente em relação aos resultados finais. 

 

Tabela 8 - A GP na IPBrick: da perspetiva do PMI 

 

3. Um Módulo para a Gestão integrada de Projetos 

3.1. Contextualização 

No capítulo anterior foi descrito o panorama da organização no que toca à GP. 

Neste capítulo será relatado o processo de desenvolvimento do protótipo para o Módulo 

de Gestão de Projetos do iPortalDoc. Este processo teve em conta dois aspetos 

fundamentais: o primeiro foram as bases teóricas resultantes da revisão de literatura 

científica levada a cabo numa fase precoce e que se encontra concentrada no Capítulo 1. 

O segundo foram as necessidades, recursos e contexto real da IPBrick.  

Assim, interessava desenhar um sistema o mais fiel possível aos conceitos 

analisados teoricamente, sabendo desde logo que teria que ser simultaneamente 

adaptado a um contexto específico com mecanismos, métodos e rotinas diárias cujo 

sucesso e eficácia estão provados.  

Perspetivou-se assim um subproduto o mais completo possível ao nível da gestão 

de projetos (e portanto um sistema que automatizasse processos característicos de todas 

as áreas-chave da GP), flexível e intuitivo por forma a constituir um instrumento de 

apoio à organização e uma alternativa de utilização do iPortalDoc. 

Ao longo da fase inicial de planeamento do módulo foram gradualmente 

descobertos obstáculos ou prováveis obstáculos, que ajudaram a moldar o produto final. 

Essencialmente através do ato de observação participante, ao utilizar consecutivamente 

o iPortalDoc e as outras plataformas acessórias na empresa foi possível começar a 

esboçar o módulo, compreendendo que a solução final teria sempre de ser simples o 
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suficiente para ser adaptável e integrável tendo em conta a existência de um sistema 

previamente em utilização. O desafio geral inerente ao desenvolvimento foi então desde 

logo, o de incluir uma área complexa como é a GP num subproduto desejavelmente 

simples tendo em conta as restrições impostas pelo produto iPortalDoc e pelo contexto 

prático da IPBrick. 

Como foi referido anteriormente, a gestão de projetos na IPBrick não segue em 

rigor a proposta de GP recomendada pelo PMI nem por outra instituição mas, no 

entanto, alguns dos processos enquadram-se com as práticas recomendadas. Por outro 

lado, e como está descrito na tabela 1, alguns processos (nomeadamente os relativos à 

gestão de custos e de riscos) têm pouca presença ou não são envolvidos na gestão global 

de um projeto, estando entregues a departamentos e indivíduos específicos que por sua 

vez utilizam as suas próprias ferramentas. O exemplo mais flagrante situa-se ao nível da 

gestão de custos, que se mantém entregue aos departamentos financeiro e comercial por 

não existir, neste caso particular, uma necessidade acentuada de proximidade entre a 

gestão de custos e a gestão de tempo e qualidade. Este aspeto condicionou o 

planeamento do módulo uma vez que pretende-se que este esteja preparado para ser 

implementado noutros contextos que não a IPBrick e cuja estrutura organizacional e 

metodologia de GP varie. Assim, chegou-se à conclusão que o módulo teria de ser 

configurável de modo a ser ajustável a várias abordagens à gestão de projetos 

tradicional.  

Por fim, o facto de ser um subproduto embutido no iPortalDoc também se revelou 

desafiante porque não se pretendia que o produto como um todo perdesse integridade e 

interatividade, ou seja, era recomendável evitar uma experiência de utilização que 

causasse a sensação de estar a alternar entre diferentes plataformas. O problema inerente 

a este aspeto foi a diferença de características, funcionalidades e termos entre um 

software de gestão documental e com uma ligeira componente de arquivo como o 

iPortalDoc e um software que se desejava uma ferramenta de apoio à gestão de 

projetos. 

 

3.2. Especificação de Requisitos 

O processo de especificação de requisitos assume uma relevância enorme em 
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qualquer processo de desenvolvimento de um sistema. Trata-se de um procedimento de 

análise para detalhar o comportamento pretendido para o sistema em questão, 

especificando os requisitos que o sistema deve cumprir para ser capaz de funcionar 

como é esperado.  

A fase de levantamento de requisitos ocorreu durante um período de 

aproximadamente dois meses e envolveu a identificação dos stakeholders e posterior 

verificação das suas necessidades. Para isso foi realizada uma entrevista semiestruturada 

e ocorreram várias discussões para limar o cenário possível. Também a observação 

participante e utilização do sistema facilitaram a identificação dos requisitos. 

No que diz respeito à entrevista semiestruturada, foi aplicada a três utilizadores 

diários do iPortalDoc com o objetivo principal de apurar a sua utilização ao nível da 

gestão de projetos e verificar a capacidade atual do sistema para desempenhar essa 

função. O resumo das respostas segue na tabela seguinte, retirado do guião da entrevista 

(disponível no Anexo 1). 

Questão Respostas 

1- Qual o seu papel como gestor de projetos? 
Comunicação com o cliente; Controlo de prazos; 

Levantamento de requisitos. 

2- Tipicamente, em que consistem os 

projetos aos quais é atribuído? 

A maioria dos projetos são de implementação do IPortalDoc 

no cliente. 

2.1- Qual a sua duração? 

Todos os entrevistados responderam que a maioria dos 

projetos têm uma duração de aproximadamente seis meses. 

Há no entanto e esporadicamente algumas exceções. 

3- No teu dia-a-dia, que uso faz do 

IPortalDoc? 

A resposta comum foi a introdução de documentos. Num dos 

casos, o IPortalDoc é usado para atribuir tarefas a outros 

colaboradores. 

4- Quais considera os pontos fortes do 

IPortalDoc? 

O facto de os workflows permitirem saber o estado de 

qualquer processo a qualquer momento e a configuração ser 

muito detalhada e configurável foram os dois aspetos 

positivos destacados. 

5- Quais considera os pontos fracos do 

IPortalDoc? 

A consulta de informação está pouco concentrada; Embora 

seja um ponto forte, a configuração não é fácil de realizar; 

Instabilidade das atualizações. 
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Questão Respostas 

5.1- Como poderia melhorar? 

As respostas apontaram para a melhoria dos pontos fracos, 

sem referir uma solução específica. Exemplo: Simplificar o 

processo de configuração. 

6- Faz um planeamento do projeto 

(nomeadamente ao nível do âmbito, tempo, 

custos, riscos e recursos humanos)? 

A resposta geral foi sim à exceção da gestão dos custos. 

6.1- [Se sim] Utiliza o IPortalDoc para 

planear os projetos? 
Não. 

7- Utiliza o IPortalDoc para gerir o tempo 

que investe em cada projeto? 
Não. 

7.1- [Se sim] Como? - 

8- Utiliza o IPortalDoc para gerir 

documentos relativos aos projetos? 
Sim. 

8.1- [Se sim] Que tipo de documentos? 

Todos utilizam os mesmos tipos de documentos uma vez que 

todos os projetos seguem o mesmo processo a nível 

documental. Os documentos são: Proposta Comercial, 

Orçamento, Folha de Obra, Cronograma, Relatório de 

Reunião de Arranque, Relatório de Reunião de Progresso, 

Plano de Formação, Folha de Presenças/Avaliação, Relatório 

de Reunião de Fecho. 

9- Que importância atribui ao processo de 

planeamento dos projetos? 

É muito importante. Um dos entrevistados destacou que 

embora fosse muito importante, nem sempre acontecia. 

10- O IPortalDoc auxilia nesse 

planeamento? 
Não. 

10.1- Como? - 

11- Qual a influência do IPortalDoc na 

gestão dos projetos? 

As respostas indicaram que o IPortalDoc tem muita 

influência porque as informações relativas aos projetos ficam 

todas arquivadas no sistema, o que permite em qualquer 

momento consultar em que fase do processo documental o 

projeto se encontra bem como quais foram as ações realizadas 

no passado e quais os seus intervenientes. 

Tabela 9 - Respostas de entrevista semiestruturada 

As respostas salientaram sobretudo algumas das vantagens do iPortalDoc e foi 

essencial para entender o tipo de projetos em causa, quais as suas características e 

documentos comuns. 
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A fase seguinte, de análise e negociação, foi curta devido ao elevado nível de 

detalhe, certeza e unanimidade dos possíveis utilizadores quanto às funções principais 

do sistema. Novamente através de discussão e brainstorming, foram priorizados 

requisitos, analisados obstáculos ao desenvolvimento e desenhados os casos de uso. 

Na fase de especificação e documentação foi escrito o documento de 

especificação de requisitos, um documento crucial para apoiar o desenvolvimento do 

módulo. Também foram desenvolvidas as interfaces gráficas com base na informação 

angariada nas fases anteriores.  

O gráfico seguinte sintetiza os objetivos, necessidades e oportunidades no 

desenvolvimento do sistema. 

 

Por fim, na fase de validação e verificação, os requisitos foram validados pelos 

stakeholders. A aprovação verificou-se essencialmente depois da realização de uma 

apresentação cujo público foi parte da equipa de suporte iPortalDoc.  

O módulo de GP para o iPortalDoc não entrou em fase de prototipagem pelo que 

a gestão e manutenção dos requisitos acabou por não ter lugar no período de 

desenvolvimento deste projeto. 
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3.3. Características e Funcionamento 

Como já foi referido, pretendia-se que o módulo se enquadrasse com as 

características gerais do iPortalDoc para evitar incoerência na utilização. 

Adicionalmente, herdar algumas das funcionalidades do iPortalDoc seria um meio para 

uma integração mais simples e uma solução mais rentável.  

Assim, é necessário ter em atenção os seguintes pontos: 

 Projetos e Tarefas serão interpretados pelo iPortalDoc como 

documentos. Desta forma é viável aproveitar os mecanismos existentes 

para gerir documentos (mecanismos para partilha, associação, workflow, 

registo histórico e arquivo de documentos no iPortalDoc). 

 Uma vez que cada documento tem de estar associado a um 

workflow, e sendo que os projetos/tarefas variam na duração e sequência, 

o workflow criado para estes dois tipos de “documento” teria que ser 

simples o suficiente para garantir que qualquer projeto/tarefa, com mais ou 

menos fases, possa dar entrada no sistema. Um workflow como o que está 

representado na seguinte ilustração, com dois estados (Em execução e 

estado final (Concluído)) irá permitir que, do ponto de vista do 

iPortalDoc, um projeto que esteja em qualquer uma das suas fases que não 

a de ‘Concluído’ seja interpretado como um projeto em fase de execução. 

A outra solução seria a criação de um workflow mais detalhado para cada 

tarefa ou projeto inserido, solução que não se verificou a mais apropriada 

porque nesse caso teriam de ser criados tantos workflows quanto o 

conjunto de projetos e tarefas, um procedimento que aumentaria 

significativamente o tempo gasto a introduzir um novo projeto e que 

obrigaria o utilizador a ter conhecimento suficiente para a criação e 

configuração de um workflow. 
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Ilustração 27 – Workflow para o "tipo de documento" Projeto/Tarefa 

 

 Pretende-se que este módulo de GP seja um ponto único de 

acesso à informação sobre os projetos da empresa. Parte dessa 

informação estará embutida, resumida, estruturada e espalhada pelas 

várias interfaces do módulo. Uma outra parte estará disponível a partir 

das interfaces do módulo mas visível em sistemas externos como será o 

caso do Calendário. 

 

3.4. Sugestões de Visualização 

Neste capítulo pretende-se apresentar a solução encontrada para o módulo de 

gestão de projetos, utilizando as interfaces gráficas para auxiliar a compreensão geral do 

seu funcionamento. Para aceder à descrição do módulo em rigor, recomenda-se a leitura 

do Documento de Especificação de Requisitos em anexo. 
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3.4.1. Mapa geral do Módulo GP 

 

 

Ilustração 28 - Mapa geral do Módulo GP 
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3.4.2. Interface “Projetos” 

 

 

Ilustração 29 - Interface "Projetos" 

 

Descrição: Esta é a página inicial do módulo e apresenta uma tabela que lista os 

dados relativos a todos os projetos inseridos até ao momento. É possível filtrar os 

resultados realizando uma pesquisa por coluna ou através do campo ‘Pesquisa’. Os 

ícones do lado esquerdo da tabela informam se o workflow do projeto está no estado 

final (ícone verde) ou ainda está em execução (ícone vermelho). 

A opção ‘Novo Projeto’ abre a “Interface Formulário de Preenchimento – 

Projeto, a opção ‘Calendário’ redireciona o utilizador para a interface Calendário do 

Groupware e o ícone  abre a “Interface de Configuração”. 
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3.4.3. Interface “Lista de Tarefas” 

 

 

Ilustração 30 - Interface "Lista de Tarefas" 

 

Descrição: À semelhança da interface “Projetos”, em “Lista de Tarefas” são 

também estruturados numa tabela os dados relativos a todas as tarefas em sistema. No 

mesmo sentido, é possível filtrar os resultados realizando uma pesquisa por coluna ou 

através do campo ‘Pesquisa’. Os ícones do lado esquerdo da tabela informam se o 

workflow da tarefa está no estado final (ícone verde) ou ainda está em execução (ícone 

vermelho). 

A opção ‘Nova Tarefa’ abre a “Interface Formulário de Preenchimento – 

Tarefa”, a opção ‘Ver Cronograma’ abre a interface “Ver Cronograma” e o ícone  

abre a “Interface de Configuração”. 
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3.4.4. Interface “Formulário de Preenchimento – Projeto” 

 

 

Ilustração 31 - Interface "Formulário de Preenchimento - Projeto" 

 

 

Ilustração 32 - Interface "Formulário de Preenchimento - Projeto": funcionalidade Adicionar Membros 
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Descrição: Clicando no título de um projeto ou na opção ‘Novo Projeto’, o 

resultado é a abertura deste separador em forma de formulário. O utilizador pode abrir 

esta interface para consultar todos os dados inseridos para um projeto, para preencher os 

campos pela primeira vez no caso de estar a criar um novo projeto, ou para alterar os 

dados anteriormente inseridos.  

O ícone presente no campo ‘Equipa’ permite associar ao projeto utilizadores do 

iPortalDoc com acesso ao módulo GP. Os campos imediatamente seguintes 

(‘Responsável’ e ‘Sub-responsável’) só deverão permitir selecionar utilizadores 

associados no campo ‘Equipa’. 

Na tabela seguinte estão esclarecidos os significados de cada campo do 

formulário. 

Descrição e tipo de preenchimento dos campos do “Formulário de Preenchimento – Projeto” 

Campo Descrição Tipo de Preenchimento 

Título Título do projeto Obrigatório 

Código 

 

Este campo é preenchido automaticamente. Representa 

o código único do projeto como documento do 

iPortalDoc. 

Automático 

Código da Pr. 
Este campo faz referência ao código da Proposta 

Comercial que está na origem do projeto em questão 
Obrigatório 

Entidade Entidade associada ao projeto Obrigatório 

Contacto (Entidade) Contacto da entidade associada ao projeto Automático 

Morada Morada da entidade associada ao projeto Automático 

Parceiro Parceiro associado ao projeto Opcional 

Contacto Contacto do parceiro associado ao projeto Automático 

Responsável Elemento responsável pelo projeto Obrigatório 

Sub-Responsável Elemento sub-responsável pelo projeto  Obrigatório 

Equipa 
Neste campo será possível adicionar utilizadores do 

iPortalDoc como elementos da equipa de projeto 
Opcional 

Material Necessário e 

informação prévia 

Campo para registar livremente informação relevante 

de apoio à execução do projeto 
Opcional 

Data de Início 

Prevista 
Data prevista para o começo das tarefas  Obrigatório 
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Descrição e tipo de preenchimento dos campos do “Formulário de Preenchimento – Projeto” 

Campo Descrição Tipo de Preenchimento 

Data de Conclusão 

Prevista 
Data prevista para a conclusão de todas as tarefas Obrigatório 

Nº de horas previstas 

Quantidade de horas previstas para dedicar à execução 

do projeto. Este campo é preenchido automaticamente 

com a soma das horas das tarefas do projeto. 

Automático 

Nº de deslocações 

previstas 

Quantidade de deslocações previstas no período de 

tempo de execução do projeto 
Opcional 

Nº de estadias 

previstas 

Quantidade de estadias previstas no período de tempo 

de execução do projeto 
Opcional 

Data de Início 

Data em que o projeto iniciou. Preenche por defeito de 

forma automática com a data registada no campo ‘Data 

de Início Prevista’. Pode ser posteriormente alterada. 

Opcional antes da 

checkbox ‘Concluído’ estar 

ativada. Obrigatório depois 

da checkbox ‘Concluído’ 

estar ativada 

Concluído 
Checkbox para confirmar que o projeto em questão está 

concluído.  
Opcional 

Data de Conclusão 

Data em que o projeto concluiu. Este campo só aparece 

se a checkbox ‘Concluído’ estiver ativada. Por defeito 

assume a data em que o campo ‘Concluído’ foi ativado. 

Obrigatório 

Nº de horas aplicadas 

Quantidade de horas aplicadas em tempo real. Este 

campo é preenchido automaticamente com a soma das 

horas aplicadas até ao momento de todas as tarefas do 

projeto 

Automático 

Nº de deslocações 
Quantidade de deslocações efetuadas. Este campo só 

aparece se a checkbox ‘Concluído’ estiver ativada 
Opcional 

Nº de estadias 
Quantidade de deslocações efetuadas. Este campo só 

aparece se a checkbox ‘Concluído’ estiver ativada 
Opcional 

Observações Permite ao utilizador anotar observações gerais. Opcional 

 

Tabela 10 - Descrição e tipo de preenchimento dos campos do "Formulário de Preenchimento - Projetos" 
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3.4.5. Interface “Formulário de Preenchimento – Tarefas” 

 

Ilustração 33 - Interface “Formulário de Preenchimento – Tarefas” 
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Descrição: Clicando no título de uma tarefa ou na opção ‘Nova Tarefa’, o 

resultado é a abertura deste separador em forma de formulário. O utilizador pode abrir 

esta interface para consultar todos os dados inseridos para uma tarefa, para preencher os 

campos pela primeira vez no caso de estar a criar uma nova tarefa, ou para alterar os 

dados anteriormente inseridos.  

Na tabela seguinte estão esclarecidos os significados de cada campo do 

formulário. 

Descrição e tipo de preenchimento dos campos do “Formulário de Preenchimento – Tarefas” 

Campo Descrição Tipo de Preenchimento 

Título Título da tarefa Obrigatório 

Código Este campo é preenchido automaticamente. 

Representa o código único da tarefa como 

documento do iPortalDoc. 

Automático 

Projeto Projeto ao qual a tarefa está associada Obrigatório 

Código do Projeto Este campo é preenchido automaticamente 

quando preenchido o campo ‘Projeto’. Diz 

respeito ao código único do projeto como 

Automático 

Ilustração 34 - Interface “Formulário de Preenchimento – Tarefas”: Nova Tarefa 
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documento do iPortalDoc 

Sub-tarefa Checkbox de preenchimento opcional. O 

utilizador deve ativar este campo se a tarefa faz 

parte de uma outra tarefa 

Opcional 

Tarefa-Mãe Este campo aparece apenas se o campo ‘Sub-

Tarefa’ for ativado. Permite ao utilizador 

indicar qual é a tarefa superior  

Obrigatório se a checkbox ‘Sub-

tarefa’ estiver ativada 

Responsável Elemento responsável pela tarefa. Só deverá ser 

possível selecionar elementos associados ao 

projeto da tarefa no campo ‘Equipa’ do 

Formulário de Preenchimento – Projetos. 

Obrigatório 

Indicações Permite ao utilizador detalhar informações úteis 

para a execução da tarefa 

Opcional 

Data de Início 

Prevista 

Data prevista para o início da execução da tarefa Obrigatório 

Data de Conclusão 

Prevista 

Data prevista para a conclusão da tarefa Obrigatório 

Nº de horas previstas Quantidade de horas previstas para dedicar à 

execução da tarefa.  

Obrigatório 

Data de Início Data em que a tarefa iniciou. Preenche por 

defeito de forma automática com a data 

registada no campo ‘Data de Início Prevista’. 

Pode ser posteriormente alterada. 

Opcional antes da checkbox 

‘Concluído’ estar ativada. 

Obrigatório depois da checkbox 

‘Concluído’ estar ativada 

Concluído Checkbox para confirmar que a tarefa em 

questão está concluída. 

Opcional 

Data de Conclusão Data em que a tarefa concluiu. Este campo só 

aparece se a checkbox ‘Concluído’ estiver 

ativada. Por defeito assume a data em que o 

campo ‘Concluído’ foi ativado. 

Obrigatório 

Nº de horas aplicadas Quantidade de horas aplicadas até ao momento 

para esta tarefa. Por defeito é preenchido com o 

valor ‘0’. 

Obrigatório 

Observações Permite ao utilizador anotar observações gerais. Opcional 

 

Tabela 11 - Descrição e tipo de preenchimento dos campos do "Formulário de Preenchimento - Tarefas" 
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3.4.6. Interface “Tarefas do Projeto” 
 

 

Descrição: Neste separador é apresentada uma tabela que estrutura os dados para 

todas as tarefas do projeto selecionado (no caso exemplificado no printscreen, são 

apresentadas as tarefas do ‘Projeto de Implementação IGAC’ e unicamente as tarefas 

associadas a esse projeto). O mecanismo de apresentação e navegação da tabela é o 

mesmo relatado nas interfaces “Projeto” e “Lista de Tarefas” e, portanto, existe 

igualmente a possibilidade de ordenar os resultados por coluna e realizar pesquisas quer 

no topo de cada coluna, quer através do campo ‘Pesquisa’. 

A opção ‘Associar Documento’ abre a Interface Associar Documento, a opção 

‘Nova Tarefa’ abre o Formulário de Preenchimento – Tarefa, a opção ‘Ver 

Cronograma’ abre a Interface Ver Cronograma e o ícone  abre a Interface de 

Configuração. 

 

Ilustração 35 - Interface “Tarefas do Projeto” 
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3.4.7. Interface “Associar Documento” 

 

Descrição: Esta janela tem a função de introduzir um documento e associá-lo a 

uma tarefa e um projeto ou unicamente a um projeto. O utilizador pode assim selecionar 

um projeto, fazer upload do ficheiro, preencher o campo título e clicar em ‘Associar 

Documento’ para confirmar a ação. Adicionalmente, o utilizador pode também 

especificar qual a tarefa à qual o documento a introduzir será associado. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 36 - Interface “Associar Documento” 
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3.4.8. Interface “Ver Cronograma” 

 

 

Descrição: Esta janela representa graficamente a execução das tarefas de um 

projeto no tempo através de um cronograma (gráfico de Gantt), permitindo ao utilizador 

ter uma visão global do panorama atual em relação com o previsto. Os valores em cima 

de cada barra assinalam a percentagem de horas já aplicadas para uma tarefa. Assim, 

uma tarefa com a previsão de 24 horas para a sua execução estará a 50% se o número de 

horas aplicadas até ao momento for 1. 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 37 - Interface “Ver Cronograma” 
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3.4.9. Interface de Configuração 

 

Ilustração 39 - Interface de Configuração: Tabela Projetos 

Ilustração 38 - Interface de Configuração: Tabela Tarefas 
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Descrição: A Interface de Configuração oferece ao utilizador a possibilidade de 

escolher as colunas visíveis nas tabelas de listagem de projetos e tarefas. 

Adicionalmente, o utilizador pode decidir se quer visualizar todos os projetos, apenas os 

concluídos ou apenas os projetos em execução. O mesmo se verifica para as tarefas. 

Esta interface é acessível através do ícone . 

 

Notas Adicionais 

 O ícone  permite ao utilizador agendar uma ação no iPortalDoc; 

 O ícone  permite ao utilizador aceder à janela +info do documento; 

 O ícone  permite ao utilizador aceder ao esquema cronológico do 

documento; 

 O ícone  permite ao utilizador partilhar o documento no Café. 
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Considerações finais e Perspetivas de Desenvolvimento 

Futuro 

A produção deste documento foi um dos resultados do trabalho realizado num 

período de seis meses com o objetivo central de perspetivar a existência de um módulo 

para o software de gestão documental iPortalDoc. Para isso, foi necessária uma 

exploração da literatura científica que incidiu amplamente na área da Ciência da 

Informação, com o particular interesse de evidenciar as relações de proximidade entre 

os conceitos adjacentes à Gestão de Informação e os conceitos adjacentes à Gestão 

Documental e Gestão de Projetos. Foi igualmente importante estudar o ambiente 

organizacional da IPBrick, e nomeadamente o processo de gestão de projetos no 

Departamento de Suporte iPortalDoc para assim obter um vislumbre inicial da solução 

mais indicada para atender às necessidades dos futuros utilizadores.  

Com base no conhecimento extraído deste estudo foram negociados os requisitos 

para o desenvolvimento do Módulo de Gestão de Projetos, que estão especificados no 

Documento de Especificação de Requisitos em Anexo.  

Foi assim desenhado um sistema capaz de oferecer ao utilizador uma visualização 

global e centralizada das atividades que decorrem internamente para desenvolver um 

projeto, com um apoio especial na gestão do tempo e qualidade, indo de encontro às 

necessidades dos utilizadores. No sentido contrário, a gestão de riscos e a gestão de 

custos não foi considerada de acordo com a mesma justificação. Contudo, o processo de 

entrada de informação (através de formulários) foi preparado para ser configurável caso 

a caso a partir da alteração dos campos dos formulários de preenchimento de projetos e 

tarefas  

A utilização de outras ferramentas para gerir as finanças e recursos humanos 

limitou o número de funcionalidades possíveis de forma a manter o método de trabalho 

geral da IPBrick. No entanto, o módulo será também um ponto único de acesso para 

essas plataformas através das ligações nas suas interfaces, diminuindo o tempo gasto na 

navegação entre plataformas.  

Em última análise, conclui-se que o resultado final desta dissertação constitui 

essencialmente uma base para o desenvolvimento do produto. Em comparação com 

outros sistemas tecnológicos para a GP (analisados no Estado da Arte), assume-se que 
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este módulo, tal como está planeado até este ponto, ainda não é tão completo como a 

maioria dos produtos concorrentes no mercado. Porém, e ao contrário dos sistemas 

analisados, neste caso foi planeado um subproduto que estará dependente de um sistema 

principal, com as suas próprias características e funcionalidades.  

Através da sua simplicidade e sintonia com as funcionalidades do iPortalDoc, o 

módulo está preparado para melhorias e para a integração com outros sistemas em 

utilização na organização. Também é imaginável a adição de novas funcionalidades 

(nomeadamente ao nível de outras áreas da GP tais como a gestão de custos e de 

recursos) sem que seja obrigatório alterar a sua estrutura e modo de funcionamento. 

Embora a sua especificação e planeamento tenha sido concluído, o resultado final 

deste projeto não conta com a fase de desenvolvimento técnico e prototipagem do 

módulo, uma fase essencial do processo de engenharia de requisitos e que iria conduzir 

a testes, consequentes melhorias e à confirmação das validações dos stakeholders. 

Assim, prevê-se num futuro próximo o início desta última fase do desenvolvimento. 
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Anexo 1 - Guião de entrevista semiestruturada 

 

Duração prevista: 7 a 10 minutos 

A entrevista está planeada para decorrer num ambiente informal e o seu objetivo global 

é entender o panorama da GP na organização e qual a influência do IPortalDoc neste 

contexto. 

Objetivo Questão Questões Específicas 

Identificar funções do 

colaborador, como gestor de 

projetos 

1- Qual o seu papel como gestor de projetos?  

Identificar características 

básicas dos projetos 

2- Tipicamente, em que consistem os 

projetos aos quais é atribuído? 

2.1- Qual a sua duração? 

Perceber em que consiste 

utilização do IPortalDoc   

3- No seu dia-a-dia, que uso faz do 

IPortalDoc? 

 

Caracterizar genericamente 

o IPortalDoc 

4- Quais considera os pontos fortes do 

IPortalDoc? 

5- Quais considera os pontos fracos do 

IPortalDoc? 

5.1- Como poderia melhorar? 

 

 

 

Perceber qual a utilização 

do IPortalDoc ao nível da 

Gestão de Projetos 

6- Faz um planeamento do projeto 

(nomeadamente ao nível do âmbito, tempo, 

custos, riscos e recursos humanos)? 

7- Utiliza o IPortalDoc para gerir o tempo 

que investes em cada projeto? 

8- Utiliza o IPortalDoc para gerir 

documentos relativos aos projetos? 

6.1- [Se sim] Utiliza o 

IPortalDoc para planear os 

projetos? 

 

7.1- [Se sim] Como? 

 

8.1- [Se sim] Que tipo de 

documentos? 

Conhecer a opinião do 

entrevistado sobre a 

importância de GP no seu 

contexto 

9- Que importância atribui ao processo de 

planeamento dos projetos? 

10- O IPortalDoc auxilia nesse planeamento? 

11- Qual a influência do IPortalDoc na 

gestão dos projetos?  

 

 

10.1- Como? 
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Respostas 

A seguinte tabela apresenta a síntese das respostas dos três entrevistados. 

Questão Respostas 

1- Qual o seu papel como gestor de projetos? Comunicação com o cliente; Controlo de prazos; 

Levantamento de requisitos. 

2- Tipicamente, em que consistem os 

projetos aos quais é atribuído? 

A maioria dos projetos são de implementação do IPortalDoc 

no cliente. 

2.1- Qual a sua duração? Todos os entrevistados responderam que a maioria dos 

projetos têm uma duração de aproximadamente seis meses. 

Há no entanto e esporadicamente algumas exceções. 

3- No teu dia-a-dia, que uso faz do 

IPortalDoc? 

A resposta comum foi a introdução de documentos. Num dos 

casos, o IPortalDoc é usado para atribuir tarefas a outros 

colaboradores. 

4- Quais considera os pontos fortes do 

IPortalDoc? 

O facto de os workflows permitirem saber o estado de 

qualquer processo a qualquer momento e a configuração ser 

muito detalhada e configurável foram os dois aspetos 

positivos destacados. 

5- Quais considera os pontos fracos do 

IPortalDoc? 

A consulta de informação está pouco concentrada; Embora 

seja um ponto forte, a configuração não é fácil de realizar; 

Instabilidade das atualizações. 

5.1- Como poderia melhorar? As respostas apontaram para a melhoria dos pontos fracos, 

sem referir uma solução específica. Exemplo: Simplificar o 

processo de configuração. 

6- Faz um planeamento do projeto 

(nomeadamente ao nível do âmbito, tempo, 

custos, riscos e recursos humanos)? 

A resposta geral foi sim à exceção da gestão dos custos. 

6.1- [Se sim] Utiliza o IPortalDoc para 

planear os projetos? 

Não.  

7- Utiliza o IPortalDoc para gerir o tempo 

que investe em cada projeto? 

Não. 

7.1- [Se sim] Como? - 

8- Utiliza o IPortalDoc para gerir 

documentos relativos aos projetos? 

Sim. 
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Questão Respostas 

8.1- [Se sim]Que tipo de documentos? Todos utilizam os mesmos tipos de documentos uma vez que 

todos os projetos seguem o mesmo processo a nível 

documental. Os documentos são: Proposta Comercial, 

Orçamento, Folha de Obra, Cronograma, Relatório de 

Reunião de Arranque, Relatório de Reunião de Progresso, 

Plano de Formação, Folha de Presenças/Avaliação, Relatório 

de Reunião de Fecho.  

9- Que importância atribui ao processo de 

planeamento dos projetos? 

É muito importante. Um dos entrevistados destacou que 

embora fosse muito importante, nem sempre acontecia. 

10- O IPortalDoc auxilia nesse 

planeamento? 

Não. 

10.1- Como? - 

11- Qual a influência do IPortalDoc na 

gestão dos projetos?  

As respostas indicaram que o IPortalDoc tem muita 

influência porque as informações relativas aos projetos ficam 

todas arquivadas no sistema, o que permite em qualquer 

momento consultar em que fase do processo documental o 

projeto se encontra bem como quais foram as ações realizadas 

no passado e quais os seus intervenientes. 
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Anexo 2 – Documento de Especificação de Requisitos 

 

 

 

Documento de Especificação de 

Requisitos 

 

Módulo iPortalDoc – Gestão de Projetos 
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1. Introdução 

 

1.1. Objetivo 

Este documento tem como objetivo a identificação e especificação de 

requisitos para o módulo de Gestão de Projetos do iPortalDoc. 

 

1.2. Âmbito 

O seguinte documento de especificação de requisitos servirá de apoio ao 

desenvolvimento de um módulo para o software iPortalDoc. O iPortalDoc é um 

produto, desenvolvido pela empresa IPBrick S.A, que se caracteriza como um 

software de gestão documental e workflows. Relaciona os processos de trabalho da 

organização com os documentos e pessoas envolvidas através de mecanismos 

automáticos, sendo que é este aspeto que está na origem do seu valor comercial.  

O módulo em questão é portanto um subproduto do produto iPortalDoc e será 

detalhado tendo em vista uma primeira implementação na IPBRICK, adequando-se 

ao contexto e processos de gestão de projetos desta organização em particular. A 

ideia surgiu com a necessidade, por parte de alguns clientes, de uma maior integração 

do iPortalDoc com processos organizacionais relacionados com a gestão de projetos. 

No mesmo sentido, este módulo considera-se um acrescento ao produto, 

acrescentando valor e provocando uma oportunidade para atrair novos clientes. 

 

1.3.  Definições 

Gestão de Projetos (GP) – A “aplicação do conhecimento, habilidades, 

ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender aos seus requisitos” 

(PMI 2013) 

 

Gestão de Informação (GI) - “É a dimensão prática da Ciência da Informação 

que atravessa todas as áreas do campo de estudo desta ciência” (Ribeiro e Silva 

2015) atualmente frequentemente definidas como 1) a produção do fluxo 

informacional; 2) a organização e representação da informação e 3) o comportamento 
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informacional. 

 

1.4.  Referências Bibliográficas 

 

 Almeida, Marcelo. 2012. “Integração de OpenERP ( Enterprise Resource 

Planning ) num Sistema de Gestão Documental e Workflow.” Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto. 

 

 IEEE. IEEE Std 830-1998 IEEE Recommended Practice for Software 

Requirements Specifications. IEEE Computer Society, 1998. 

 

 Ribeiro, Fernanda, and Armando Malheiro da Silva. 2015. “Information 

Management in Project Management: Theoretical Guidelines for Practical 

Implementation.” In Handbook of Research on Effective Project 

Management through the Integration of Knowledge and Innovation, i:275–

94. Business Science Reference. doi:10.4018/978-1-4666-7536-0. 

 

1.5.  Estrutura do documento 

O documento é constituído por duas partes fundamentais que dizem 

respeito aos pontos 2 e 3. No ponto 2 é feita uma contextualização e descrição 

do produto, essencialmente com referência às suas funções e aos seus 

utilizadores. Ao longo do ponto 3 são apontados os diferentes tipos de 

requisitos que o sistema deverá cumprir. Por fim, o ponto 4 é destinado a 

documentação anexa e auxiliar à interpretação deste documento. 

 

 

2. Descrição Geral 

2.1.  Perspetiva do Produto 
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O módulo Gestão de Projetos deverá ser capaz de 1) automatizar e 

agilizar o processo global de GP na organização em que estiver implementado 

e 2) oferecer informação de apoio durante e após o mesmo processo.  

Será web-based, podendo ser acedido através de qualquer browser, 

herdando essa característica do iPortalDoc.  

Os objetivos gerais, necessidades e oportunidades relacionadas com o 

desenvolvimento do módulo Gestão de Projetos do iPortalDoc encontram-se 

sistematizadas no seguinte esquema: 

 

 

2.2.  Funções do Produto 

O módulo Gestão de Projetos do iPortalDoc deve, prioritariamente, ser 

intuitivo e amigável. Para isso, deve seguir a mesma lógica de utilização e 

navegação do sistema iPortalDoc por forma a evitar incoerências na utilização 

e a sensação de desintegração. 

Ao navegar no módulo, o utilizador terá disponíveis as seguintes 

funcionalidades: 

 Ver/Editar/Filtrar Lista de Projetos; 

 Ver/Editar/Filtrar Lista de Tarefas; 

 Criar e Editar Projetos; 

 Criar e Editar Tarefas; 

O
b

je
ti

vo
s 

•Disponibilizar uma vista 
alternativa para 
conteúdos alojados no 
IPortalDoc; 

•Agrupar num pequeno 
conjunto de páginas 
documentos, 
utilizadores e tarefas 
por projetos em 
comum; 

•Oferecer ao utilizador 
informações de 
suporte à decisão. 

N
ec

es
si

d
ad

es
 

•Responder às 
exigências de clientes e 
do mercado; 

•Inovar um produto 
existente. 

O
p

o
rt

u
n

id
ad

e
s 

•Atrair novos clientes; 

•Aumentar o valor do 
produto global 
IPortalDoc. 
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 Introduzir e Associar documentos a Projetos e Tarefas; 

 Ver mails associados a Projetos e Tarefas; 

 Ver esquema cronológico, edições e workflow de 

Projeto x e Tarefa y; 

 Associar membros (Utilizadores do iPortalDoc) a 

Projetos e Tarefas; 

 Gerar cronograma representativo da previsão e da 

realidade do Projeto. 

 

2.3.  Características do utilizador 

O módulo Gestão de Projetos do iPortalDoc deve ser adaptável e 

configurável para qualquer organização que utilize o iPortalDoc.  

Neste caso, é previsto que o módulo seja utilizado inicialmente por 

elementos de um departamento da IPBRICK S.A. (Departamento de Suporte e 

Implementação iPortalDoc). Espera-se que mais tarde a sua utilização seja 

ampliada até à comercialização e aplicação em clientes. 

 

2.4.  Restrições 

 O módulo não poderá funcionar de forma independente e externa ao 

iPortalDoc; 

 Só poderão aceder ao módulo utilizadores com acesso e permissões 

definidas por um utilizador com permissões de administração. 

 

2.5.  Assunções e Dependências 

 Sendo um subproduto do iPortalDoc, o módulo de Gestão de Projetos 

estará dependente do funcionamento geral do iPortalDoc e dos efeitos das suas 

atualizações. Também os utilizadores, documentos e todas as ações sobre os 

documentos estarão e ficarão alojados no iPortalDoc; 

 O correto funcionamento e eficácia do módulo estarão sempre 

dependentes do tipo de utilização que lhe é conferido. O exemplo mais evidente é o 

cronograma, que é baseado nos dados introduzidos pelo utilizador nos formulários 

do módulo ou em qualquer outra plataforma a integrar e que dizem respeito às horas 

aplicadas versus as horas previstas. 
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3. Requisitos Específicos 

3.1.  Interfaces externas 

3.1.1. Interfaces do Sistema 
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3.1.2. Interfaces de Hardware e Software 

 

O sistema é web-based e portanto estará disponível para qualquer computador ou 

dispositivo móvel desde que exista acesso à internet através de um browser. 

A arquitetura global do sistema está representada na seguinte ilustração: 

 

 

 

3.2.  Requisitos Funcionais 

 

3.2.1. Ver/Editar/Filtrar Lista de Projetos 

O módulo deve ser capaz de listar, através de uma tabela, todos os projetos 

inseridos e existentes em sistema numa só página. Deve ainda ser possível filtrar os 

projetos a aparecer na tabela por todos os campos distribuídos pelas colunas, permitindo 

ao utilizador encontrar o(s) projeto(s) pretendido(s) rapidamente. 

 

3.2.2. Ver/Editar/Filtrar Lista de Tarefas 

O módulo deve ser capaz de listar, através de uma tabela, todas as tarefas 

Ilustração 40 - Arquitetura do iPortalDoc (Almeida, 2012) 
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inseridas e existentes em sistema numa só página. Deve ainda ser possível filtrar as 

tarefas a aparecer na tabela por todos os campos distribuídos pelas colunas, permitindo 

ao utilizador encontrar a(s) tarefa(s) pretendida(s) rapidamente. 

 

3.2.3. Criar e Editar Projetos 

Deve ser permitido criar novos projetos e inserir informações relativas a projetos 

através de um formulário de preenchimento cujos campos poderão ser configuráveis 

para cada caso. Também deve existir a possibilidade de editar projetos já em sistema 

através do mesmo formulário de preenchimento. Todos os projetos inseridos ou 

editados devem entrar na Lista de Projetos referida no ponto 3.2.1. 

 

3.2.4. Criar e Editar Tarefas 

Deve ser permitido criar novas tarefas e inserir informações relativas a tarefas 

através de um formulário de preenchimento cujos campos poderão ser configuráveis 

para cada caso. Também deve existir a possibilidade de editar tarefas já em sistema 

através do mesmo formulário de preenchimento. Todas as tarefas inseridas ou editadas 

devem entrar na Lista de Tarefas referida no ponto 3.2.2. 

 

3.2.5. Introduzir e Associar documentos a Projetos e 

Tarefas 

O módulo deve incluir a função de introduzir e associar documentos a projetos e 

tarefas utilizando o mesmo mecanismo existente no iPortalDoc para executar a mesma 

função.  

 

3.2.6. Ver mails associados a Projetos e Tarefas 

O módulo deve incluir a função de visualizar e-mails associados a projetos e 

tarefas utilizando o mesmo mecanismo existente no iPortalDoc para executar a mesma 

função.  
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3.2.7. Ver esquema cronológico, edições e workflow de 

projeto x e tarefa y 

O módulo dever permitir o acesso ao histórico de ações, edições (versões) e 

estado de um projeto ou tarefa através das interfaces Esquema Cronológico, Edições e 

Workflow, utilizando os mesmos mecanismos existentes no iPortalDoc.  

 

3.2.8. Associar membros (Utilizadores do iPortalDoc) a 

Projetos e Tarefas 

Deve ser possível associar utilizadores do iPortalDoc a projetos e tarefas através 

das interfaces Formulário Preenchimento de Projeto e Formulário Preenchimento de 

Tarefas, respetivamente. 

 

3.2.9. Gerar cronograma representativo da previsão e da 

realidade do Projeto 

O sistema deve ser capaz de gerar um cronograma com base nos dados inseridos 

sobre projetos e tarefas. Este cronograma deve permitir perceber intuitivamente e em 

primeira instância qual a data de início prevista, a data de fim prevista e a data atual. 

Deve depois ser capaz de calcular a percentagem das horas aplicadas até ao momento 

em relação com as horas previstas e representar o cálculo graficamente. 

 

3.3.  Requisitos de Segurança 

O Módulo Gestão de Projetos deve herdar todas as características de segurança do 

iPortalDoc, a saber: 

 O utilizador só deve aceder ao sistema depois de efetuar login; 

 Para cada utilizador, deve existir um username e uma password; 

 Deve ser permitido ao utilizador alterar a sua password; 
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 O sistema não deve permitir passwords com baixo nível de 

complexidade (conjunto de carateres curto e uniforme); 

 O sistema deve permitir a configuração de perfis por utilizador e grupos 

de utilizadores, por forma a controlar o acesso e privacidade dos conteúdos; 

 O sistema deve garantir a autenticidade do histórico de ações de 

utilizadores e edições de documentos; 

 Só podem aceder a um projeto p os utilizadores membros da equipa 

destacada para esse mesmo projeto ou utilizadores com um perfil do iPortalDoc 

a definir por um utilizador com permissões de administração; 

 

3.4.  Requisitos de Desempenho 

 Qualquer documento inserido no sistema não deve desaparecer 

ou ser excluído a não ser através de uma ação de um utilizador com 

permissões superiores; 

 O sistema não deve demorar mais de x segundos a responder a 

uma ação do utilizador; 

 Os utilizadores deverão receber alertas do sistema por correio 

eletrónico perante as seguintes situações: 

a) O utilizador é responsável ou membro de uma tarefa/projeto e 

1) faltarem x dias para a data de conclusão prevista de uma 

tarefa/projeto e 2) a percentagem de horas aplicadas for 

inferior y. 

 

3.5.  Requisitos de Restrição 

Sem requisitos de restrição assinaláveis. 

 

4. Apêndices 

4.1.  Diagramas de casos de uso 

4.1.1. Aceder ao módulo Gestão de Projetos 
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Descrição: Para aceder ao módulo GP, o utilizador terá de se autenticar no 

iPortalDoc, clicar no separador “Módulos” e de seguida clicar em “Gestão de Projetos”. 
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4.1.2. Funcionalidades  

 

 

 

 

 

 



118 
  

 

4.1.3. Funcionalidade 1 – Ver/Editar/Filtrar Lista de 

Projetos 

 

 

 

Descrição: O utilizador deverá ter a possibilidade de visualizar numa só página 

uma tabela que liste os projetos introduzidos em sistema. A tabela deverá ter colunas 

correspondentes a campos de informação relativa a cada um dos projetos. Os campos a 

aparecer na tabela devem ser opcionais e deve ser possível ordenar a tabela por campos 

(colunas) e filtrar os resultados. 
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4.1.4. Funcionalidade 2 - Ver/Editar/Filtrar Lista de 

Tarefas 

 

 

 

Descrição: O utilizador deverá ter a possibilidade de visualizar numa só página 

uma tabela que liste as tarefas introduzidas em sistema. A tabela deverá ter colunas 

correspondentes a campos de informação relativa a cada uma das tarefas. Os campos a 

aparecer na tabela devem ser opcionais e deve ser possível ordenar a tabela por campos 

(colunas) e filtrar os resultados. 
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4.1.5. Funcionalidade 3 – Criar e Editar Projetos 

 

 

Descrição: O utilizador deverá ter a possibilidade de, através de um formulário de 

introdução de dados, criar um projeto ou editar um já existente. O utilizador poderá 

aceder a este formulário através da opção “Novo Projeto” ou clicando no nome do 

projeto a aparecer na “Lista de Projetos”. 

4.1.6. Funcionalidade 4 – Criar e Editar Tarefas 
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Descrição: O utilizador deverá ter a possibilidade de, através de um formulário de 

introdução de dados, criar uma tarefa ou editar uma já existente. O utilizador poderá 

aceder a este formulário através da opção “Nova Tarefa” ou clicando no nome do 

projeto a aparecer na “Lista de Tarefas”. 

 

 

4.1.7. Funcionalidade 5 – Introduzir e Associar 

documentos a projetos e tarefas 

 

 

 

 Descrição: Deverá ser possível o utilizador introduzir e associar documentos 

tanto a projetos como a tarefas. Para isso terá que selecionar “Projetos” e de 

seguida clicar em “Tarefas do Projeto”. A opção “Associar Documento” deverá 

abrir uma janela pop-up com uma opção para introduzir um documento, uma 
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opção para associar o documento introduzido a uma das tarefas em sistema e uma 

opção para associar o documento introduzido a um dos projetos em sistema. 

 

4.1.8. Funcionalidade 6 - Ver Mails associados a 

projetos e tarefas 

 

 

 

 Descrição: Deverá ser possível para o utilizador, ver quais os mails 

associados tanto a projetos como a tarefas. Para isso terá que selecionar o projeto 

ou tarefa que pretender e de seguida clicar em “Mails Assoc.”. 
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4.1.9.  Funcionalidade 7 – Ver esquema cronológico, 

edições e workflow de Projeto x e Tarefa y 

 

 

 

 Descrição: Deverá ser possível para o utilizador, aceder ao esquema 

cronológico, edições e workflow tanto de projetos como de tarefas. Para isso, deverá 

selecionar o projeto ou tarefa pretendido e de seguida clicar em “Esquema Cron.”, 

“Edições” ou “Workflow”. 
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4.1.10. Funcionalidade 8 – Associar membros 

(Utilizadores do iPortalDoc) a projetos e tarefas 

 

 

 

 Descrição: Deverá ser possível para o utilizador, associar utilizadores do 

iPortalDoc tanto a projetos como a tarefas. Para isso, deverá selecionar a tarefa 

pretendida e de seguida preencher o campo “Adicionar Utilizador” no formulário 

de preenchimento.  
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4.1.11. Funcionalidade 9 - Gerar Cronograma 

representativo da previsão e realidade do projeto 

 

 

 

 Descrição: Deverá ser possível para o utilizador, gerar um cronograma que 

represente a previsão e a realidade do projeto. Para isso, o utilizador poderá selecionar o 

projeto pretendido, de seguida clicar em “Tarefas do Projeto” e depois em “Ver 

Cronograma”. Seguindo este caminho o utilizador vai gerar um cronograma com a 

representação das tarefas de um projeto concreto. Poderá também ir para a interface 

“Lista de Tarefas” e clicar em “Ver Cronograma” para gerar um cronograma com todas 

as tarefas visíveis na tabela. 
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4.2. Interfaces de utilização 

 

 Interface “Projetos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



127 
  

 Interface “Lista de Tarefas” 
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 Interface “Formulário de Preenchimento – Projeto” 
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 Interface “Formulário de Preenchimento – Tarefas” 
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 Interface “Tarefas do Projeto” 
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 Interface “Associar Documento” 
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 Interface “Ver Cronograma” 
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 Interface de Configuração 
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