MANUAL DE FORMAÇÃO
MÉTODO FORMATIVO 80:20
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A informação contida nesta publicação (comunicação) vincula exclusivamente o autor,
não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela possa ser feita.

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia no âmbito do Programa de Aprendizagem ao
Longo da Vida: Leonardo da Vinci – Transferência de Inovação.
ComPM - Competências para Gestores de Projetos Europeus (2011-1-PL1-LEO05-19892)

Introdução
Este Manual de Formação foi desenvolvido no âmbito do projeto “ComPM - Competências
para Gestores de Projetos Europeus” financiado pela ação Leonardo da Vinci do Programa de
Aprendizagem ao Longo da Vida da Comissão Europeia. O projeto iniciou em Janeiro de 2012 e
terminará em Março 2014.
Os parceiros do projeto, Fundação OIC (Polónia), Colégio GEA (Eslovénia), Fundação ISTUD
(Itália), INOVA+ (Portugal) e Syntra West (Bélgica), não pretenderam criar mais um curso em
gestão de projetos, mas antes beneficiar da sua experiência de formação para desenvolver um
curso prático focalizado na implementação de projetos Europeus. Assim, o curso ComPM
salienta as competências requeridas aos gestores de projetos Europeus e no modo em que
essas competências podem ser desenvolvidas de forma prática. O programa está ajustado a
cada fase de implementação de um projeto e às competências exigidas para cada uma dessas
fases.
O curso ComPM dirige-se a gestores de projetos e aos interessados em trabalhar como
gestor(a) de projeto, bem como aos formadores que procuram aumentar o seu conhecimento
nesta área.

Método Formativo
O método formativo, no qual o programa formativo se sustenta, procura passar da teoria à
prática, da palavra escrita à ação, promovendo competências práticas. Assume uma relação
entre componente prática e teórica de 80-20, sendo, por isso, maioritariamente orientado
para o desenvolvimento, melhoria e aperfeiçoamento das competências relevantes dos
gestores de projetos Europeus, como também dos formadores. Os métodos de aprendizagem
selecionados enfatizam a componente prática (80%). As atividades práticas, seguidas de
feedback e reflexão, devem contribuir para orientar o processo de aprendizagem e alcançar os
diferentes objetivos de cada módulo. Os exercícios recorrem a casos reais e a diferentes
técnicas formativas, como sessões de brainstorming, atividades em grupo, debates, role play,
entre outras. Contudo, a experiência demonstra que os formandos preferem ter uma
componente teórica que os ajude a compreender melhor os conteúdos transmitidos. Neste
sentido, os parceiros do projeto desenvolveram um manual formativo que apresenta a
vertente teórica do curso prático.
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O manual e o manual de atividades foram desenvolvidos para os gestores de projeto
(formandos). Para os formadores, foi criado o manual do formador, sendo que poderão ainda
usar os materiais formativos como recurso de apoio para a transmissão de conhecimentos.
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Os Materiais Formativos desenvolvidos para o curso ComPM foram:
 Manual
 Manual de Atividades
 Manual do Formador

O Manual contém a informação teórica de todos os módulos do programa formativo.
Apresenta a abordagem aos diferentes conteúdos, descrevendo cada tópico de uma forma
detalhada e compreensiva. Contudo, não tem como intenção servir de material principal a ser
usado na formação, consistindo apenas num documento de apoio ao manual de formação.
Pode ser consultado por formados e formadores como fonte de informação adicional sobre
um determinado tópico.
O Manual de Atividades consiste num documento de trabalho para os formandos (gestores de
projetos), com todos os exercícios e materiais necessários às atividades previstas em cada
módulo.
O Manual do Formador contém todos os exercícios, uma introdução aos mesmos, as soluções
e sugestões de feedback. Integra ainda hiperligações para páginas onde informação adicional
sobre os diversos tópicos poderá ser consultada, nomeadamente no Manual.
Atendendo a estes três documentos, os parceiros do projeto ComPM acreditam ter
desenvolvido um conjunto completo de materiais formativos destinados quer a formandos
como a formadores.

Construído de forma modular, o Manual de Formação do ComPM integra seis módulos,
designadamente:
 Módulo 1 – Enquadramento do Projeto
 Módulo 2 – Planeamento
 Módulo 3 – Gestão Financeira
 Módulo 4 – Marketing e Comunicação
 Módulo 5 – Monitorização e Avaliação
 Módulo 6 – Competências Transversais
Ao ser desenvolvido numa forma modular permite ajustar o programa formativo às
características e competências de cada público-alvo / grupo formativo. Poderá privilegiar
determinados módulos e/ou dispensar outros. Assim, terá a possibilidade de criar um percurso
formativo personalizado ao grupo de formação atendendo às suas especificidades e
necessidades. Por sua vez, o Módulo 6 foi concebido para ser extremamente prático, no
sentido de permitir aos formandos “ativar” as competências transversais em situações reais,
com base em casos concretos relacionados com as temáticas abordadas nos módulos 1 a 5.
Deste modo, recomenda-se que os casos propostos no Módulo 6 sejam ministrados no âmbito
dos módulos anteriores, designadamente em cerca de 2 a 4 horas na parte final dos restantes
módulos (1 a 5), para possibilitar a aplicação das competências transversais relevantes
associadas a cada área temática (e.g. planeamento do projeto, etc.).
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A duração total do curso e de cada um dos módulos deverá ser adaptado ao nível de
conhecimentos de cada grupo formativo, de acordo com a sugestão do próprio formador.
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Os gestores de projeto menos experientes podem explorar todo o programa formativo e
desenvolver as competências relativas a todos os módulos.

