
Resumo  

O presente trabalho foi desenvolvido no INEGI, Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão 
Industrial, no âmbito do estágio curricular do Mestrado Integrado em Engenharia Industrial e 
Gestão, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.  

A gestão de projectos tem vindo a emergir essencialmente em virtude da necessidade de 
competir num mundo em grande mudança com níveis de complexidade crescentes, em que a 
capacidade de responder a tempo e de uma forma integrada se torna cada vez mais 
importante.  

A actividade levada a cabo pelo INEGI exige a necessidade de uma gestão de projectos mais 
eficiente e com uma gestão de informação mais centralizada. Para tal é necessário um trabalho 
de reflexão sobre a temática da gestão de projectos e dos processos inerentes a esta actividade. 

Este trabalho visa a optimização do processo de gestão de projectos no INEGI, tendo como 
principal objectivo a criação de uma metodologia que actue a nível organizacional e 
operacional. 

Desta forma, são analisadas as melhores práticas de gestão de projectos existentes no mercado 
e em seguida é abordado todo o processo de gestão de projectos a nível operacional e 
organizacional no INEGI. Através da operacionalização de funções e de um levantamento 
exaustivo, efectua-se a caracterização das práticas actuais de gestão de projectos na 
organização que conduzem a uma posterior sistematização das dificuldades sentidas no 
INEGI nesta área. 

Com o propósito de introduzir melhorias significativas no processo de gestão de projectos é 
apresentada uma nova metodologia. A metodologia adoptada tem como base um modelo que 
se baseia em práticas definidas no Project Management Body of Knowledge, compilado pelo 
Project Management Institute (PMBOK/PMI), entidade internacional que organiza os 
conceitos, as técnicas, as ferramentas e as melhores práticas de gestão de projectos. A 
abordagem organizacional procura um acompanhamento adequado dos projectos de forma a 
aumentar a fiabilidade dos serviços prestados. A abordagem operacional pretende assegurar 
um controlo das diferentes fases de gestão de projectos. 

As melhorias esperadas prendem-se essencialmente como o aumento da satisfação do cliente 
decorrente de um acompanhamento mais eficaz dos projectos e de uma utilização mais 
eficiente de recursos humanos e financeiros. 



Abstract 

This work was developed in INEGI, Institute of Mechanic Engineering and Industrial 
Management, under the curricular training of Master in Industrial Engineering and 
Management of the Faculty of Engineering of the University of Oporto. 

The project management has emerged mainly due to the need to compete in a world of great 
change with increasing levels of complexity, in which the ability to respond promptly and in 
an integrated manner becomes increasingly important. 

The activity carried out by INEGI requires the need for a more efficient project management 
and with centralized management information. That requires a reflection work about the topic 
of projects management and about the inherent processes with this activity. 

This work aims at optimising of the process of project management in INEGI, having as main 
objectives the creation of a methodology addressed at both operational and organizational 
levels. 

Thus, are analyzed best practices in projects management in the market and then is 
approached the whole process of project management at both operational and organizational 
level in INEGI. Through the operational execution of functions and a comprehensive survey 
about the projects management practices in the organization that leads to a systematization of 
the difficulties experienced in INEGI in this area. 

With the purpose of introducing a significant improvement in the project management is 
tabled a new methodology. The methodology adopted addresses to a model of management of 
multiple projects based on a practice established in the Project Management Body of 
Knowledge compiled by the Project Management Institute (PMBOK / PMI), international 
entity which organizes the concepts, techniques, tools and the best practices of project 
management. The organizational approach demands proper monitoring of projects to increase 
the reliability of services provided. The operational approach aims to make an operational 
control of the different phases of project management. 

The expected improvements are primarily related to an increase in the customer satisfaction 
due to a more effective monitoring of projects and a more efficient use of human and financial 
resources.




