CURRÍCULO BASE: GESTÃO DE PROJETOS

VERSÃO PT ATUALIZADA A 01-JUL-2014

Currículo Base “Gestão de Projeto”
Para cursos Profissionais de dupla qualificação, nível IV e orientados para a entrada no ensino superior

Cursos de Formação Profissional
Escolas Profissionais, Escolas do Ensino Secundário e Centros de Formação Profissional
Desenvolvido no âmbito do Projeto “PIA: Gestão de Projeto como instrumento para o
desenvolvimento e garantia de qualidade no ensino e na formação profissional e com
impacto no mercado de trabalho”
Em nome de:

Senado para a Educação, Ciência e Saúde da Cidade de Bremen | Senatorin für Bildung, Wissenschaft
und Gesundheit Rembertiring 8 – 12, 28195 Bremen.

Pelo:

Instituto Público para as Escolas – Dep.º Garantia de Qualidade e Promoção da Inovação | Landesinstitut
für Schule - Qualitätssicherung und Innovationsförderung - Am Weidedamm 20, 28215 Bremen Deutschland

Redação:

Jürgen Uhlig-Schoenian

Colaboração:

Anja-Christina Hinrichs

Traduzido e adaptado para português no âmbito do projeto PIA2 por:
EUROYOUTH Portugal – Celina Santos e Sofia Antunes
Revisto e melhorado com os contributos de:
Ana Ribeiro

Diretora Pedagógica

Escola Profissional de Aveiro

António Almeida

Professor da Área de Informática / Diretor do
Curso Técnico de Informática de Gestão

Escola Profissional de Fafe

Cristina Reis

Diretora Executiva

AFTEBI - Associação para a Formação Tecnológica e Profissional da Beira Interior

Diretor

Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos

Genesis Sardo

Animadora

Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos

Horácio Lourenço

Diretor Executivo

Escola Artística e Profissional Árvore

João Gouveia

Consultor/Coordenador projetos internacionais

Futurenet

José Novais da Fonseca

Diretor do Departamento de Gestão de Projetos

Maria Arlete Pereira da Cruz

Presidente

CENFIM – Centro de Formação profissional
da Industria Metalúrgica e Metalomecânica
CAP do Agrupamento de Escolas de Stº
André

Maria Manuel Casal Ribeiro

Formadora do Departamento de Desenvolvimento e Formação da CML/DMRH

Câmara Municipal de Lisboa

Odete Veloso Gonçalves

Diretora

Futurenet

Fernando Albuquerque Costa
Fernando Santos
Francisco Gonçalves

Irene Ferreira
Isabel Arrais

Ricardo Silva

Cofinanciado pela Comissão Europeia – Aprendizagem ao Longo da Vida – Leonardo da Vinci – Transferência de Inovação
Esta publicação reflete apenas os pontos de vista do autor, e a Comissão Europeia não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das informações nelas contidas.

:: p. 2/15

Currículo Base “Gestão de Projeto”
Para cursos Profissionais de dupla qualificação, nível IV e orientados para a entrada no ensino superior

ÍNDICE
TERMINOLOGIA __________________________________________________________________________ 3
NOTA PRÉVIA____________________________________________________________________________ 3
OBJETIVOS, CONTEÚDOS E RECOMENDAÇÕES _________________________________________________ 7
:: Módulo 1 :: _________________________________________________________________ 8
:: Módulo 2 :: ________________________________________________________________ 10
:: Módulo 3 :: ________________________________________________________________ 12
:: Módulo 4 :: ________________________________________________________________ 13
:: Módulo 5 :: ________________________________________________________________ 15

TERMINOLOGIA
Na presente secção optámos por listar alguns termos técnicos em português e em inglês, considerando que no quotidiano são usados de forma indiferenciada numa ou noutra língua.

Stakeholders

Parte interessada ou interveniente no projeto

Work Packages (WP)

Pacotes de Trabalho; Fases e Conteúdos do Trabalho

Work Breakdown Structure

Estrutura Analítica do Projeto

Milestones

Marcos de progresso (pode referir-se a prazos ou produtos)

Project Charter

Ficha Técnica do Projeto

NOTA PRÉVIA
A função do currículo base “Gestão de projeto” direcionado para cursos profissionais de dupla qualificação, nível IV, e orientados para a entrada no ensino superior ou para a entrada no mercado de
trabalho, tem como objetivo implementar uma conceção de ensino integrada e centrada em atividades.
Assume a forma de projetos multidisciplinares que podem incluir, tanto disciplinas específicas, como
outras, transversais ou gerais. Uma educação baseada em projetos e que procura a execução de projetos reais para serem desenvolvidos em equipa, é um contributo importante para atingir as capacidades académicas pretendidas. Isto é conseguido através do ensino prévio de resolução de problemáticas complexas de ordem profissional e científica e é potenciado por uma ação responsável,
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autoconfiante e autónoma, que reflete o conhecimento profissional adquirido anteriormente.
Com o trabalho de projeto é fomentada não só a aquisição de competências profissionais e a tomada
de consciência de problemas, como se promove o desenvolvimento de atitudes e opiniões que resultam em ações responsáveis para com a comunidade. Para atingir estes ambiciosos objetivos, é
necessário um trabalho de cooperação intenso, dentro do corpo docente, em torno de um plano
anual de formação, que pode prever a partilha regular de métodos, conteúdos e recursos, assim
como critérios de avaliação.

A finalidade da implementação da Gestão de Projeto nos planos de ensino e formação é garantir a
aquisição sistemática de competências metodológicas e sociais, num nível transdisciplinar, indo além
dos limites das disciplinas lecionadas.
Para o ensino da Gestão de Projeto recomenda-se um plano de 30 horas / tempos letivos, no mínimo.
Como pressuposto, a implementação deste currículo e a prossecução dos seus objetivos devem contar com o contributo de várias disciplinas. Em cada escola, a equipa responsável pelos programas
educativos e formativos deverá tomar decisões relativas à sua implementação, nomeadamente: que
disciplinas e áreas de estudo contribuirão para atingir os objetivos da implementação do Currículo e,
de entre estas, qual a disciplina central e de que forma as restantes contribuirão para este fim
comum.
Entre outras razões, a Gestão de Projeto é hoje em dia amplamente utilizada nas áreas da economia,
ciência e administração porque fomenta uma ação estruturada e orientada para objetivos, trabalho
em equipa, pensamento sistémico e competências de gestão do tempo.
A Gestão de Projeto é fundamentalmente um conceito transdisciplinar e integrado, fazendo parte de
uma conceção moderna de formação de base. Os diferentes interesses e áreas de conhecimento, as
competências de motivação e comunicação e as experiências dos/as formandos/as são integrados/as no processo educativo através de uma aprendizagem baseada em projetos e tarefas partilhadas e aceites de forma responsável.

Como pré-requisito para atingir estes fins, tanto o/a gestor/a do projeto como os membros da equipa têm de conhecer, compreender e valorizar as diferentes competências profissionais, sociais e
pessoais da equipa, utilizando-as como recursos para atingir os objetivos do projeto. Uma das dimensões da diversidade é permitir a perceção das diferenças, que se tornam visíveis sobretudo aquando
de encontros entre culturas.
Apesar de os instrumentos da gestão de projeto estarem padronizados a nível internacional, a realidade é que o trabalho em projetos desenvolve-se quase sempre em ambientes culturalmente definidos. Estes baseiam-se em diferentes sistemas de orientação da ação que, por sua vez, influenciam os
padrões de comportamento. A diversidade pode dar origem a conflitos intensos em equipas internacionais, por exemplo. Esta é a razão pela qual é fundamental conhecer e integrar, logo desde o início
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do projeto (na fase de construção da equipa), as diferenças culturais existentes.

O fim último é adquirir competências interculturais, ou seja, a capacidade de interagir de forma adequada e bem-sucedida com indivíduos ou grupos pertencentes a outras culturas. Esta capacidade
pode ser adquirida ainda em idade jovem, ou pode ser estimulada e desenvolvida durante o processo
de socialização através de uma aprendizagem intercultural. Trabalhar em equipa com pessoas de
diferentes contextos culturais leva à aceitação da diversidade que se reflete em diferentes formas de
conhecer, pensar, sentir e agir. Como resultado, os/as formandos/as refletem sobre preconceitos e
reconhecem as suas pertenças culturais percebendo, com isso, a existência de limites na compreensão de outras culturas. A sensibilização para as diferenças culturais conduz sempre a um alargamento
de horizontes e possibilita o reconhecimento e valorização de padrões de comportamento diferentes, bem como a sua análise e, eventualmente, a resolução de conflitos de comunicação interculturais ou internacionais de forma positiva e construtiva.

Regra geral, os projetos caracterizam-se por uma elevado grau de abertura na estruturação dos processos e na identificação e apresentação de soluções adequadas. A gestão de projetos oferece um
enquadramento estrutural sólido para o desenvolvimento de uma ideia que prevê a elaboração de
produto final. Ainda assim, permite uma ampla margem para que os/as formandos/as possam tomar
decisões individuais e estruturar o processo de forma autónoma. A aprendizagem centrada em projetos diferencia-se do ensino assente na transmissão de conhecimento (assente em planos previamente definidos) na medida em que o seu desafio é precisamente confiar nos/as formandos/as e
assumir que eles/as irão desenvolver um plano próprio, bem como identificar e resolver as tarefas do
projeto enquanto equipa e de forma autónoma. Isto implica uma mudança de perspetiva em relação
ao papel dos/as formadores/as e em relação à conceção metodológica e didática das aulas. Durante
o processo de aprendizagem centrado em projetos, os conteúdos das disciplinas são pesquisados,
escolhidos e aplicados, tendo por critério a sua pertinência para o problema/questão abordada. Por
isso, nem sempre coincidem totalmente com os objetivos e conteúdos de uma determinada área ou
disciplina de aprendizagem.

Por outro lado, na realização dos projetos, os formadores/as não têm só um papel de orientador/a e
facilitador/a da aprendizagem, disponibilizando conteúdos pertinentes e apoio metodológico. Na
ausência de um “cliente” real (promotor e destinatário do projeto), os/as formadores/as também
assumem esse papel, representando-o perante a equipa de formandos/as. Graças a este elemento, é
possível aos/às formandos/as estarem a ser continuamente confrontados/as com pontos de vista e
pedidos de “clientes”, desde o início e ao longo de todo o decurso do projeto. Outro papel dos/as
formadores/as é o de monitorizar e de garantir, na implementação do projeto, um equilíbrio adequado entre os conteúdos de aprendizagem centrados na gestão de projeto e os das disciplinas curriculares.
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O Currículo Base é composto por 5 módulos que descrevem uma abordagem possível para ensinar a
Gestão de Projeto, com uma metodologia centrada em atividades e com uma ordem cronológica
própria. Ele inclui não apenas elementos de preparação e monitorização de projeto, mas também o
aspeto chave para a gestão de projetos: um planeamento geral e detalhado. A fase de execução do
projeto real (módulo 4) não está contemplada no calendário proposto, porque o tempo necessário
para a sua execução pode variar consideravelmente, dependendo da complexidade do projeto.
Depois de realizar o módulo 5, as equipas de formandos/as deverão ser capazes de fazer o planeamento, implementação e registo sistemático de um projeto de forma autónoma.

Os objetivos do Currículo são vinculativos. Os conceitos listados na secção “Conteúdos” remetem
para documentos e aspetos metodológicos relevantes para a gestão de projetos. A lista de conceitos
não é exaustiva e tem como propósito servir de base para a negociação e formulação dos objetivos
do Currículo; podem ser complementados e modificados em função do contexto em que cada escola
desenvolve os seus currículos.

O fato deste Currículo estar estruturado em módulos torna possível ter em conta os diferentes percursos e competências dos/as formandos/as e permite ter flexibilidade relativamente à integração de
várias disciplinas dentro do processo de ensino. Por exemplo, os aspetos da preparação descritos no
módulo 1 podem ser substancialmente reduzidos se a equipa já estiver formada. Se não houver tempo para implementar um projeto real, então o módulo 4 pode ser omitido. Neste caso, a apresentação e a avaliação do projeto feitas no seu final serão levadas a cabo imediatamente depois da “Planeamento detalhado” (módulo 3). Note-se no entanto que, idealmente, os módulos devem ser
implementados progressiva e sequencialmente e estruturam o projeto de acordo com os padrões de
gestão profissional de projetos. Em qualquer caso, tem de estar previsto, no final de cada módulo,
um breve momento coletivo de feedback e reflexão, a ser feito dentro da equipa e entre equipas de
projeto, permitindo a recolha de resultados intermédios e a consolidação das competências adquiridas.

Considerando a implementação do Currículo Base, pode dizer-se que não está primordialmente direcionado para o conhecimento transmitido através da Gestão de Projeto, mas sobretudo para a motivação dos formandos/as para que construam as aptidões, competências e atitudes pertinentes para
o trabalho em equipas e em projetos. Esta abordagem está de acordo com uma conceção de ensino
centrada em atividades que prescinde da ideia de que existe um conjunto de conteúdos obrigatórios
(cânone temático) e que se centra numa aprendizagem com base na prática e num modelo de ação
integral (informação, planeamento, tomada de decisão, execução, controlo e avaliação). Esta é a
razão pela qual, tanto quando possível, uma introdução teórica à gestão de projeto deve ser evitada.
Em vez disso, deve-se aproveitar a possibilidade de planear e implementar um projeto real, dado que
traz consigo uma aprendizagem centrada na prática. Acima de tudo, é a partir desta forma de aprendizagem situacional que os/as formandos/as podem adquirir as competências pessoais, sociais e
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metodológicas desejadas.
Como instrumento de orientação para a Gestão de Projeto pelos/as formandos/as num contexto de
autonomia, recomenda-se a utilização da publicação desenvolvida pelo Instituto Público para as
Escolas (Landesinstitut für Schule) em cooperação com a Associação Alemã de Gestão de Projetos
(Deutschen Gesellschaft für Projektmanagement), intitulada: “Gestão de Projetos: Manual de Boas
Práticas”. Como exemplo ilustrativo, este Manual socorre-se de um pedido de projeto fictício, que
poderá ser usado como modelo para estruturar qualquer outro projeto.

Terminado o projeto proposto, os/as formandos/as terão adquirido não apenas conhecimentos acerca da Gestão de Projetos, mas também serão capazes de transferir e adaptar os procedimentos e
fases do trabalho desenvolvido para outros projetos que tenham de realizar. A outra grande aprendizagem refere-se aos documentos mais importantes da Gestão de Projeto que os/as formandos/as
terão a capacidade de utilizar.

OBJETIVOS, CONTEÚDOS E RECOMENDAÇÕES

Módulo 1

PREPARAÇÃO DO TRABALHO

8 horas

Módulo 2

PLANEAMENTO GERAL

6 horas

Módulo 3

PLANEAMENTO DETALHADO

10 horas

Módulo 4

IMPLEMENTAÇÃO

-

Módulo 5

ENCERRAMENTO E AVALIAÇÃO

6 horas

30 horas
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:: Módulo 1 ::
Duração estimada

PREPARAÇÃO

8 horas

Objetivos
 Ter consciência da importância da gestão de projeto, incluindo os seus aspetos relativos às diferenças culturais e saber explicar as razões para a sua introdução no plano de aulas.
 Conhecer os pré-requisitos e as condições estruturais para o ensino centrado em projetos.
 Ter noção das opções e métodos de formação de equipas e saber aplicá-los.
 Negociar e acordar (e documentar) relativamente à cooperação na equipa tanto as regras relacionadas com as pessoas, como as relacionadas com os temas e métodos.
 Conhecer e aplicar as regras de condução/moderação de reuniões de projeto.
 Conhecer a estrutura de fases do projeto e as suas características.
 Documentar as etapas do trabalho e da aprendizagem no Diário de Bordo do projeto.
Conteúdos
 Diário de bordo do projeto

 Organização vertical

 Competências

 Organização do projeto

 Construção de equipas

 Hierarquia

 Regras de equipas

 Posição

 Moderação de equipas

 Função / Papel

 Estruturas de comunicação

 Status

 Comunicação verbal e não-verbal

 Liderança

 Estruturas de interação
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Recomendações
Considerando a existência de diferenças culturais, as seguintes questões devem ser tidas em conta
durante implementação da gestão de projetos:
 Qual o papel e influência do contexto na estrutura de comunicação?
 O que é que tem necessariamente de ser expresso de forma verbal?
 Que diferenças culturais existem no que respeita à comunicação verbal e não-verbal?
 Como podem más interpretações e mal entendidos serem evitados?
 Como é possível garantir que todos os participantes do projeto interpretam os objetivos, fases e
tarefas do mesmo modo?
 Qual a importância das relações sociais e do clima de trabalho entre os participantes do projeto?
 Como é possível assegurar que o contexto e ambiente do projeto não é alterado nem posto em
causa durante o processo de comunicação?
 Até onde se devem ter em conta as especificidades culturais, no que toca a comportamentos e
seus limites?
 Quais são as hierarquias do contexto em que o projeto está integrado? Qual é a estrutura hierárquica dentro do projeto?
 Dependendo do contexto cultural, como é possível gerir hierarquias e autoridade?
 Considerando as diferenças dos contextos e culturas dos participantes, os papéis e funções
foram claramente definidas e clarificadas?
 Existem diferenças culturais nos estilos de liderança?
 O conjunto de fatores culturais, individuais e situacionais e sua interdependência foi considerado de forma adequada?
 A validade e a relatividade dos estereótipos foram questionadas?
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:: Módulo 2 ::
Duração estimada

PLANEAMENTO GERAL

6 horas

Objetivos
 Esclarecer os objetivos e as tarefas com o “cliente” (pessoa que propõe o projeto) a ter em consideração o contexto cultural.
 Compreender o ponto de partida e identificar os problemas que têm se ser resolvidos através do
projeto.
 Definir objetivos específicos para a equipa relativamente ao progresso na aprendizagem.
 Analisar o contexto e os stakeholders.
 Descrever o enquadramento e estrutura do projeto.
 Avaliar a viabilidade do projeto.
 Recolher ideias iniciais para a resolução dos problemas contemplados pelo projeto.
 Determinar os objetivos do projeto com base numa análise inicial da situação.
 Analisar a coincidência ou não entre os objetivos previstos e os objetivos atingidos com a execução do projeto.
 Estabelecer os indicadores para verificar o cumprimento dos objetivos.
 Analisar e avaliar os interesses e as preocupações dos stakeholders e articulá-los com os objetivos do projeto.
 Definir e visualizar as diferentes fases do projeto.
 Apresentar os resultados obtidos durante o planeamento geral.
Conteúdos
 Análise de contexto (interno e externo)

 Técnicas de criatividade

 Clarificação de tarefas

 Matriz de objetivos

 Pré-requisitos

 Plano de etapas

 Caderno de Gestão do Projeto

 Caderno de Encargos

 Relatório

 Apresentação

 Pesquisa de informações
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Recomendações
A clarificação das tarefas e requisitos definem a estrutura e base do projeto. As suas fases, que são
sequenciais, dependem da compreensão correta da tarefa a desenvolver.
Erros e interpretações incorretas que se “instalam” nesta fase de planificação são difíceis de corrigir
no decurso do projeto e, por vezes, não podem ser corrigidas de forma alguma.
Diferentes técnicas de criatividade provaram ser eficientes para recolher as ideias centradas na resolução de problemas, tais como: brainstorming ou brainwriting, listas de verificação, caixas morfológicas, mind mapping.
A introdução e a prática de técnicas de apresentação podem, muitas vezes, ser assumidas por outras
disciplinas (por exemplo, língua portuguesa). Isto poderá reduzir consideravelmente o trabalho em
projeto, com o contributo de outras disciplinas para a aquisição de competências relevantes.
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:: Módulo 3 ::
Duração estimada

PLANEAMENTO DETALHADO

10 horas

Objetivos
 Definir os Work Packages e visualizá-los dentro da Estrutura Analítica do Projeto.
 Estabelecer responsabilidades.
 Definir e distribuir os recursos.
 Considerar e analisar de forma adequada o posicionamento dos stakeholders.
 Definir marcos para o progresso do projeto e proceder à sua documentação.
 Estabelecer direitos e obrigações.
 Identificar, analisar e avaliar os riscos inerentes ao projeto.
 Descrever medidas para a gestão do risco.
 Apresentar o planeamento do projeto.
Conteúdos
 Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

 Análise de risco

 Work packages (WP)

 Portefólio de riscos

 Calendarização global do projeto (CGP)

 Plano de risco

 Gráfico de barras

 Distribuição de tarefas

 Plano de marcos de progresso

 Caderno de encargos

 Organização do projeto
Recomendações
A gestão do projeto deve ser incluída como uma componente autónoma dentro da estrutura do projeto. Alguns dos work packages típicos usados na gestão do projeto são: monitorização, coordenação, disseminação, documentação e encerramento.
Regra geral, a especificação de responsabilidades e recursos na estrutura analítica do projeto só tem
utilidade no contexto de projetos reais que serão efetivamente realizados.
Para a criação de um calendário global do projeto recomenda-se a utilização de software específico.
Para além do conhecido, mas complexo, MS Project, existem vários softwares em Open Source disponíveis,

como

por

exemplo:

OpenProj

(http://openproj.org/)

ou

GanttProject

(http://ganttproject.biz/).
Em alguns contextos culturais, o planeamento detalhado é muitas vezes encurtado, ou seja, nem
sempre recorrem à Calendarização Global do Projeto ou a uma análise de risco rigorosa.
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:: Módulo 4 ::
Duração estimada

IMPLEMENTAÇÃO

--

Objetivos
 Levar à prática o planeamento do projeto e organizar o trabalho da equipa.
 Documentar a distribuição das tarefas e o progresso da sua implementação.
 Articular a evolução do projeto com o planeado, analisar possíveis desvios e, se necessário, aplicar medidas corretivas.
 Criar relatórios intermédios de balanço.
 Respeitar os prazos estabelecidos para atingir os marcos.
Conteúdos
 Plano de ação

 Gestão do projeto

 Estrutura de relatório

 Monitorização do projeto

 Disseminação do projeto

 Gestão de conflitos
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Recomendações
Durante a implementação de um projeto, os/as gestores/as de projeto de cada equipa têm a responsabilidade de manter devidamente informados todos participantes quanto à evolução do projeto.
Isto pode ser feito, por exemplo, através de um diário de bordo comum do projeto, de conversas
pessoais, reuniões e de apresentações.
A disseminação do projeto envolve a apresentação interna e externa do projeto, que depende, entre
outros elementos, de:
 Um nome de projeto apelativo/compreensível;
 A criação de um logótipo para o projeto;
 Uma representação do progresso do trabalho com base no desempenho conseguido;
 Submissão de relatórios / balanços regulares sobre os progressos do projeto para manter decisores / “clientes” informados;
 Criação de uma página Web.
Durante a fase de implementação, a monitorização do projeto é uma das tarefas centrais do gestor.
Isto implica conseguir antecipar possíveis desvios em relação ao plano ou os que já ocorreram, intervindo de imediato para os corrigir/prevenir.
Outra tarefa do gestor do projeto é disponibilizar orientação e apoiar a resolução de conflitos (interculturais).
Os marcos representam uma excelente forma de monitorização de um projeto. Com base nestes
resultados intermédios, é possível analisar de uma forma crítica as fases e as etapas decorridas e
aplicar, se necessário, eventuais medidas corretivas ao planeamento. Todos os participantes / equipas do projeto devem estar presentes nas atividades de verificação e discussão dos marcos.
As tabelas de Excel são instrumentos eficazes para monitorizar projetos de pequena e média dimensão. Elas permitem registar e comparar os indicadores definidos inicialmente e os atingidos.
Em qualquer caso, é fundamental um registo adequado da informação e a sua atualização constante.
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Currículo Base “Gestão de Projeto”
Para cursos Profissionais de dupla qualificação, nível IV e orientados para a entrada no ensino superior

:: Módulo 5 ::

ENCERRAMENTO E AVALIAÇÃO

Duração estimada
6 horas

Objetivos
 Criar o relatório final do projeto, que inclui informação sobre o nível de cumprimento dos objetivos, os problemas e os fatores de sucesso verificados ao longo do planeamento e implementação do projeto, bem como as recomendações para projetos futuros.
 Fazer uma reflexão e a avaliação relativamente ao planeamento e execução do projeto.
 Apresentar os resultados do projeto.
Conteúdos
 Resultados do projeto

 Competências técnicas

 Diário de bordo

 Grelha de competências

 Competências individuais

 Avaliação de processos

 Competências metodológicas

 Avaliação de produtos

 Competências profissionais

 Feedback

 Competências sociais
Recomendações
No encerramento do projeto, devem ser abordadas pelo menos as seguintes questões:
 Os requisitos de tempo e de custo foram respeitados?
 Os objetivos de âmbito profissional e temático foram atingidos?
 O “cliente” ficou satisfeito?
 Qual foi o ambiente de trabalho vivido na equipa?
 O que é que correu bem? O que é que correu mal?
 O que deverá ser feito de um modo diferente numa próxima vez?
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