ComPM – versão final
Competências individuais (cognitivas)
Flexibilidade
1.
2.
3.
4.
5.

Consigo adaptar-me a várias atividades de um projeto
Consigo trabalhar de forma eficaz em várias condições de projeto
Sou capaz de lidar com situações inesperadas
Sou capaz de reagir de forma adequada a alterações no contexto de um projeto
Sou capaz de reagir a circunstâncias de mudança

Persistência
1.
2.
3.
4.
5.

Dou o meu melhor para atingir os objetivos apesar dos diversos obstáculos
Estou concentrado/a nos objetivos do projeto
Consigo concentrar-me nos objetivos do projeto
Trabalho arduamente para alcançar os objetivos do projeto
Acredito que o trabalho árduo traz recompensas

Resolução de Problemas
1.
2.
3.

Sou capaz de considerar formas diferentes de resolver problemas
Consigo tomar medidas adequadas para resolver problemas
Sou capaz de analisar uma situação e encontrar a melhor solução possível

Tomada de decisão
1.
2.
3.
4.
5.

Consigo tomar decisões atempadamente
Consigo escolher ferramentas adequadas para tomar decisões
Consigo tomar decisões mesmo em clima de incerteza
Sou capaz de recolher informações relevantes durante a tomada de decisão
Sou capaz de tomar as decisões adequadas para alcançar objetivos
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Planeamento e organização
1.
2.

Sou capaz de estabelecer um plano de trabalho
Trabalho de acordo com os programas [de trabalho]

3.
4.
5.

Consigo planear ações com sucesso
Consigo organizar o meu trabalho
Consigo planear como alcançar objetivos de projeto

Iniciativa
1.
2.
3.
4.

Sou criativo/a
Mantenho os olhos e os ouvidos abertos a novas ideias
Sou capaz de encontrar soluções inovadoras para alcançar o sucesso
Consigo encontrar novas oportunidades dentro e fora do contexto de projeto

Competências Sociais
Liderança
1. Sou capaz de motivar a minha equipa a empreender ações
2. Consigo dar feedback em relação à execução de tarefas
3. Estabeleço objetivos claros para o trabalho da equipa
4. Sou capaz de reunir equipas eficazes orientadas para tarefas de modo a cumprir
objetivos
5. Sei como construir uma equipa eficaz

Trabalho em Equipa
1. Partilho o sucesso da equipa com terceiros
2. Sou capaz de trabalhar na equipa
3. Sou capaz de estabelecer boas relações com outras pessoas
4. Respeito as opiniões apresentadas pelos membros da equipa de projeto
5. Consigo ser um ouvinte ativo
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Comunicação
1. Conheço as regras de uma comunicação eficaz
2. Consigo estruturar a minha comunicação
3. Tenho em consideração as possíveis barreiras à comunicação
4. Verifico se os outros compreenderam a minha mensagem
5. Sou capaz de destacar as palavras-chave nas mensagens

Gestão de conflito
1. Em caso de conflito, sou objetivo/a
2. Sou capaz de encontrar uma solução que satisfaça ambas as partes de um conflito
3. Considero que os conflitos são um elemento inerente de relações interpessoais

Negociação
1. Conheço as regras de negociação
2. Conheço as técnicas de negociação
3. Sei como construir o clima para as negociações
4. Sou capaz de influenciar o processo de negociação
5. Conheço regras básicas de mediação

Competências Profissionais
Promoção
1.
2.
3.
4.
5.

Sou capaz de preparar uma campanha publicitária para o projeto
Sou capaz de preparar uma estratégia de promoção para o projeto
Defino a linha criativa de promoção do projeto
Sei como alcançar os grupos alvo do projeto
Sei como atrair os grupos alvo do projeto

Contexto do projeto
1.
2.
3.
4.
5.

Consigo analisar o objetivo do projeto
Consigo estabelecer os objetivos gerais do projeto
Consigo estabelecer os objetivos específicos do projeto
Consigo explicar a mais-valia do projeto
Consigo realizar a análise de necessidade do projeto
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Gestão Financeira e Contabilidade
1.
2.
3.
4.
5.

Consigo controlar o orçamento do projeto durante a sua implementação
Consigo calcular custos diretos
Consigo monitorizar as alterações no orçamento do projeto
Estou ciente dos requisitos dos custos elegíveis
Estou ciente dos requisitos da subcontratação

Monitorização e avaliação
1.

Trabalho com as ferramentas utilizadas para avaliação de projetos

2.
3.
4.

Consigo elaborar planos de contingência
Conheço as ferramentas para comunicação de atividades de projeto
Utilizo os resultados da monitorização e avaliação para resolver problemas num
projeto

5.

Consigo estabelecer os níveis de qualidade para cada uma das atividades planeadas
num projeto
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