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Resumo 

Nos últimos anos o mundo tem passado por uma profunda transformação social, económica, 

política e cultural. A globalização da economia, a redefinição geopolítica, juntamente com a 

evolução tecnológica, são alguns dos fatores que contribuem para essa transformação. A 

crescente exigência dos cidadãos em lhes serem prestados serviços públicos de qualidade, 

reforça a importância dos projetos públicos apresentarem maior eficiência nos seus resultados. 

Tradicionalmente, a definição de sucesso na gestão de projetos de tecnologias e sistemas de 

informação tem-se centrado na satisfação do âmbito, do prazo e dos custos. No entanto, mais 

recentemente, a definição de sucesso de um projeto evoluiu e tornou-se mais complexa, não 

havendo atualmente consenso sobre o que caracteriza “o sucesso da gestão de projetos”.  

No setor público o objetivo principal não é o lucro, mas sim prestar um serviço de qualidade 

e atender às necessidades da sociedade. Neste sentido, não se podem importar para o setor 

público as ferramentas e as técnicas de gestão de projetos aplicadas no setor privado sem ter 

em atenção a realidade e as suas caraterísticas particulares.  

As motivações deste trabalho de investigação prendem-se com a necessidade de desenvolver 

o tema fatores de sucesso na gestão de projetos de tecnologias e sistemas de informação em 

instituições públicas. Como os estudos de referência no setor público nesta temática são 

praticamente inexistentes, procuramos desta forma contribuir para colmatar esta lacuna. 

Assim, com este trabalho, propõe-se um novo modelo focado nos fatores de sucesso da gestão 

de projetos de tecnologias e sistemas de informação em instituições públicas (com os 

contributos da administração local, da administração central e outros tipos de administração 

pública).  

Para a concretização deste trabalho aplicou-se uma abordagem de investigação mista, 

incluindo entrevistas e aplicou-se o método de investigação Survey, tendo o processo passado 

por diversas etapas, nomeadamente: identificação da área de estudo; conceção do processo de 

investigação; revisão da literatura; entrevistas a especialistas em gestão de projetos; análise 

dos dados das entrevistas; realização de inquéritos; análise dos dados obtidos dos 

questionários; discussão de resultados; e conclusão do processo de investigação.  



x 

 

O trabalho desenvolvido nesta tese culminou com a proposta de um modelo que reúne 

quarenta e quatro fatores de sucesso que constituem as linhas orientadoras para se atingir o 

sucesso na gestão de projetos de tecnologias e de sistemas de informação em instituições 

públicas. 

 

Palavras-chave: Sucesso, Gestão de Projetos, Desenvolvimento de Sistemas de Informação, 

Setor Público, Fatores de Sucesso 
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Abstract 

 
In recent years the world has undergone profound social, economical, political and cultural 

transformations. The economy globalization, the geopolitical redefinition, together with the 

technological evolution, are some factors which contribute to these transformations. The 

increasing requirement of citizens to be provide with quality public services, reinforces the 

important of public projects to be more efficient in their results. 

Traditionally, the definition of success in the management of information systems projects has 

been centered on the satisfaction of scope, time and costs. However, more recently, the 

definition of project success has evolved and has become more complex, and currently there 

is no consensus on what characterizes "successful project management". On the other hand, 

increasing complexity in organizations demands increasingly sophisticated projects to meet 

their needs. 

In the public sector the main objective is not profit, but rather provide a quality service and 

meet the needs of society. In this sense, the tools and techniques of project management 

applied in the private sector cannot be imported into the public sector without taking into 

account the reality and its particular characteristics. 

The motivations of this research work are related to necessity of developing the theme of 

success factors in the technologies and information systems management of projects in public 

institutions. As the reference studies in the public sector in this area are practically 

nonexistent, the aim is to contribute to fill this gap. The goal of this work is to contribute to 

the improvement of the IT projects management and information systems in public institutions 

through the proposal of a new Model of Success Factors.  

For this work, a mixed research approach was applied, including interviews and the Survey 

method was applied. The process was followed by several stages, namely: identification of 

the study area; design of the research process; literature revision; interviews with project 

management specialists; analysis of interview data; conduct of investigations; analysis of the 

data obtained from the questionnaires; discussion of results; and completion of the 

investigation process. 
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The work developed in the thesis culminated in the proposal of a model that gathers forty-four 

success factors that are the guiding principles for the success of technology project 

management and information systems in public institutions. 

 

Keywords: Success, Project Management, Development Information Systems, Public Sector, 

Success Factors 
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Capítulo 1 - Introdução 

Neste capítulo introdutório é apresentado o contexto, a motivação, os objetivos do 

trabalho e a síntese da metodologia de investigação. Apresenta-se também a estrutura do 

documento.  

1.1 - Enquadramento 

O aumento da procura por melhores produtos e serviços tem conduzido, quer as 

organizações privadas, quer as organizações públicas, a repensar a maneira de 

desenvolver as suas atividades e projetos. Neste sentido, a gestão de projetos tem-se 

tornado estratégica, aumentando o seu potencial no contexto organizacional. 

Nos últimos anos o tema “Sucesso” em contexto de projetos tem sido alvo da atenção dos 

investigadores na área da gestão de projetos (Collins & Baccarini, 2004; Kam & Ralf, 

2005; Rabechini & Pessoa, 2005; Fortune & White, 2006; Hyvari, 2006; Ika, 2009; 

Marques et al., 2013; Teller, 2013; Asbjørn et al., 2014; Davis, 2014; Mir & Pinnington, 

2014; Kodukula, 2014; Too & Weaver, 2014; Varajão et al., 2014; Liberato et al., 2015; 

Pollack & Algeo, 2015; Santos & Varajão, 2015; Serra & Kunc, 2015; Moura & Varajão, 

2016; Sarif & Hamidi, 2016; Shao et al., 2016; Varajão & Trigo, 2016; Chaher et al., 

2017; Fraga et al., 2017; Varajão et al., 2017). Ao longo do tempo o sucesso na gestão de 

projetos foi sendo redefinido e progressivamente associado a conceitos como a satisfação 

dos clientes e a criação de valor acrescentado para as organizações, sendo difícil de 

definir, uma vez que pode significar coisas diferentes para pessoas e entidades diferentes. 

No desenvolvimento de Sistemas de Informação (SI), tal como noutras áreas, há a 

necessidade de abordar os projetos de maneira disciplinada, sistematizada e eficiente, 

dando relevo a todos os aspetos que são importantes de considerar para que os objetivos 

possam ser atingidos com sucesso.  

Segundo Hastie & Wojewoda (2015) na publicação do relatório do Standish Group 2015 

foram estudados cinquenta mil projetos de desenvolvimento de software em todo o 

mundo, que vão desde pequenos aperfeiçoamentos até grandes projetos de reengenharia 

de sistemas. A Tabela 1 sintetiza o resultado dos projetos, entre 2011 e 2015.   
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Tabela 1 - Síntese dos resultados dos projetos de desenvolvimento de software (anos 2011/2015).  
Fonte: Adaptado de Hastie & Wojewoda (2015) 

Ano 2011 2012 2013 2014 2015 
Sucesso (%) 29 27 31 28 29 

Desafio (%) 49 56 50 55 52 

Insucesso (%) 22 17 19 17 19 

 

Segundo os relatórios CHAOS Report, os projetos de desenvolvimento de software de 

menor dimensão têm uma probabilidade maior de sucesso do que os projetos maiores, 

como mostra a Tabela 2. 

 Tabela 2 - Sucesso e insucesso de projetos de desenvolvimento de software (anos 2011/2015).  
 Fonte: Adaptado de Hastie & Wojewoda (2015) 

Projetos Sucesso (%) Desafio (%) Insucesso (%) 
Grandes 2 7 17 

Médios 9 26 31 

Pequenos 62 16 11 

 

Nas últimas décadas verifica-se uma evolução significativa na forma como o trabalho é 

realizado, mas as taxas de sucesso na gestão de projetos de tecnologias e SI estão ainda 

abaixo dos valores desejáveis (Tait & Vessey, 1988; Delone & Mclean, 1992; Wateridge, 

1995; Alkinson, 1999; Clarke, 1999; Larsen & Myers, 1999; Linberg, 1999; Whittaker, 

1999; Hubert & Franz, 2001; Nah et al., 2001; Poon & Wagner, 2001; Fincham, 2002; 

Hong & Kim, 2002; Yeo, 2002; Umble et al., 2003; Zhang et al., 2003; Jugdev & Muller, 

2005; Zhang et al., 2005; Agarwal & Rathod, 2006; Fortune & White, 2006; Heeks, 2006; 

Mahaney & Ledecer, 2006; Aloini et al., 2007; Chow & Cao, 2008; Heeks, 2011; 

Marques et al., 2013; Hu et al., 2013; Fernandes et al., 2014; Mir & Pinnington, 2014; 

Varajão et al., 2014; Santos & Varajão, 2015; Serra & Kunc, 2015; Fraga et al., 2017; 

Varajão et al., 2017). 

Para atender às necessidades específicas do setor público, na 3.ª Edição do Project 

Management Body of Knowledge (PMBoK), o Project Management Institute (PMI) 

apresentou uma extensão voltada especificamente para o setor público, denominada 
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“Governement Extension to a Guide to the Project Management Body of Knowledge” 

(PMI, 2013) publicada em 2006, apresentando uma visão geral dos fundamentos da 

gestão de projetos aplicáveis às organizações públicas e que são consensualmente 

reconhecidos como boas práticas. 

De acordo com Amaral & Varajão (2007), o sucesso de um projeto de SI está intimamente 

relacionado com os Fatores de Sucesso (FS) associados, devendo estes receber atenção 

adequada da gestão. Os FS são fortemente dependentes da organização, da sua missão e 

objetivos, do prazo e dos gestores envolvidos na sua identificação.  

1.2 - Motivações, objetivos e síntese da metodologia de investigação  

As principais motivações deste trabalho de investigação prendem-se com a necessidade 

de desenvolver o tema FS na gestão de projetos de tecnologias e SI em instituições 

públicas. Como os estudos de referência no setor público nesta temática são praticamente 

inexistentes, procuramos desta forma contribuir para colmatar esta lacuna. Assim, este 

trabalho tem como objetivo contribuir para a melhoria na gestão de projetos de 

tecnologias e SI em instituições públicas, através da proposta de um novo Modelo de 

Fatores de Sucesso (MFS). Por outro lado, pretende-se investigar se os FS identificados  

são diferentes no setor privado e no setor público. É também objetivo desta investigação 

estudar e compreender os FS na gestão de projetos de tecnologias e SI identificados no 

setor público, nomeadamente na administração local, na administação central e noutros 

tipos de administração pública.   

Este estudo tem como referência a Metodologia de Investigação Mista. Inicialmente, foi 

realizada uma revisão da literatura. Na recolha dos dados recorreu-se à realização de 

entrevistas e um Survey. Finalmente no tratamento dos dados, aplicaram-se os métodos 

qualitativos (análises interpretativas de conteúdo) e os métodos quantitativos (tratamentos 

estatísticos). 

1.3 - Estrutura da tese 

A tese está estruturada em oito capítulos. No primeiro capítulo, introdutório, é 

apresentado o enquadramento do tema, as motivações e os objetivos do trabalho 

desenvolvido, assim como a síntese da metodologia de investigação.  
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O capítulo dois apresenta os conceitos fundamentais para o entendimento do trabalho, 

tais como a gestão de projetos, o sucesso de projetos, o sucesso na gestão de projetos, o 

sucesso de projetos de tecnologias e SI, os FS identificados no setor privado e no setor 

público, os processos e as normas ISO 21500 e ISO 10006. São referenciadas as áreas de 

conhecimento da gestão de projetos segundo o PMBoK Guide e explicadas com o detalhe 

necessário para uma melhor compreensão do trabalho. Dada a importância do gestor de 

projetos, abordam-se ainda as suas competências e atividades fundamentais.  

O terceiro capítulo trata da gestão de projetos, contrapondo as caraterísticas dos projetos 

em organizações públicas, com os projetos de organizações privadas.  

No quarto capítulo apresenta-se uma revisão sistemática de literatura focada nos FS da 

gestão de projetos.  

No quinto capítulo, descreve-se o processo de investigação adotado para a realização do 

trabalho.  

No sexto capítulo são apresentados os resultados obtidos, relativamente à caraterização 

da gestão de projetos, dos processos desenvolvidos nas diversas áreas de conhecimento, 

bem como as principais capacidades e atividades dos gestores, os FS, entre outros aspetos.  

No sétimo capítulo apresenta-se o MFS da gestão de projetos de tecnologias e SI em 

instituições públicas.  

No oitavo e último capítulo são traçadas diversas considerações sobre as ideias centrais 

que foram desenvolvidas nos capítulos precedentes. É feita uma síntese dos assuntos 

abordados, descreve-se o problema e as soluções propostas, discutem-se os principais 

resultados alcançados e os principais contributos para a gestão de projetos de tecnologias 

e SI em instituições públicas. Apresentam-se, por último, as perspetivas de trabalho 

futuro. 
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Capítulo 2 - Projetos e gestão de projetos 

Recentemente, a gestão de projetos passou a ser considerada como um elemento de 

competitividade que proporciona níveis elevados de eficiência, qualidade e valor 

acrescentado nas organizações.  

Neste capítulo apresentam-se os conceitos, os processos e as técnicas relativas à gestão 

de projetos de forma a facilitar a compreensão do trabalho de investigação desenvolvido. 

É dada ênfase às áreas do conhecimento com base no PMBoK Guide, bem como às 

metodologias que foram desenvolvidas de forma a dar apoio à gestão de projetos. Estes 

conceitos são indispensáveis para contextualizar os capítulos seguintes. 

2.1 - Definição de projeto 

Existem muitas formas de definir projeto, mas muitos investigadores referem que é um 

esforço temporário necessário para criar um produto, serviço ou resultado único (Talbot, 

1982; Demeulemeester, 1995; Martín, 2008; Lopes et al., 2009; Silva, 2010; Buehring, 

2011; Miguel, 2013; PMI, 2013; Mahmood et al., 2014; Terzieva, 2014), envolvendo 

geralmente variáveis humanas, orçamentais e técnicas (Belout & Gauvreau, 2004). 

Grande parte da atividade económica global é feita com base em projetos (World Bank, 

2012) em que a sua natureza temporária indica um início e um fim definidos. Este último 

é alcançado quando os objetivos tiverem sido atingidos ou quando se concluir que esses 

objetivos não podem ser atingidos e o projeto for encerrado. Relativamente à 

complexidade de um projeto, este pode ter um objetivo simples que não implique uma 

grande equipa, ou pode ter vários objetivos que exigem diversas aptidões e muitos 

recursos (Randolph & Posner, 1992). 

Segundo Buehring (2011), as principais caraterísticas de um projeto são as seguintes:   

 É uma organização temporária com uma data de início e fim definidos; 

 Reúne pessoas com diferentes competências, de diferentes departamentos e 

organizações;  

 A rotina diária é realizada de acordo com procedimentos bem definidos.  
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Segundo Cano & Lidón (2011), um projeto pode ser entendido como um processo pelo 

qual as necessidades dos stakeholders são identificadas e as suas especificações definidas.  

Numa outra perspetiva, segundo a Norma ISO 21500 (ISO, 2012), um projeto é um 

conjunto único de processos, consistindo em atividades coordenadas e controladas, com 

datas de início e de fim, desenvolvidas para alcançar um objetivo. A norma descreve 40 

processos pertencentes a cinco grupos (iniciação, planeamento, execução, controlo e 

encerramento), correspondentes a 10 áreas de conhecimento (integração, partes 

interessadas, âmbito, recursos humanos, tempo, custo, risco, qualidade, aquisições e 

comunicação). Em virtude da progressiva internacionalização dos projetos, houve a 

necessidade de harmonizar as normas já existentes, e estabelecer princípios e 

procedimentos comuns de gestão de projetos a nível internacional. Existe, neste sentido, 

uma preocupação em manter o alinhamento da 5.ª Edição do PMBoK Guide com a Norma 

ISO 21500 (Linhas de Orientação sobre a gestão de projetos). Na Tabela 3 são 

apresentadas as principais diferenças entre a Norma ISO 21500 e o PMBoK para a gestão 

de processos. 

 
Tabela 3 - Diferenças entre a Norma ISO 21500 e o PMBoK. 

 Norma ISO 21500 5.ª Edição PMBoK Guide 
Grupos de processos 

 
5 grupos de processos 5 grupos de processos 

Tópicos 
 

10 grupos por assunto 10 áreas de conhecimento 

Processos 
 

40 processos 47 processos 

 

A Norma ISO 10006:2003 complementa a Norma ISO 21500, Quality Management 

Systems – Guidelines for Quality Management in Projects, dando orientações sobre a 

aplicação de gestão da qualidade para projetos. Já a Norma ISO 21500 é um guia para o 

processo de gestão de projetos.  

2.2 - Definição de gestão de projetos 

Na segunda metade do século XX registou-se um acréscimo significativo na 

complexidade dos processos nas áreas da indústria e serviços, necessitando estas de apoio 

na área da gestão de projetos (Fotwe & McCaffer, 2000; Gann & Salter, 2000). Devido à 

importância da gestão de projetos nas organizações, foi necessário estabelecer normas e 
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padrões de referência para os gestores de projetos. O PMBoK Guide, foi criado pelo PMI, 

constituindo atualmente uma referência internacional para os gestores de projetos. Nele 

são descritas as melhores práticas. De acordo com o PMBoK Guide, a gestão de projetos 

é a aplicação de conhecimentos, técnicas e ferramentas para desenvolver as atividades 

que visam atingir os requisitos do projeto. O gestor do projeto é o responsável pela sua 

gestão, a qual envolve o estabelecimento de objetivos claros e exequíveis, o equilíbrio de 

exigências concorrenciais de qualidade, âmbito, tempo e custo e, por fim, a adaptação dos 

planos de especificações às diferentes preocupações e expetativas das diversas partes 

interessadas no projeto (PMI, 2013). Atualmente, o conhecimento e a compreensão na 

gestão de projetos amadureceram e as organizações reconhecem a sua importância no 

desenvolvimento dos negócios (Varajão & Cunha, 2013). 

De acordo com Ljevo & Vukomanovic (2014) a gestão de projetos foi desenvolvida a 

partir de vários campos de aplicação, incluindo as áreas da engenharia e da defesa. Pode 

referir-se ainda que é a aplicação de conhecimentos, competências, ferramentas e técnicas 

para atender os requisitos dos projetos, tornando-se uma atividade-chave na maioria das 

organizações modernas (Belout & Gauvreau, 2004).  

A gestão de projetos é também definida como a arte e a ciência de planear e conceber a 

gestão do trabalho ao longo de todas as fases do projeto, durante o seu ciclo de vida 

(Abbasi & Mharmah, 2000). É uma prática que procura que os projetos alcancem os 

objetivos planeados dentro dos limites do tempo e custo, através da utilização ótima dos 

recursos, utilizando um sistema de planeamento e controlo integrado. Por outro lado, estes 

autores referem que é uma ferramenta essencial para o planeamento, organização, gestão 

e controlo do trabalho, que leva a um melhor desempenho e aumento da produtividade. 

Lopes et al. (2009) defendem a necessidade de abordar os projetos de maneira 

disciplinada, sistematizada e eficiente, dando relevo a todas as características que são 

importantes considerar, para que os objetivos possam ser atingidos com sucesso.  

No setor público, a prática de gestão de projetos ainda é um desafio. Porém, a exigência 

crescente dos cidadãos por serviços públicos de qualidade reforça a importância da gestão 

de projetos. Esta usa vários processos para otimizar a utilização dos recursos, baseado 

num sistema integrado de ações destinadas a alcançar objetivos específicos (Ribeiro et 

al., 2013). Os processos devem ser facilmente adaptáveis às caraterísticas e 

especificações das organizações, não devendo ser novas burocracias, nem prejudicar o 
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seu bom funcionamento (Amaral, 1994). Um processo pode ser definido como um 

conjunto de atividades inter-relacionadas, realizadas com o objetivo de produzir um 

produto, serviço ou resultado predefinido. Em suma, cada processo é caraterizado pelas 

suas entradas, ferramentas e técnicas aplicáveis e as suas saídas resultantes. Na gestão de 

projetos podem ser identificados os seguintes grupos de processos (Miguel, 2013):  

 Processos de iniciação: São estabelecidos com o objetivo de definir e autorizar 

um novo projeto ou uma fase de um projeto existente; 

 Processos de planeamento: São realizados com o objetivo de definir o âmbito do 

projeto, refinar objetivos e definir o curso de ação necessário para alcançar os 

objetivos e o âmbito para o qual foi iniciado; 

 Processos de execução: São realizados com o objetivo de integrar pessoas e 

outros recursos para executar o trabalho definido; 

 Processos de monitorização e controlo: São desenvolvidos com o objetivo de 

monitorizar, rever e regular o progresso e o desempenho do projeto; 

 Processos de encerramento: São realizados com o objetivo de concluir todas as 

atividades ao longo de todos os grupos de processos para encerrar formalmente 

o projeto ou a fase do projeto.  
 

Na Figura 1 os processos para otimizar os recursos são agregados em cinco categorias 

(PMI, 2013). 

 
Figura 1 - Grupos de processos da gestão de projetos. 

Fonte: Adaptado de PMI (2013) 
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Na Figura 2 apresentam-se as interações existentes entre os cinco grupos de processos. 

 
Figura 2 - Interações entre os cinco grupos de processos da gestão de projetos. 

Fonte: Miguel (2013) 
 

A gestão de projetos envolve ainda atividades que têm de ser efetuadas à medida que o 

projeto progride nas diversas fases de desenvolvimento.  
 

O PMBoK Guide organiza os processos na gestão de projetos em dez áreas de 

conhecimento, conforme a Figura 3 (PMI, 2013): 

 A gestão do âmbito descreve os processos cujo objetivo é garantir que o projeto 

inclui todo o trabalho requerido para garantir o seu sucesso; 
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 A gestão do tempo envolve os processos relativos ao término do projeto no prazo 

definido. Apresentam-se as atividades e a sua sequência, estima-se a sua duração 

e desenvolve-se e controla-se o cronograma de atividades;  

 Com a gestão do custo assegura-se que o projeto é concluído dentro do 

orçamento aprovado; 

 A gestão da qualidade integra os processos destinados a garantir que o projeto 

satisfará as necessidades que o justificam; 

 A gestão dos recursos humanos descreve os processos destinados a fazer um uso 

mais eficaz das pessoas envolvidas no projeto; 

 A gestão da comunicação define os processos necessários para garantir a 

adequada e oportuna geração, recolha, armazenamento e disponibilização da 

informação relativa ao projeto; 

 A gestão do risco contém os processos respeitantes à identificação, análise e 

resposta aos riscos do projeto; 

 A gestão das aquisições inclui os processos destinados à compra de materiais, 

produtos, bens e serviços, bem como os processos de gestão de contratos; 

 A gestão dos stakeholders faz referência aos processos necessários para 

identificar todas as pessoas ou organizações do projeto; 

 A gestão da integração descreve os processos e atividades que suportam os 

vários elementos na gestão de projetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 - Áreas de conhecimento da gestão de projetos. 

Fonte: Adaptado de PMI (2013) 
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de projeto, ou a organização, podem dividir os projetos em fases, nomeadamente a 

conceptual, o planeamento, a implementação, os testes, e o encerramento (Miguel, 2013), 

ligando o início do projeto com o seu término. Numa outra perspetiva, o PMBoK Guide 

refere que não existe uma forma exclusiva para definir o ciclo de vida mais adequado para 

um projeto. De facto, algumas organizações estabelecem políticas que padronizam o ciclo 

de vida único para todos os projetos, ao passo que outras permitem à equipa de gestão do 

projeto escolher o ciclo de vida mais adequado ao seu contexto. 

A maioria dos ciclos de vida na gestão de projetos partilha caraterísticas comuns, 

nomeadamente e segundo o PMI (2013): 

 Os níveis de custo e de pessoal são baixos no início, apresentam um pico nas 

fases intermédias, e descem rapidamente à medida que o projeto chega ao fim; 

 No início do projeto o grau de incerteza é maior, nesse sentido, o risco de não se 

conseguir alcançar os objetivos é mais elevado. De uma maneira geral, a certeza 

de conclusão torna-se progressivamente maior à medida que o projeto avança; 

 A capacidade dos stakeholders do projeto influenciarem o produto e o custo do 

projeto é maior no início, tornando-se progressivamente menor à medida que o 

projeto prossegue. 
 

2.3 - Sucesso dos projetos e da gestão de projetos 

Ao longo do tempo, o significado de sucesso foi sendo redefinido e progressivamente 

associado a conceitos como a eficácia dos processos na gestão de projetos, a satisfação 

dos clientes, assim como a criação de valor acrescentado para as organizações. No 

entanto, o sucesso na gestão continua a ser difícil de definir, uma vez que o seu significado 

varia de acordo com os indivíduos. 

O primeiro passo para que um projeto seja um sucesso é identificar de forma clara os seus 

objetivos, assim como as suas limitações, de modo a que sejam facilmente compreendidos 

e medidos. As estimativas realistas ajudam a atingir os objetivos, a motivar a equipa do 

projeto e a aumentar a credibilidade do gestor do projeto (Miguel, 2010). É importante 

salientar que o sucesso dos projetos depende, em parte, dos problemas a resolver. Para 

que um projeto seja bem-sucedido são também de considerar os requisitos desde o início, 

ajudando a executar o projeto de forma eficiente. No entanto, grande parte dos projetos 

são tecnicamente complexos, sendo necessário que as equipas compreendam as 



Capítulo 2 - Projetos e gestão de projetos  

12 

 

tecnologias e o meio ambiente relacionado, para que seja possível concluí-los com 

sucesso (Mahmood et al., 2014).  

A gestão de projetos é, pois, essencial no desenvolvimento bem-sucedido de projetos, 

sendo transversal a diversas áreas de atividade. É particularmente importante em grandes 

projetos, onde a necessidade de uma estrutura competente se torna mais evidente devido 

à complexidade envolvida (Varajão & Cunha, 2013). Contudo, é fundamental distinguir 

entre sucesso do projeto e sucesso na gestão de projeto. Enquanto o primeiro é medido 

pela realização dos seus objetivos ou pelos efeitos do produto final, o segundo é avaliado 

com base nas medidas de desempenho tradicionais (custo, tempo e qualidade) (Santos et 

al., 2014).  

Claro que o sucesso de um projeto é fortemente influenciado pelo conjunto de aspetos 

que são considerados na sua avaliação. Apesar de tradicionalmente ser considerado, o 

cumprimento do prazo, o orçamento e o âmbito, na realidade outros aspetos têm 

frequentemente um impacto significativo no sucesso, como é o caso dos aspetos 

relacionados com a aceitação do projeto pelo cliente ou com a qualidade do produto final 

(Paiva et al., 2011). 

A sobrevivência de uma organização depende em parte do sucesso dos seus projetos 

(Milosevic & Patanakul, 2005). Por outro lado, o aumento da complexidade nas 

organizações exige projetos cada vez mais sofisticados para atender às suas necessidades. 

A escolha de gestores bem preparados para a liderança dos projetos é também um FS e 

caso o gestor estiver mal preparado e sem o conhecimento e experiência necessários, 

poderá comprometer o sucesso do projeto (Pinto & Slevin, 1988). Assim, para atingir o 

sucesso, a equipa de projeto tem de atender aos seguintes aspetos (PMI, 2013): 

 Selecionar os processos adequados, dentro dos grupos de processos que são 

necessários para satisfazer os objetivos do projeto; 

 Usar uma abordagem precisa para adaptar as especificações do produto e os 

planos de modo a satisfazer os requisitos do projeto e do produto; 

 Equilibrar as exigências concorrenciais de âmbito, prazo, custo e qualidade, 

recursos e risco, para produzir um produto de qualidade. 

Os stakeholders têm interesses distintos e, como tal, a perceção de sucesso gera alguma 

ambiguidade. Do ponto de vista macro de sucesso, os utilizadores finais, e os 
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beneficiários, olham para o sucesso de um projeto numa perspetiva global. Já do ponto 

de vista micro de sucesso, interessa essencialmente o ganho de curto prazo (Toor & 

Ogunlana, 2009).  

Segundo Alias et al. (2014), o sucesso de um projeto significa que as expetativas dos 

stakeholders foram satisfeitas, quer pelo proprietário quer pelo utilizador do projeto, 

embora as expetativas possam variar com os intervenientes.  

Hussein & Klakegg (2014) identificaram os fatores de risco, nomeadamente a 

ambiguidade, a diversidade, a incerteza e as metas irrealistas que influenciam a qualidade 

dos projetos na fase de iniciação e planeamento e que se não forem identificados, podem 

levar a outras complicações nas fases de execução e avaliação do projeto. 

Por sua vez, a gestão da carteira de projetos ganha cada vez mais importância. De acordo 

com Meskendahl (2010), um portfólio de projetos, sendo um conjunto de projetos que 

compartilham e competem recursos, resulta num maior sucesso para as organizações. 

Destaca-se a importância da gestão de portfólio, na avaliação e seleção de projetos em 

linha com a estratégia da organização. 

Segundo Belout & Gauvreau (2004), os projetos têm sido geridos como sistemas técnicos 

em vez de sistemas comportamentais, ou seja, tem havido uma tendência para usar uma 

abordagem mecanicista focada em resultados com objetivos de alcançar datas-alvo, 

planos financeiros e a qualidade do produto final.  

De acordo com Pandremmenou et al. (2013), atualmente as organizações consideram o 

sucesso dos projetos, recorrendo a indicadores-chave de desempenho, pela qualidade dos 

processos usados para alcançar os resultados finais. Na avaliação de um projeto são 

também utilizados os critérios de sucesso. Estes podem ser utilizados para avaliar o 

projeto, podendo ser divididos em categorias: subjetiva e objetiva; mensurável e não 

mensurável; quantitativa e qualitativa.  

Especificamente, na gestão de projetos de tecnologias e SI, a identificação dos FS tem 

sido alvo de interesse por parte de gestores e investigadores, verificando-se um elevado 

grau de insucesso (Li, 1997; Esteves & Collado, 2001; Poon & Wagner, 2001; Procaccino 

et al., 2002; Salmeron & Herrero, 2004; Lu et al., 2006; Tsun et al., 2008; Misra et al., 

2009; Nasir & Sahibuddin, 2011; Chen, 2012; Ram et al., 2013; Weersma et al., 2013; 
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Ziemba & Oblak, 2013; Denolf et al., 2015). No entanto, observa-se uma evolução 

significativa na forma como o trabalho é realizado, mas as taxas de sucesso da gestão de 

projetos estão ainda abaixo dos valores desejáveis (Marques et al., 2013).  

A informação, os recursos de dados e os SI são pontos críticos para a organização. Para 

cumprir as necessidades de informação das empresas, os departamentos crescem e 

assumem novas estruturas e responsabilidades (Varajão & Cunha, 2013). As organizações 

necessitam cada vez mais de armazenar e gerir maiores volumes de informação para que 

possam desenvolver as suas atividades.  

Gelbard & Carmeli (2009) apontam a existência de um crescente apelo para se continuar 

a explorar o efeito dos fatores comportamentais no sucesso dos projetos de tecnologias e 

SI que dependem em grande medida das equipas de trabalho.  

Para Bakker & Wortmann (2010), a gestão do risco contribui para o sucesso dos projetos 

de SI. Esta questão é considerada relevante para os profissionais e investigadores, 

principalmente na área das Tecnologias da Informação (TI).  

Pode afirmar-se que os projetos de tecnologias e SI são cruciais para o sucesso das 

organizações. Assim, há a necessidade de abordar estes projetos de maneira disciplinada, 

sistematizada e eficiente, dando relevo a todas as caraterísticas que são importantes 

considerar para que os objetivos possam ser atingidos com sucesso.  
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Capítulo 3 - Organizações públicas e organizações 

privadas 
 

Este capítulo tem como objetivo caraterizar as organizações privadas e as organizações 

públicas. Identifica também as principais diferenças entre os projetos públicos e privados. 

Por fim, abordam-se os modelos de gestão de projetos nos dois tipos de organização e as 

parcerias entre entidades. 

3.1 - Diferenças entre as organizações públicas e privadas 

As diferenças entre as organizações públicas e organizações privadas relacionam-se 

essencialmente com as condições ou restrições sob as quais a gestão é realizada. As 

semelhanças concentram-se principalmente nas funções de gestão (Jalocha et al., 2014). 

No setor público os valores mais importantes são a “responsabilização”; a “legalidade”; 

a “incorruptibilidade”; a “experiência”; e a “confiança” ao passo que no setor privado os 

valores que se destacam são o “lucro”; a “accountability”; a “confiança”; a “eficácia”; a 

“experiência”; a “eficiência”; e a “inovação”.  

A exigência dos cidadãos por serviços públicos de qualidade reforça a importância de os 

projetos públicos apresentarem maior eficiência nos seus resultados (Araújo, 2012). Neste 

sentido, as práticas de boa gestão, geralmente aplicadas aos modelos empresariais de 

sucesso, devem ser utilizadas em toda a administração pública. Nesta, o principal objetivo 

não é o lucro, mas sim prestar um serviço de qualidade e atender às necessidades da 

sociedade e dos cidadãos. Na Tabela 4 apresentam-se as principais diferenças entre as 

organizações do setor privado e do setor público. 
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Tabela 4 - Principais diferenças entre as organizações do setor privado e setor público. 
Fonte: Adaptado de Viana (2012) 

Organizações privadas Organizações públicas 
Maior disponibilidade de trabalhadores 
qualificados 

Dificuldade de obtenção de trabalhadores 
qualificados  

Possibilidade de implementar políticas de 
incentivo  

Dificuldade em implementar políticas de 
incentivo  

A estrutura de poder formal está próxima 
do informal  

Maior distorção entre o poder formal e o 
informal  

Permanente pressão imposta à 
administração relativamente aos objetivos 
e metas a serem atingidos  

A exigência da sociedade é de caráter 
mais subjetivo e geral  

Continuidade administrativa estável  Maior risco quanto à quebra da 
continuidade administrativa  

Familiaridade com as ferramentas de 
planeamento e controlo 

Pouca tradição no uso das ferramentas de 
planeamento e controlo  

Voltado para a qualidade  
 

Conceito de qualidade ainda incipiente  

 

Perante esta realidade, o controlo exercido sobre as organizações, sejam privadas ou 

públicas, está dirigido à obtenção de melhores resultados. Os serviços públicos precisam 

de atender aos pedidos com eficiência (através da utilização racional dos recursos), com 

eficácia (com capacidade para atingir os resultados) e com ética cívica.  

Para atender às necessidades específicas do setor público, na 3ª. Edição do PMBoK 

Guide, o PMI apresentou uma extensão voltada especificamente para o setor público, 

denominada “Governement Extension to a Guide to the Project Management Body of 

Knowledge” (PMI, 2013) publicada em 2006, apresentando uma visão geral dos 

fundamentos da gestão de projetos aplicáveis às organizações públicas e que são 

consensualmente reconhecidos como boas práticas. O termo “Setor Público” refere-se 

nessa versão ao governo a nível nacional, regional e local, ampliando o âmbito da edição 

anterior para incluir todas as formas de governo, oferecendo uma visão geral com os 

principais atributos, aplicando-se à maioria das organizações do setor público e que são 

amplamente reconhecidos como boas práticas. No entanto, nem todas as práticas 

apresentadas no PMBoK Guide são aplicáveis a todos os projetos, uma vez que para 

determinadas áreas especificas são necessárias extensões de aplicação (Araújo, 2012).  
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A nova gestão pública tem impulsionado os investimentos na maioria dos países em todo 

o mundo. Neste sentido, existe um conjunto de medidas cujo objetivo final é tornar a 

administração mais eficiente e consistente. No entanto, quebrar o afastamento afetivo 

entre a administração pública e os cidadãos não é tarefa fácil (Carapeto & Fonseca, 2014). 

Estes autores propõem novas reformas para redefinir e governar em consonância com os 

objetivos. No entanto, o principal impulsionador das reformas do setor público resulta em 

governos mais transparentes e orientados para os resultados, bem como, mais 

descentralizados e eficientes (Cordella & Bonina, 2012).  

A Tabela 5 foi construída com base no PMBoK Guide (PMI, 2013), destacando-se as 

principais diferenças entre os projetos públicos e privados. 

Tabela 5 - Principais diferenças entre projetos públicos e privados.  
Fonte: Adaptado de PMI (2013) 

 Projetos privados Projetos públicos 
Recursos Financiamento 

(empréstimos) 
Impostos e taxas públicas 

Resultado esperado Lucro e ganho económico Serviços de qualidade 
realizados para os 
cidadãos  

Partes interessadas Grupos restritos Inclui toda a sociedade 

Gestor do projeto Executivo Gestor público 

Grau de liberdade do 
Gestor do projeto 

Maior liberdade Menor liberdade (limites 
da legislação) 

Contratações e aquisições De acordo com as regras 
internas do projeto 

Limitadas à legislação 

Prazos Necessidade de concluir o 
projeto no prazo mais curto 

O prazo deve respeitar a 
Lei em cada etapa 

Comunicações Internas ao projeto, à 
organização e restrita aos 
stakeholders 

Necessidade de 
transparência para toda a 
sociedade 

Descontinuidade Razão económica Razão política 

Conclui-se pela análise da Tabela 5 que nos projetos públicos o principal objetivo é o 

benefício do cidadão/contribuinte e o ganho social, já nos projetos privados o resultado 

económico é o principal indicador de sucesso.  
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3.2 - Modelos de gestão de projetos em organizações públicas e privadas 

Atualmente assiste-se à necessidade das organizações sejam elas privadas ou públicas, de 

aprimorarem os seus métodos de gestão de projetos, visando sobretudo a otimização dos 

recursos disponíveis, incluindo os recursos humanos, materiais e financeiros. Observa-se 

também que muitas organizações têm modificado a sua estrutura de gestão, procurando 

tornar-se mais ágeis e competitivas.  No entanto, outras instituições ainda estão “presas” 

a uma forte organização funcional onde a relação de autoridade é vertical.  

A aplicação de uma metodologia de gestão de projetos em determinados tipos de 

empresas ou em órgãos públicos, mostra que a rotatividade entre os membros da direção, 

comando ou chefia é favorável, o que normalmente acontece uma vez que os cargos são 

preenchidos por indicações políticas ou são comissionados por tempo pré-determinado 

(Ribeiro et al., 2013).  

Ao contrário do setor privado, que está preocupado com os objetivos de negócio, no setor 

público procura-se utilizar a tecnologia para abordar também as questões de ordem de 

inclusão social, transparência, prestação descentralizada de serviços públicos e 

responsabilidade pública. No setor público a prática de gestão de projetos ainda é um 

desafio. Porém, a exigência crescente dos cidadãos pelos serviços públicos de qualidade 

reforçam a sua importância (Sandeep & Ravishankar, 2014).  

A administração pública é formada por muitos órgãos e pessoas que nem sempre 

compartilham os mesmos objetivos e não concordam na forma de gestão para atingi-los, 

sendo diretamente influenciada pelos serviços prestados durante um determinado período 

de tempo e pelos fundos disponíveis (Santos & Varajão, 2015). É expectável que a 

discussão em torno da reforma da administração pública tenha partido de diagnósticos 

que apresentam o problema da falta de eficiência (Carapeto & Fonseca, 2014).  

Desde logo, as diferenças entre as organizações públicas e privadas devem ser 

identificadas e levadas em conta, tanto na etapa de planeamento dos projetos, bem como 

de implementação. De um modo geral e, segundo Saravia (2010), as organizações 

privadas pautam a sua ação pelo planeamento e gestão estratégica, enquanto, que as 

organizações públicas agem em função de sistemas mais rígidos de planeamento, que se 

orientam por princípios gerais previstos na Constituição.  
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Os investigadores enfatizam a gestão de projetos como necessária em todas as 

organizações modernas, mas é ainda mais necessária em organizações que não visam o 

lucro, como o Estado, em instituições que não são administradas pelo princípio de ganhos 

e perdas (Istrate & Marian, 2012). Uma organização pública também tem como objetivo 

cumprir a sua missão institucional para, através dela, obter o bem da comunidade e servir 

o interesse geral. Na Tabela 6 apresentam-se as principais diferenças existentes nos 

modelos de administração do setor privado e do setor público. 

 

Tabela 6 - Modelos de administração do setor privado e do setor público. 
Fonte: Adaptado de Stewart & Ranson (1988) 

Modelo do Setor Privado Modelo do Setor Público 
Escolha individual no mercado Escolha coletiva na sociedade 

organizada 
Procura e preço 
  

Necessidade de recursos públicos 

Caráter privado da decisão empresarial 
 

Transparência da ação pública 

A equidade do mercado 
 

A equidade das necessidades 

A busca de satisfação do mercado 
 

A busca da justiça 

Soberania do consumidor 
 

Cidadania 

Competição como instrumento do mercado Ação coletiva como instrumento da 
sociedade organizada 

Estímulo: possibilidade de o consumidor 
escolher 

Condição: o consumidor pode modificar 
os serviços públicos 

 

Analisadas as principais diferenças entre organizações públicas e privadas, conclui-se que 

não se podem importar de forma “cega” para o setor público as ferramentas e as técnicas 

de gestão de projetos do setor privado e, antes disso, é fundamental conhecer a realidade 

e as características de cada setor, para só então partir para a correta adoção. 

Na Tabela 7 apresenta-se uma perspetiva de evolução “da gestão pública tradicional até 

à nova gestão pública”. Analisando os principais conceitos que caraterizam cada tipo de 

gestão, verifica-se que grande parte dos modelos e práticas utilizadas se situam ainda na 

gestão pública tradicional, muito embora possam existir casos pontuais que se enquadram 

na abordagem da nova gestão pública (Pinto, 2007). 
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Tabela 7 - Evolução das abordagens da gestão pública. 
Fonte: Adaptado de Pinto (2007) 

 Gestão pública 
tradicional Nova gestão pública Valor público 

Interesse 
público 

Definida por políticos 
e especialistas 

Preferências 
individuais 
agregadas. Escolha 
do cliente 

Preferências 
individuais e 
públicas (resultantes 
de decisões públicas) 

Objetivos da 
performance 

Gerir inputs Gerir inputs e 

outputs 
Múltiplos objetivos: 
outputs, satisfação, 
outcomes e manter 
confiança e 
legitimidade 

Modelo de 
accountability 
predominante 

De baixo para cima. 
Dos serviços para os 
políticos e destes para 
o parlamento 

De baixo para cima, 
com base em 
contratos de 
performance  

Múltiplos: cidadãos 
fiscalizadores do 
governo; clientes 
como utentes; 
pagadores de 
impostos como 
financiadores 

Prestadores 
de serviços 

Serviços públicos 
hierarquizados 

Setor público e setor 
privado 

Menu de alternativas 
escolhidas: serviços 
públicos; empresas 
privadas; 
organizações não 
lucrativas; opções de 
escolha do utente 

Cultura do 
serviço 
público 

O setor público tem o 
monopólio dos 
serviços 

Perceção de falta de 
eficiência. Há que 
melhorar o serviço 
ao cliente 

Nenhum setor tem o 
monopólio; nenhum 
monopólio é 
adequado  

Participação e 
papel dos 
cidadãos 

Limitada ao voto 
eleitoral e pressão 
sobre os eleitos 

Limitada, mas o 
cliente pode ser 
auscultado quanto à 
sua satisfação 

Crucial e multi-
facetada/clientes, 
cidadãos e 
stakeholders 

Papel dos 
gestores 

Dar resposta às 
orientações políticas 

Procuram atingir 
metas acordadas 

Respondem perante 
às preferências dos 
cidadãos/clientes; 
renovam mandatos e 
criam confiança 
garantindo serviços 
de qualidade 
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3.3 - Organização do trabalho no setor público 

A capacidade para prestar um bom serviço depende muito da mobilização e do 

envolvimento das pessoas que trabalham na organização. Apesar da cultura da gestão 

administrativa de pessoal ainda predominar (Carapeto & Fonseca, 2014) a gestão de 

recursos humanos nas organizações públicas encontra-se num nível de desenvolvimento 

satisfatório. Devido à gestão estratégica que ela assume na Reforma do Estado e da 

Administração Pública e, tendo em conta a natureza evolutiva e continuada desta última, 

existe uma lenta transformação em curso. Na Tabela 8, apresenta-se a organização do 

trabalho no setor público, identificando as diferenças entre o modelo burocrático e o 

modelo emergente.  

Tabela 8 - Organização do trabalho no setor público.  
Fonte: Adaptado de Carapeto & Fonseca (2014) 

Modelo burocrático Modelo emergente 
Estrutura hierárquica rígida com múltiplos 
níveis 

Estrutura organizacional mais 
horizontal e mais flexível  

Cadeia de comando de cima para baixo, 
centralização das decisões 

Participação dos trabalhadores nas 
decisões (empowerment, partilha de 
informação) 

Divisão de trabalho especializada, 
descrição das tarefas de âmbito limitado 

Utilização crescente do trabalho em 
equipa 

Trabalho regido por regras e regulamentos Delegação de responsabilidades 
 

Formação Aprendizagem contínua 
 

 
 

3.4 - Parcerias com o Setor Público 

O desenvolvimento de parcerias é um recurso fundamental para a gestão de entidades 

públicas. Uma parceria pode traduzir um acordo entre uma entidade pública e uma ou 

mais entidades (públicas ou privadas), que lhe permite cooperar para responder a 

objetivos comuns. As razões para se lançar uma parceria na administração pública são de 

diversa ordem, sendo as mais comuns as seguintes (Carapeto & Fonseca, 2014): 

 Combinar esforços e partilhar recursos financeiros e não financeiros, humanos e 

naturais; 

 Prosseguir atividades com recursos reduzidos; 

 Encontrar fontes de financiamento alternativas; 

 Acrescentar valor a serviços; 
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 Criar economias de escala; 

 Reduzir problemas operacionais; 

 Partilhar conhecimento e habilidades; 

 Aumentar a eficiência, a eficácia, e a recetividade dos clientes; 

 Melhorar a credibilidade de uma política ou programa público. 

Existem parcerias entre as entidades da administração central, regional e local, entre a 

administração pública nacional e a União Europeia e ainda entre a administração pública 

nacional e as administrações públicas de outros países, de maneira a criar condições para 

o sucesso de algumas reformas administrativas. O objetivo principal é reforçar a 

qualidade, a eficiência e a eficácia dos serviços prestados e criar condições para projetos 

inovadores. Estas parcerias justificam-se sobretudo pela escassez dos recursos financeiros 

do estado e pelas limitações da capacidade de gestão de algumas entidades públicas para 

enfrentarem sozinhas alguns desafios (Carapeto & Fonseca, 2014). 

Na Tabela 9 apresentam-se os FS e os fatores de insucesso associados nas parcerias entre 

o setor público e o setor privado. Como FS destaca-se a confiança entre os stakeholders, 

o desenvolvimento de uma visão partilhada e a boa comunicação entre as organizações. 

Como fatores de insucesso referem-se os antecedentes de conflitos entre os stakeholders, 

a falta de confiança, os objetivos irrealistas e a falta de clareza na definição das tarefas.  

Tabela 9 - Fatores de sucesso e insucesso nas parcerias. 
Fonte: Adaptado de Carapeto & Fonseca (2014) 

Fatores de sucesso Fatores de insucesso 
Acordo sobre a necessidade de parceria Antecedentes de conflitos entre os 

interessados 
Respeito e confiança entre os interessados Falta de confiança 
Liderança  Um parceiro manipula ou domina 
Desenvolvimento de uma visão partilhada Falta de um propósito claro 
Tempo para construir uma parceria Objetivos irrealistas 
Mandatos ou agendas partilhadas Diferenças de filosofia e formas de 

trabalhar 
Desenvolvimento de formas de trabalho 
compatíveis e flexíveis 

Falta de comunicação 
 

Boa comunicação (com ajuda de um 
facilitador) 

Desequilíbrio de poder e de controlo 

Decisão colaborativa (com empenho para 
alcançar consensos) 

Interesses ocultos ou incompatíveis 

Gestão organizacional eficaz Os encargos financeiros e de tempo 
superam os benefícios potenciais 

Acesso a mais recursos Falta de clareza na definição de tarefas 
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Capítulo 4 - Fatores de sucesso na gestão de projetos 

Neste capítulo apresenta-se o resultado de uma revisão sistemática de literatura focada 

nos FS na gestão de projetos. Faz-se também uma análise sob uma perspetiva top-down, 

analisando os FS da organização como um todo, passando de seguida a analisar os FS 

separadamente.  

4.1 - Enquadramento 

No contexto do presente trabalho, entendem-se por FS todos os aspetos que são 

importantes para que o projeto corra bem e que, caso não se verifiquem, podem por em 

causa o sucesso da gestão do projeto. Quando bem considerados, os FS contribuem para 

reduzir as incertezas inerentes ao desenvolvimento do projeto. 

Com base nas suas próprias experiências e trabalhos de investigação, são vários os autores 

que identificaram os fatores determinantes para o sucesso de um projeto. Por exemplo, 

Boehm (1991) abordou os FS dos projetos de SI, destacando os seguintes: 

 A identificação clara dos objetivos, especificados em termos empresariais, de 

modo a que sejam facilmente compreendidos, quantificados e medidos; 

 A planificação é essencial para que um projeto seja concluído com sucesso. As 

estimativas realistas ajudam a atingir os objetivos, a motivar a equipa e a 

aumentar a credibilidade do gestor do projeto; 

 O envolvimento dos utilizadores é determinante para o sucesso; 

 O controlo deve ser caraterizado por revisões frequentes ao longo do ciclo de 

vida do projeto, incluindo uma avaliação objetiva do desenvolvimento do 

projeto; 

 A eficácia do gestor do projeto é um fator chave para o sucesso.  

 

Já para Procaccino et al. (2002), os principais fatores que contribuem para o sucesso (ou 

fracasso) dos projetos de tecnologias e SI dividem-se nas seguintes categorias: 

 Gestão; 

 Clientes e utilizadores; 
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 Requisitos; 

 Estimativa e programação; 

 Gestor do projeto; 

 Desenvolvimento pessoal. 

 

Os FS quando geridos de uma maneira adequada conduzem ao sucesso e, por outro lado, 

esses mesmos fatores mal geridos tendem a causar falhas, dificuldades e podem até levar 

ao fracasso dos projetos (Weersma et al., 2013). Salmeron & Herreno (2005) acrescentam 

que vários investigadores demostraram que existe uma profunda divergência entre os 

gestores, utilizadores e a equipa de desenvolvimento sobre o sucesso do projeto, em que 

os gestores e os utilizadores centram a sua atenção no orçamento, nas datas e nos objetivos 

de negócio, enquanto os membros da equipa centram-se mais no desenvolvimento do 

projeto.  

4.2 - Estado da arte 

A revisão da literatura realizada no âmbito deste trabalho de investigação apoiou-se em 

consultas a diversas bases de dados de editores, usando motores de busca disponibilizados 

na Web, nomeadamente o “Sciencedirect”; “Web of Science”; “Google Scholar”; “B-on” 

e livros técnicos especializados.  

As pesquisas foram realizadas entre os meses de novembro de 2014 e julho de 2015, 

permitindo-nos concluir que grande parte das publicações sobre “Fatores de sucesso”, 

“Sucesso” e “Gestão de projetos” se encontram nas revistas internacionais “International 

Journal of Project Management” e “Project Management Journal”. 

A pesquisa foi realizada principalmente recorrendo a combinações das seguintes 

expressões/termos, tais como: “Project”; “Success”; “Project Management”; “Success 

factors” e “Information Systems”.  

Pelo facto de alguns autores apresentarem nomenclaturas diferentes para os mesmos FS, 

optou-se por listá-los (ver Tabela 10) por categorias, respetivamente: Gestão de topo; 

Equipa de projeto; Gestor do projeto, Utilizadores e clientes; Fornecedores; 

Organização/Entidade de desenvolvimento; Planeamento; Âmbito do projeto; 

Informação; Desenvolvimento do projeto e Gestão financeira. 
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Tabela 10 - Fatores de sucesso na gestão de projetos de tecnologias e sistemas de informação organizados 
por categorias. 
Categoria: Gestão de topo 
FS_1: Atuação da gestão de topo (A gestão de topo deverá criar um ambiente 

propício, garantindo o planeamento estratégico através de uma visão global da 

organização. Deverá também assegurar o apoio necessário ao gestor e à equipa do 

projeto). 

Referências: 

Pinto & Slevin (1988); Holland et al. (1999); Poon & Wagner (2001); Silveira 

(2003); Lu et al. (2006); Shah & Siddiqui (2006); Chow & Cao (2008); Brun (2011); 

Nasir & Sahibuddin (2011); Alaskari et al. (2012); Santos et al. (2012); Ram et al. 

(2013); Farzin et al. (2014); Denolf et al. (2015). 

FS_2: Envolvimento da gestão de topo (O envolvimento da gestão de topo deverá 

passar por estimular um ambiente onde os membros da equipa do projeto estejam 

profissionalmente satisfeitos, envolvidos e com confiança. Quanto mais eficaz for a 

gestão de topo a estimular as forças e a minimizar as barreiras, maior será a 

capacidade em desenvolver um compromisso com a equipa de projeto).  

Referências: 

Li (1997); Esteves & Collado (2001); Poon & Wagner (2001); Procaccino et al. 

(2002); Silveira (2003); Salmeron & Herrero (2005); Fortune & White (2006); Lu et 

al. (2006); Shah & Siddiqui (2006); Mendoza et al. (2007); Chow & Cao (2008); 

Brun (2011); Nasir & Sahibuddin (2011); Alaskari et al. (2012); Ismail et al. (2012); 

Ram et al. (2013); Ziemba & Oblak (2013); Alias et al. (2014); Farzin et al. (2014); 

Morlhon et al. (2014); Panopoulou et al. (2014); Denolf et al. (2015). 

Categoria: Equipa de projeto  
FS_3: Organização de recursos humanos (Deve definir-se uma estrutura 

organizacional para o projeto, definindo responsabilidades e hierarquias).  

Referências: 

Esteves & Collado (2001); Salmeron & Herrero (2005); Lu et al. (2006); Nasir & 

Sahibuddin (2011); Alaskari et al. (2012); Ismail et al. (2012); Ram et al. (2013); 

Panopoulou et al. (2014); Denolf et al. (2015). 
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FS_4: Confiança entre os membros da equipa do projeto (O gestor da equipa do 

projeto deverá ter a capacidade de formar uma equipa, de modo a que as pessoas 

trabalhem juntas em harmonia e se sintam motivadas a trabalhar para o bem do 

projeto).  

Referências: 

Lu et al. (2006); Chow & Cao (2008); Ismail et al. (2012); Farzin et al. (2014); Ram 

et al. (2013); Alias et al. (2014). 

FS_5: Treino da equipa do projeto (Recorre-se ao treino da equipa do projeto para 

que a mesma esteja apta para o executar da melhor forma. Escolher o melhor treino 

significa, também, formar a equipa mais rapidamente, obter e possibilitar uma melhor 

qualidade de conhecimentos adquiridos). 

Referências: 

Poon & Wagner (2001); Lu et al. (2006); Chow & Cao (2008); Misra et al. (2009); 

Nasir & Sahibuddin (2011); Santos et al. (2012); Alaskari et al. (2012); Ram et al. 

(2013); Panopoulou et al. (2014); Denolf et al. (2015). 

FS_6: Equipa do projeto eficiente (Uma equipa eficiente é essencial para que os 

projetos sejam concluídos com êxito, de acordo com o âmbito, custos e objetivos 

inicialmente previstos. O gestor do projeto conduz o projeto através do 

desenvolvimento das competências e conhecimentos dos membros da equipa do 

projeto). 

Referências: 

Li (1997); Procaccino et al. (2002); Salmeron & Herrero (2005); Nasir & Sahibuddin 

(2011); Alaskari et al. (2012); Ram et al. (2013); Alias et al. (2014); Denolf et al. 

(2015). 

FS_7: Competência e especialização dos membros da equipa de projeto (Dotar uma 

equipa com as pessoas adequadas para cada função é fundamental. Esta capacidade 

consiste em conhecer o perfil dos profissionais para uma determinada função e avaliar 

o seu possível aproveitamento em outras atividades). 
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Referências: 

Holland et al. (1999); Poon & Wagner (2001); Salmeron & Herrero (2005); Chow & 

Cao (2008); Nasir & Sahibuddin (2011); Alaskari et al. (2012); Ismail et al. (2012); 

Ram et al. (2013); Ziemba & Oblak (2013); Morlhon et al. (2014); Denolf et al. 

(2015). 

Categoria: Gestor do projeto 
FS_8: Eficácia do gestor do projeto (O gestor do projeto deve aplicar uma 

metodologia e aliar o seu conhecimento à capacidade de relacionamento e liderança). 

Referências: 

Poon & Wagner (2001); Procaccino et al. (2002); Salmeron & Herrero (2005); Lu et 

al. (2006); Misra et al. (2009); Nasir & Sahibuddin (2011); Alaskari et al. (2012); 

Ismail et al. (2012); Ziemba & Oblak (2013); Alias et al. (2014).  

FS_9: Capacidade de comunicação do gestor do projeto (O gestor do projeto deverá 

ter a competência de comunicar pró-ativamente com os clientes internos e externos, 

tanto da forma oral como escrita, assim como saber ouvir os outros). 

Referências: 

Li (1997); Holland et al. (1999); Esteves & Collado (2001); Poon & Wagner (2001); 

Lu et al. (2006); Mendoza et al. (2007); Chow & Cao (2008); Brun (2011); Nasir & 

Sahibuddin  (2011); Alaskari et al. (2012); Ismail et al. (2012); Ram et al. (2013); 

Ziemba & Oblak (2013); Alias et al. (2014); Farzin et al. (2014); Denolf et al. (2015).  

Categoria: Utilizadores e clientes  
FS_10: Feedback dos clientes (Se a equipa de projeto receber mais rapidamente 

feedback sobre o projeto de tecnologias e SI que está a desenvolver, os resultados 

desejados serão alcançados mais eficazmente). 

Referências: 

Li (1997); Holland et al. (1999); Poon & Wagner (2001); Salmeron & Herrero 

(2005); Chow & Cao (2008); Nasir & Sahibuddin (2011); Alaskari et al. (2012); 

Ziemba & Oblak (2013); Alias et al. (2014); Denolf et al. (2015). 

FS_11: Tempo de resposta ao cliente/utilizador (Quando uma organização cria um 

canal de comunicação eficaz com os seus clientes internos e externos, aumenta a sua 

capacidade de resposta). 
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Referências: 

Li (1997). 

FS_12: Satisfação das necessidades dos utilizadores (As organizações deverão ter a 

consciência do seu papel na satisfação das necessidades e expetativas dos 

utilizadores, visando melhorar continuamente a qualidade do serviço prestado). 

Referências: 

Li (1997); Procaccino et al. (2002); Chow & Cao (2008); Nasir & Sahibuddin (2011); 

Alaskari et al. (2012); Farzin et al. (2014); Panopoulou et al. (2014).  

FS_13: Envolvimento dos utilizadores em relação às tecnologias (O envolvimento e a 

satisfação dos utilizadores é relevante para se conseguir uma boa personalização do 

projeto de tecnologias e SI relativamente à definição dos requisitos, configuração e 

teste do sistema).  

Referências: 

Panopoulou et al. (2014); Denolf et al. (2015). 

FS_14: Formação dos utilizadores (A formação dos utilizadores permite explorar 

devidamente um projeto de tecnologias e SI. Deste modo, durante a instalação, ou 

numa fase de pós-instalação, a equipa de projeto capacita os utilizadores para melhor 

interagirem com o sistema). 

Referências: 

Nasir & Sahibuddin (2011); Alaskari et al. (2012); Ram et al. (2013). 

Categoria: Organização/Entidade de desenvolvimento 
FS_15: Capacidade organizacional (Para que um projeto de tecnologias e SI seja um 

sucesso a organização deverá ter capacidade organizacional. A constituição das 

equipas de projeto, transforma-se num desafio para as organizações e para os 

stakeholders).  

Referências:  

Pinto & Slevin (1988); Catellino (2000); Poon & Wagner (2001); Chow & Cao 

(2008); Brun (2011); Nasir & Sahibuddin (2011); Santos et al. (2012); Alaskari et al. 

(2012); Chen (2012); Ram et al. (2013); Farzin et al. (2014).  
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FS_16: Flexibilidade do SI (As organizações deverão ter a capacidade de modificar 

rapidamente os seus conceitos operacionais e produtivos. Para tal, é necessário que as 

organizações invistam em tecnologias e SI para se tornarem mais ágeis e cada vez 

mais eficazes e eficientes).  

Referências: 

Li (1997). 

FS_17: Clima organizacional (O clima organizacional reflete o modo como os 

stakeholders interagem uns com os outros (clientes e fornecedores/internos e 

externos), bem como o grau de satisfação com o contexto que os rodeia) sendo 

importante para o desenvolvimento de projetos de tecnologias e SI). 

Referências:  

Poon & Wagner (2001); Misra et al. (2009); Brun (2011); Chen (2012); Alias et al. 

(2014); Farzin et al. (2014); Denolf et al. (2015). 

FS_18: Condições das infraestruturas da organização (A crescente sofisticação e 

competitividade dos mercados exige às organizações a aquisição de novas tecnologias 

para o desenvolvimento dos SI. Para responder de forma eficaz a estes desafios, as 

organizações precisam de encontrar soluções que permitam interligar os vários 

sistemas existentes, racionalizando os recursos). 

Referências: 

Lu et al. (2006). 

FS_19: Mudança organizacional (As organizações são dotadas de práticas que fazem 

parte da sua cultura, resultando muitas vezes no estabelecimento de atitudes 

inovadoras e eficientes. A intensidade e a volatilidade dos stakeholders impõem 

desafios para as organizações, fomentando a necessidade real de mudança). 

Referências: 

Silveira (2003); Nasir & Sahibuddin (2011); Santos et al. (2012); Alaskari et al. 

(2012); Panopoulou et al. (2014). 
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Categoria: Fornecedores 
FS_20: Seleção de fornecedores (A seleção de fornecedores deverá ser feita com base 

na reputação, solidez financeira, visão e capacidade técnica. Um fornecedor deve ser 

capaz de oferecer preços competitivos, não necessariamente o menor preço. Esse 

aspeto considera a capacidade do fornecedor para entregar os serviços e produtos 

necessários na quantidade e na qualidade exigidas e no tempo desejado). 

Referências: 

Nasir & Sahibuddin (2011); Alaskari et al. (2012); Chen (2012); Ram et al. (2013); 

Farzin et al. (2014); Denolf et al. (2015). 

Categoria: Informação 
FS_21: Qualidade da informação (Os problemas com a qualidade da informação são 

sentidos nas organizações. O impacto negativo traduz-se em custos desnecessários, 

em processos de decisão afetados ou na perda de confiança dos clientes. Neste 

contexto, o problema da qualidade da informação deve ser tratado com formalismo). 

Referências: 

Li (1997); Nasir & Sahibuddin (2011); Alaskari et al. (2012); Chen (2012); Dinter 

(2013); Farzin et al. (2014). 

Categoria: Planeamento  
FS_22: Planeamento do projeto (É uma das principais atividades do gestor do projeto, 

sendo também uma das menos bem desempenhadas uma vez que experimentam 

grandes dificuldades devido à natureza previsional de alguns dos seus aspetos. A 

gestão do projeto de tecnologias e SI não é exceção a este facto devido à forma rápida 

com que evoluem alguns dos objetivos de gestão).  

Referências: 

Esteves & Collado (2001); Salmeron & Herrero (2005); Lu et al. (2006); Nasir & 

Sahibuddin (2011); Alaskari et al. (2012); Ismail et al. (2012); Ram et al. (2013); 

Panopoulou et al. (2014); Denolf et al. (2015). 

FS_23: Proporcionar o alinhamento do projeto com a estratégia da organização (O 

gestor do projeto deve garantir a coerência com as estratégias, as prioridades da 

organização e a sua estrutura. Este alinhamento inclui as dimensões de negócio, as TI 

e o ambiente interno e externo). 
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Referências: 

Pinto & Slevin (1988); Holland et al. (1999); Panopoulou et al. (2014); Denolf et al. 

(2015). 

Categoria: Âmbito do projeto 
FS_24: Formalização clara dos objetivos (Os objetivos de um projeto devem ser 

observáveis e verificáveis, para isso, deverá haver mecanismos que permitam 

determinar se ao longo da realização do projeto, os objetivos são cumpridos ou não. 

Os objetivos devem ser escritos sem ambiguidades, na sua ação (iniciando a 

declaração dos objetivos), no objeto (sobre o qual a ação exerce ou da qual ele 

resulta) e nos requisitos (restrições ou condições complementares, tais como o 

desempenho, tempo, local, áreas de aplicação, etc.).  

Referências: 

Alias et al. (2014); Farzin et al. (2014).  

FS_25: Definição dos requisitos do SI (O sistema deve atender aos requisitos, sendo 

utilizados como informações fundamentais para as diferentes fases do projeto, 

especificando as propriedades e as funções necessárias, ou desejáveis, a serem 

considerados). 

Referências: 

Nasir & Sahibuddin (2011); Alaskari et al. (2012); Denolf et al. (2015). 

FS_26: Espectativas realistas (Seja por falta de compreensão do âmbito do projeto ou 

por existir um cronograma complexo, os projetos que não têm bases sólidas tendem a 

falhar mais do que os projetos que levam em conta a cultura da organização e as 

restrições impostas naquele momento).  

Referências: 

Nasir & Sahibuddin (2011); Alaskari et al. (2012). 

FS_27: Gestão do âmbito do projeto (A gestão do âmbito do projeto é assegurada por 

um conjunto de procedimentos que procuram garantir a inclusão no projeto de todos 

os resultados e trabalho exigido).  

Categoria: Gestão financeira 
FS_28: Realização de orçamentos para justificar os investimentos (Não existe 

nenhuma organização que deseje investir em projetos que não apresentem 

viabilidade). 
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Referências: 

Procaccino et al. (2002); Fortune & White (2006); Nasir & Sahibuddin (2011); Alias 

et al. (2014); Denolf et al. (2015). 

FS_29: Relatórios de progresso (As informações prestadas pelos gestores dos projetos 

devem ser confiáveis, fáceis de visualizar e de compreender pelos stakeholders. A 

realização dos relatórios de progresso deve atender a duas necessidades essenciais 

para o sucesso dos projetos: a monitorização dos sistemas e a ajuda na tomada de 

decisão). 

Referências: 

Procaccino et al. (2002); Fortune & White (2006); Nasir & Sahibuddin (2011); 

Alaskari et al. (2012); Alias et al. (2014); Denolf et al. (2015). 

FS_30: Capacidade financeira (Uma organização que tenha capacidade financeira 

permite-lhe assumir os compromissos necessários respeitantes ao desenvolvimento de 

um projeto de tecnologias e SI. Assim, pode oferecer as contrapartidas solicitadas). 

Referências: 

Kyei & Chan (2015). 

Categoria: Desenvolvimento do projeto   

FS_31: Construir indicadores de desempenho (Os indicadores de desempenho da 

gestão dos projetos são instrumentos de avaliação que permitem comprovar 

empiricamente e com objetividade a progressão de uma ou de várias dimensões de um 

projeto nas metas pré-estabelecidas). 

Referências: 

Nasir & Sahibuddin (2011). 

FS_32: Metodologia de desenvolvimento (A condução do processo de  

desenvolvimento de um projeto de tecnologias e SI exige um conjunto de 

competências, que implicam variados conhecimentos, nomeadamente sobre a 

natureza da informação, a compreensão do papel das TI nas organizações e os seus 

novos paradigmas de desenvolvimento, as ferramentas e as técnicas a usar). 

Referências: 

Poon & Wagner (2001); Santos et al. (2012). 
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FS_33: Definição da arquitetura do SI (É através da definição da arquitetura do 

projeto de tecnologias e SI, que se deve definir e controlar as interfaces e a integração 

de todos os componentes do sistema).  

Referências: 

Nasir & Sahibuddin (2011); Alaskari et al. (2012). 

FS_34: Desenho simples do SI (O projeto de tecnologias e SI deve definir claramente 

que informação será recolhida e quais os métodos a utilizar. Deve também especificar 

como os dados serão analisados). 

Referências: 

Chow & Cao (2008). 

FS_35: Testes de integração adequados (Os testes são efetuados para integrarem as 

diferentes componentes do projeto de tecnologias e SI. Referem-se também às 

interações entre os vários módulos para garantir que comunicam corretamente).  

Referências: 

Chow & Cao (2008). 

 

Na Tabela 11 são apresentados trinta e cinco FS na gestão de projetos de tecnologias e SI 

referidos na literatura. 

Tabela 11 - Ranking de fatores de sucesso na gestão de projetos de tecnologias e sistemas de informação 
de acordo com o número de referências. 

N.º Fatores de sucesso (FS) Categorias Nº de referências 

1 Envolvimento da gestão de topo 
 Gestão de topo 22 

2 Capacidade de comunicação do 
gestor do projeto Gestor do projeto 16 

3 Atuação da gestão de topo 
 Gestão de topo 14 

4 Capacidade organizacional Organização/Entidade 
de desenvolvimento 11 

5 Competência e especialização dos 
membros da equipa de projeto Equipa do projeto 10 

5 Treino da equipa do projeto 
 Equipa do projeto 10 

5 Feedback dos clientes 
 

Utilizadores e clientes 10 

5 Eficácia do gestor do projeto 
 

Gestor do projeto 10 
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N.º Fatores de sucesso (FS) Categorias Nº de referências 

9 Planeamento do projeto 
 Planeamento 9 

9 Organização de recursos humanos 
 Equipa do projeto 9 

11 Equipa do projeto eficiente 
 Equipa do projeto 8 

12 Satisfação das necessidades dos 
utilizadores Utilizadores e clientes 7 

 

12 Clima organizacional 
Organização/Entidade 
de desenvolvimento 
 

7 

14 Relatórios de progresso 
 Gestão financeira 6 

14 Confiança entre os membros da 
equipa do projeto 

Equipa do projeto 6 

14 Seleção de fornecedores 
 Fornecedores 6 

14 Qualidade da informação 
 Informação 6 

18 Mudança organizacional Organização/Entidade 
de desenvolvimento 5 

18 Realização de orçamentos para 
justificar os investimentos Gestão financeira 5 

20 Gestão do âmbito do projeto 
 Âmbito do projeto 4 

20 
Proporcionar o alinhamento do 
projeto com a estratégia da 
organização 

Planeamento 4 

22 Formação dos utilizadores 
 Utilizadores e clientes 3 

22 Definição dos requisitos do SI 
 Âmbito do projeto 3 

24 Formalização clara dos objetivos 
 Âmbito do projeto 2 

24 Espetativas realistas 
 Âmbito do projeto 2 

24 Envolvimento dos utilizadores em 
relação às tecnologias Utilizadores e clientes 2 

24 Metodologia de desenvolvimento Desenvolvimento do 
projeto 2 

24 Definição da arquitetura do SI Desenvolvimento do 
projeto 2 

29 Tempo de resposta ao 
cliente/utilizador Utilizadores e clientes 1 

29 Condições das infraestruturas da 
organização 

Organização/Entidade 
de desenvolvimento 1 
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N.º Fatores de sucesso (FS) Categorias Nº de referências 

29 Construir indicadores de 
desempenho 

Desenvolvimento do 
projeto 1 

29 Testes de integração adequados Desenvolvimento do 
projeto 1 

29 Capacidade financeira 
 Gestão financeira 1 

29 Flexibilidade do SI Organização/Entidade 
de desenvolvimento 1 

29 Desenho simples do SI Desenvolvimento do 
projeto 1 

 

Na Figura 4, apresenta-se o número total de referências por categoria. 

Figura 4 - Número total de referências de fatores de sucesso na gestão de projetos de tecnologias e sistemas 
de informação por categoria. 
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Após uma revisão mais alargada, os próximos capítulos são focados na gestão de projetos 

de tecnologias e SI em instituições públicas. 
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Capítulo 5 - Processo de investigação  

Neste capítulo descreve-se o processo de investigação. Na primeira e segunda secções 

faz-se o enquadramento do paradigma quantitativo e do paradigma qualitativo. De 

seguida definem-se as etapas realizadas.  

5.1 - Paradigma quantitativo e paradigma qualitativo  

Os métodos quantitativos baseiam-se na modelação matemática e experimentação 

laboratorial, sendo muito utilizados na investigação das ciências naturais e nas 

engenharias. Já os métodos qualitativos surgiram no seio da investigação nas ciências 

sociais com o objetivo de potenciar o estudo das pessoas e a sua integração no meio que 

as rodeia (Myers, 1997). A opção de escolha de um destes métodos deve estar associada 

aos objetivos da pesquisa (Freitas et al., 2000). 

Independentemente dos métodos de investigação serem qualitativos ou quantitativos, 

regem-se por uma abordagem filosófica que define os princípios metodológicos, 

epistemológicos e ontológicos (Myers, 1997). Existem várias correntes filosóficas das 

quais se destacam a corrente positivista e a corrente interpretivista. A primeira defende 

que a realidade é objetiva e independente do observador, enquanto que a posição 

interpretivista defende que a realidade é resultado da interpretação do observador 

(Orlikowski & Robey, 1991). Contudo, a investigação pode ser vista no sentido de utilizar 

caraterísticas associadas a cada uma dessas formas. Na Figura 5 apresentam-se os aspetos 

das abordagens quantitativas e qualitativas, que podem ser consideradas num contexto de 

inquéritos.  
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Figura 5 - Posição epistemológica da investigação.  
Fonte: Adaptado de Morais & Neves (2007) 

 

Algumas das metodologias em investigação mais utilizadas no âmbito de projetos de 

tecnologias e SI são apresentadas na Tabela 12. 

Tabela 12 - Metodologias em investigação de sistemas de informação. 
Fonte: Adaptado de (Orlikowski & Robey, 1991) 

Metodologia Descrição 
Experiências em 
Campo 

Trabalha diretamente com o objeto de estudo, no entanto tem como 
desvantagem ser difícil a determinação exata de todas as variáveis, 
de modo a conseguir repetir as experiências com fidelidade. 
 

Survey Recolhe dados através de questionários e/ou entrevistas sobre o 
fenómeno em estudo e a análise dos dados permite inferir sobre 
fenómenos do mundo real.  
 

Estudo de Caso Baseia-se na investigação de um fenómeno contemporâneo no 
contexto de uma situação real de uma organização.  
 

Simulação Baseia-se na simulação do comportamento do sistema em estudo. 
 

Pesquisa/Ação Baseia-se na análise dos resultados obtidos por mudanças 
induzidas no objeto em estudo.  
 

Etnografia Provém das disciplinas de Antropologia Social e consiste no 
estudo de um determinado objeto por vivência direta da realidade 
onde esse objeto se insere.  
 

 



Capítulo 5 - Processo de investigação 

39 

 

Nesta matéria destaca-se o papel da teoria, que explica vários factos numa área, tendo três 

objetivos principais (Hill & Hill, 2012): 

 A organização do conhecimento; 

 A explicação de factos já conhecidos; 

 A previsão dos factos ou resultados empíricos novos. 

Para que uma teoria possa progredir pode ser usado o processo indutivo e o processo 

dedutivo. O primeiro é o processo de generalização, em que as observações específicas 

são utilizadas para criar uma teoria, e o segundo é o processo dedutivo, em que a teoria 

já existe, sendo utilizada para prever dados novos. As duas abordagens são apresentadas 

na Figura 6. 

 
Fígura 6 - Cooperação entre os processos indutivos e processos dedutivos. 

Fonte: Adaptado de Hill & Hill (2012) 

5.2 - Método de investigação Survey  

O método de investigação Survey é normalmente do tipo quantitativo. Silva (2013) refere 

que é um método de recolha de informação diretamente das pessoas a respeito das suas 

ideias, sentimentos, saúde, planos e crenças, sendo apropriado quando se deseja responder 

a questões do tipo “o quê?”, “porquê?”, “como?” e “quando?”, ou seja, quando o foco de 

interesse é sobre o que está a acontecer ou como e porque isso está acontecer (Freitas et 

al., 2000). 

Teoria 

O processo 
INDUTIVO 

O processo 
DEDUTIVO 

Dados já conhecidos Dados novos  
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O método de investigação Survey é inspirado no paradigma positivista que teve como 

mentor Augusto Comte, distinguindo-se pelas seguintes caraterísticas (Coutinho, 2008): 

 Conhecimentos baseados na observação; 

 Tem uma base epistemológica objetivista; 

 O investigador tem que ser capaz de observar objetivamente a realidade; 

 Expressa por regularidades estatísticas observáveis; 

 Realidade única independentemente de quem a estuda; 

 Pouca relevância nos aspetos subjetivos dos indivíduos. 

Pode classificar-se o método de investigação Survey em função de três objetivos, 

nomeadamente: o descritivo que tem como principal foco a incidência e distribuição das 

variáveis de uma população; o explicativo, com o recurso a técnicas de análise estatística; 

e o exploratório, tendo por base as conceções do investigador, com vista a tornar a 

investigação mais rigorosa (Freitas et al., 2000). Quando se classifica em função do tempo 

de recolha dos dados, um Survey pode ser transversal e longitudinal. O Survey transversal 

descreve as relações possíveis entre as variáveis, onde os dados da amostra representativa 

da população são recolhidos num só momento. No Survey longitudinal, o investigador faz 

a análise dos dados e observa as alterações ocorridas ao longo do tempo (Coutinho, 2008).  

Para escrever um plano de um Survey deve ter-se em atenção algumas questões 

importantes, nomeadamente, nas questões fechadas, devendo estas ser exaustivas para 

cobrir todas as possíveis respostas, garantindo que somente as questões relacionadas ao 

problema devem ser incluídas no Survey. Mais, o respondente não se deve sentir 

constrangido em nenhum momento em responder às questões. Claro que estas devem ser 

redigidas de forma clara e precisa, ter uma única interpretação e conter uma única ideia. 

Por outro lado, o número de perguntas deve ser limitado e estas não devem induzir as 

respostas. Salienta-se ainda que a apresentação gráfica do questionário deve ser cuidada, 

incluindo um cabeçalho uniforme com as instruções de preenchimento. 

5.3 - Etapas do processo de investigação 

A aplicação do método de investigação obriga à realização de um conjunto de etapas, 

nomeadamente a definição do propósito e orientação da investigação e a recolha, análise 

e sintese dos dados com o objetivo de guiar o investigador na exploração da similaridade 
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/diferença entre os dados e na identificação das suas relações. Na Figura 7 apresentam-se 

as várias etapas do processo de investigação definido para este trabalho: Survey. 

 
Figura 7 - Etapas do processo de investigação. 

Neste estudo, recorreu-se inicialmente à revisão da literatura para identificar os FS na 

gestão de projetos de tecnologias e SI, apoiada em consultas a bases de dados de editores 

de referência, usando motores de busca disponibilizados na Web nomeadamente o 

“Sciencedirect”, o “Web of Science”, o “Google Scholar” e o “B-on”. A revisão da 

literatura foi, ainda, necessária para analisar o âmbito do problema e determinar possíveis 

obstáculos e dificuldades. Em seguida, realizou-se uma nova revisão focada nos FS na 

gestão de projetos de tecnologias e SI nas instituições públicas.  

A segunda etapa visou a sustentação e o enriquecimento da revisão da literatura, tendo 

sido realizadas seis entrevistas a profissionais na área da gestão de projetos de tecnologias 

e SI em instituições públicas da administração central e da administração local, 

nomeadamente, da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), da Entidade de Serviços 

2 - Conceção do processo de investigação 

2.1 - Revisão da literatura 

2.2 - Entrevistas a especialistas 

2.3 - Análise dos dados das entrevistas 

2.4 - Realização de inquéritos 

2.5 - Análise dos dados obtidos através 
dos questionários 

3 - Conclusão do processo de investigação 

1 - Identificação da área de estudo 
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Partilhados da Administração Pública (eSPap) e Câmaras Municipais de pequena, média 

e grande dimensão. A seleção dos entrevistados teve em consideração o seu currículo na 

área da gestão de projetos. As entrevistas foram realizadas entre os dias 31 de março e 17 

de junho de 2016, e tiveram uma duração média de vinte e sete minutos (duas em modo 

presencial, três por videoconferência/skype e uma por telefone).  

Os entrevistados foram devidamente informados sobre os objetivos em causa, 

autorizando a gravação das entrevistas em áudio e videoconferência (skype), sendo 

assegurada a confidencialidade dos dados. Tendo presente que os profissionais eram 

detentores de experiência e conhecimentos na área da gestão de projetos de tecnologias e 

SI, foram colocadas questões relacionadas com as suas organizações, o último projeto de 

SI em que cada especialista participou e os FS na gestão de projetos de tecnologias e SI. 

O guião da entrevista foi previamente elaborado, mas nem sempre foi seguido 

estritamente, para não prejudicar o fluxo de ideias do entrevistado.  

A entrevista foi dividida em quatro partes. A primeira parte da entrevista consistiu na 

caraterização do entrevistado, nas funções exercidas e nos anos de experiência 

profissional e especializada em gestão de projetos de tecnologias e SI. A segunda parte 

da entrevista visou caraterizar as organizações públicas, de cada especialista, 

nomeadamente, se tinham certificações, se recorriam a aplicações informáticas de apoio 

à gestão de projetos de tecnologias e SI, se aplicavam as metodologias de 

desenvolvimento, e se recorriam a modelos de maturidade em gestão de projetos. Na 

terceira parte da entrevista, fez-se referência ao último projeto em que cada um dos 

especialistas esteve envolvido, focando-se o tipo de projeto, o seu orçamento e se tinham 

sido formalmente identificados os fatores e os critérios de avaliação de sucesso. A quarta 

e última parte da entrevista, teve por objetivo corroborar e complementar os FS na gestão 

de projetos de tecnologias e SI identificados na literatura, no contexto das instituições 

públicas.  

Foi terminado o processo de entrevistas quando se considerou ter sido alcançada a 

saturação teórica, ou seja, quando deixaram de surgir novos contributos. 
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Analisadas as entrevistas (em áudio), para além do suporte dos fatores identificados na 

revisão da literatura, identificaram-se Novos Fatores de Sucesso (NFS) que se apresentam 

na Tabela 13. 

Tabela 13 - Novos fatores de sucesso na gestão de projetos de tecnologias e sistemas de informação 
identificados nas entrevistas. 

Novos Fatores de Sucesso (identificados nas entrevistas)  
A equipa de execução do projeto deve estar motivada 
 
Deve haver o comprometimento da equipa de execução do projeto 
 
Deve haver ética no relacionamento com os stakeholders 

   
Deve ser assegurado o envolvimento das áreas da organização relacionadas com o 
projeto 
As normas do projeto devem ser definidas à priori da sua execução 
 
Deve ser assegurado o envolvimento dos agentes políticos 
 
Deve haver uma gestão do risco rigorosa 
 
Deverá ser realizada uma pré-análise do projeto relativamente ao Return on Investiment 
(ROI) 
Deve haver estabilidade política 
 
Deve ser realizada uma pré-análise do projeto relativamente ao Total Cost of 

Ownership (TCO) 
Devem ser prestadas contas a todos os stakeholders do projeto (para salvaguardar o 
princípio de accountability) 
Deve existir um ambiente e estrutura organizacional vocacionadas para a realização de 
projetos 
Devem ser definidos projetos de prazo mais reduzido, de modo a que os stakeholders 
vejam mais rapidamente os resultados 

 

Depois de atualizar a lista de FS com os NFS, foi construído um questionário (tendo por 

referência os quarenta e quatro FS apresentados na Tabela 14 e, submeteu-se o mesmo, 

(via Google forms) a cento e setenta e quatro especialistas em tecnologias e SI de 

instituições públicas. Foram obtidas noventa e quatro respostas válidas (78 do sexo 

masculino e 16 do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 30 e os 65 anos). 

Cinco respostas foram eliminadas por estarem incompletas ou mal preenchidas. 
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Tabela 14 - Lista atualizada de fatores de sucesso na gestão de projetos de tecnologias e sistemas 
de informação nas instituições públicas. 

Cód. FS Fatores de Sucesso (incluídos no questionário) 
FS_1 Devem ser definidas as metas e os objetivos finais dos projetos 

 
FS_2 Devem ser definidas as metas e os objetivos parciais dos projetos 

 
FS_3 Os stakeholders do projeto devem partilhar os mesmos objetivos 

 
FS_4 Os stakeholders do projeto devem concordar relativamente à forma de 

atingir os objetivos 
FS_5 Deve haver ética no relacionamento com os stakeholders 

 
FS_6 Devem ser definidos Key Performance Indicators (KPI) 

 
FS_7 Deve existir capacidade organizacional para a constituição das equipas 

do projeto 
FS_8 A seleção dos fornecedores deve ser feita com base na sua reputação e 

solidez financeira 
FS_9 A seleção dos fornecedores deve ser feita com base na sua visão e 

capacidade técnica 
FS_10 Deve haver confiança entre os membros da equipa do projeto 

 
FS_11 Deve ser assegurado o treino necessário à equipa do projeto 

 
FS_12 A equipa de projeto deve ser eficiente na realização dos trabalhos 

 
FS_13 A equipa deve ser estruturada ou organizada tendo em consideração os 

seus perfis profissionais 
FS_14 O gestor do projeto deve ter capacidade de liderança 

 
FS_15 O gestor do projeto deve ser capaz de aplicar a metodologia de 

desenvolvimento adotada 
FS_16 Periodicamente deve ser avaliada a execução do projeto 

 
FS_17 Os clientes devem ser envolvidos no projeto 

 
FS_18 Deve ser estabelecido um canal de comunicação com os clientes externos 

que permita um tempo de resposta adequado às solicitações 
FS_19 Deve haver uma preocupação contínua de satisfação das necessidades 

dos utilizadores 
FS_20 Deve ser assegurado o envolvimento dos utilizadores finais do projeto 

 
FS_21 Deve ser assegurada a formação aos utilizadores 

 
FS_22 Deve ser assegurado o alinhamento estratégico do projeto com o negócio 
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Cód. FS Fatores de Sucesso (incluídos no questionário) 
FS_23 Os objetivos do projeto devem ser formalizados e apresentados de forma 

clara  
FS_24 Devem ser utilizadas metodologias de desenvolvimento adequadas às 

caraterísticas do projeto 
FS_25 A equipa de projeto deve realizar testes (por exemplo, de integração dos 

SI) 
FS_26 Devem ser produzidos relatórios de progresso do projeto 

 
FS_27 Os relatórios de progresso do projeto devem ser sucintos 

 
FS_28 Devem ser prestadas contas a todos os stakeholders do projeto 

 
FS_29 Deve ser assegurada a gestão da comunicação com todos os stakeholders 

 
FS_30 As normas do projeto devem ser definidas à priori da sua execução 

 
FS_31 Deve haver uma gestão do risco rigorosa 

 
FS_32 Deve haver estabilidade política 

 
FS_33 Devem ser definidos projetos de prazo mais reduzido, de modo a que os 

stakeholders vejam mais rapidamente os resultados 
FS_34 A organização deve ter os recursos adequados, em especial os recursos 

humanos internos com as competências necessárias ao apoio no 
desenvolvimento e implementação do SI 

FS_35 A organização deve ter os recursos adequados, em especial os recursos 
humanos internos com as competências necessárias à exploração do SI 

FS_36 A equipa de projeto deve adquirir o conhecimento necessário que permita 
a manutenção futura do SI 

FS_37 Deve haver o envolvimento da gestão de topo (sponsorship superior) 
 

FS_38 Deve ser assegurado o envolvimento dos agentes políticos 
 

FS_39 Deve existir um ambiente e estrutura organizacional vocacionada para a 
realização de projetos 

FS_40 A equipa de execução do projeto deve estar motivada 
 

FS_41 Deve haver o comprometimento da equipa de execução do projeto 
 

FS_42 O âmbito do projeto deve ser definido detalhadamente 
 

FS_43 Deve ser realizada uma pré-análise do projeto relativamente ao Total 

Cost of Ownership (TCO) 
FS_44 Deve ser realizada uma pré-análise do projeto relativamente ao Return 

on Investiment (ROI) 
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Para a identificação dos especialistas, foram pré-selecionadas as câmaras municipais e 

juntas de freguesia presentes no Portal Nacional dos Municípios e Freguesias 

Portuguesas. No entanto, optou-se por não incluir, neste estudo, as juntas de freguesia, 

por não terem dimensão e serviços especializados em gestão de projetos de tecnologias e 

SI. Foram também pré-selecionadas as instituições do ministério da saúde, museus 

públicos, da Autoridade Tributária e Aduaneira, da Entidade de Serviços Partilhados da 

Administração Pública e Institutos/Universidades Portuguesas.  

Para promover as respostas dos gestores de projetos de tecnologias e SI das instituições 

públicas, foi solicitado às organizações (via telefone) o contacto de e-mail pessoal dos 

seus responsáveis.  

Obtidas as respostas procedeu-se à análise estatística dos dados (IBM SPSS Statistic 23 e 

Microsoft Excel). 

Finalmente encerrou-se o trabalho de investigação com a apresentação dos resultados. 
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Capítulo 6 - Apresentação dos resultados 

Neste capítulo são apresentados os principais resultados obtidos com a operacionalização 

do questionário. A apresentação é feita ao longo de quatro secções independentes, mas 

que, no seu conjunto, constituem a caracterização global dos FS na gestão de projetos de 

tecnologias e SI nas instituições públicas. 

6.1 - Caracterização dos respondentes ao questionário 

Nesta secção carateriza-se o perfil dos respondentes do questionário, através do género, 

idade, função que desempenham na organização, grau académico, formação especializada 

e experiência profissional. Neste capítulo, os dados foram organizados em tabelas e 

gráficos para facilitar a visualização dos dados recolhidos.  

6.1.1 - Género 

Pela observação da Tabela 15 e da Figura 8, verifica-se que a maioria dos respondentes 

ao questionário aqui em análise são do sexo masculino, sendo apenas 16% do sexo 

feminino. 

 
Tabela 15 - Género dos respondentes ao questionário. 

Figura 8 - Género dos respondentes 
ao questionário. 

 

 

6.1.2 - Idade dos respondentes ao questionário 

Nas Tabelas 16 e 17 e na Figura 9 estão expressas as idades dos respondentes ao 

questionário. Pela sua análise é possível destacar que a maioria dos respondentes tem 

mais de 40 anos de idade, sendo a média de 46 anos.   

 

Género Frequência Percentagem 
(%) 

Masculino 
 79 84,0 

Feminino 
 15 16,0 

Total 
 94 100,0 

84%

16%

Masculino Feminino
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Tabela 16 - Resumo das idades dos respondentes ao questionário. 
Idade N Mínimo Máximo Média 

Idade 94 30,00 65,00 45,5638 
 
 
Tabela 17 - Idade dos respondentes ao questionário. 

 

Figura 9 - Idade dos respondentes 
ao questionário. 

6.1.3 - Função atualmente desempenhada pelos respondentes ao questionário 

Como é possível observar na Tabela 18 e na Figura 10, a função de Diretor/Chefe de 

Divisão é a mais desempenhada pelos respondentes (40,4%), seguida pelas funções de 

Gestor de TI e Técnico de Informática/Especialista de Informática, com 23,4%. As 

funções de Gestor de Projeto, Professor e Project Management Office (PMO) 

correspondem a 9,6%, 2,1% e 1,1%, respetivamente. 

   Tabela 18 - Função atualmente desempenhada pelos respondentes ao 
questionário. 

Figura 10 - Função atualmente 
desempenhada pelos respondentes 
ao questionário. 

 

Idade  Frequência Percentagem 
(%) 

de 30 a 40 anos 
 23 24,5 

de 41 a 50 anos 
 46 48,9 

mais de 50 anos 
 25 26,6 

Total 
 94 100,0 

Função 
desempenhada Frequência Percentagem 

(%) 
Gestor de TI 
 

22 23,4 

Diretor/Chefe de 
Divisão 38 40,4 

Gestor de 
Projetos 9 9,6 

PMO 
 1 1,1 

Téc.Informática/ 
Esp. Informática 22 23,4 

Professor 
 2 2,1 

Total 
 94 100,0 

23,4%

40,4%9,6%
1,1%

23,4%

2,1%

Gestor de TI
Diretor/Chefe de Divisão
Gestor de Projetos
PMO
Téc. Informática/Esp. Informática
Professor

24,50%

48,90%

26,60%

de 30 a 40 anos
de 41 a 50 anos
mais de 50 anos
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6.1.4 - Grau académico 

Pela análise da Tabela 19 e da Figura 11 verifica-se que os respondentes ao questionário 

são na sua maioria detentores do grau de mestre (30,9%) e do grau de licenciado obtido 

numa Licenciatura Pré-Bolonha (26,6%). Com percentagens substancialmente inferiores, 

surgem os respondentes que terminaram o Ensino Secundário (7,4%), o Doutoramento 

(5,3%) e o Bacharelato (3,2%). 

 
Tabela 19 - Grau académico dos respondentes ao questionário. 

Figura 11 - Grau académico dos 
respondentes ao questionário. 

 
 

6.1.5 - Formação especializada 

No contexto atual, verifica-se que as organizações funcionam cada vez mais orientadas a 

projetos e nesta perspetiva todos os colaboradores necessitam de competências na área de 

gestão de projetos. No que se refere aos gestores, verifica-se a necessidade de um 

conhecimento mais aprofundado de técnicas e ferramentas de gestão de projetos de forma 

a garantir o sucesso dos projetos que lideram. Na Tabela 20 e na Figura 12 constata-se 

que a grande maioria dos respondentes ao questionário não apresentam formação 

especializada em gestão de projetos (90%), cerca de 5% dos especialistas têm formação 

em PMBoK e apenas 1,1% dos especialistas têm formação PMBoK e PRINCE2. De 

salientar que cerca de 4% responderam que tinham outro tipo de formação especializada.  

Grau académico Frequência Percentagem 
(%) 

Ensino Secundário  
 7 7,4 

Bacharelato 
 3 3,2 

Licenciatura Pós- 
Bolonha (3 anos) 11 11,7 

Licenciatura Pré- 
Bolonha (5 anos) 25 26,6 

Pós-Graduação 
 14 14,9 

Mestrado 
 29 30,9 

Doutoramento 
 5 5,3 

Total 
 94 100,0 

7,4% 3,2%
11,7%

26,6%
14,9%

30,9%

5,3%

Ensino Secundário
Bacharelato
Licenciatura Pós-Bolonha (3 anos)
Licenciatura Pré-Bolonha (5 anos)
Pós-Graduação
Mestrado
Doutoramento
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Tabela 20 - Formação especializada dos respondentes ao questionário. 

 

Figura 12 - Formação especializada 
dos respondentes ao questionário. 

 

6.1.6 - Experiência profissional 

A Tabela 21 e a Figura 13 mostram os resultados referentes à experiência profissional em 

gestão de projetos. Destaca-se que, 27,7% dos especialistas têm até seis anos de 

experiência profissional, 25,5% dos especialistas têm entre sete e doze anos de 

experiência, 22,3% dos especialistas referem ter experiência profissional entre treze e 

dezasseis anos e, por último, 24,5% dos especialistas referem ter mais de dezasseis anos 

de experiência em gestão de projetos.  

 
 
Tabela 21 - Experiência profissional (em anos) dos respondentes ao 
questionário. 

Figura 13 - Experiência Profissional 
(em anos) dos respondentes ao 
questionário. 

 
 

 

Formação 
especializada Frequência Percentagem 

(%) 
Nenhuma 
 84 89,4 

PMBoK 
 5 5,3 

Outra  
 4 4,3 

PMBoK e 
PRINCE2 1 1,1 

Total 
 94 100,0 

  Experiência 
profissional 

(anos) 
Frequência Percentagem 

(%) 

Até 6 inclusive 
 26 27,7 

de 7 a 12 
 24 25,5 

de 13 a 16 
 21 22,3 

mais de 16 
 23 24,5 

Total 
 94 100,0 

27,7%

25,5%22,3%

24,5%

Até 6 inclusive
de 7 a 12
de 13 a 16
mais de 16

89,4%

5,3%
4,3% 1,1%

Nenhuma

PMBoK

Outra

PMBoK e PRINCE2
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6.1.7 - Número de projetos realizados pelos especialistas 

Pode verificar-se na Tabela 22 e na Figura 14, que 33% dos especialistas já geriram entre 

seis e dez projetos de tecnologias e SI, 21,3% dos especialistas já realizaram mais de vinte 

projetos e 28,7% dos especialistas realizaram apenas até cinco projetos. Por último, e com 

menor percentagem (17%) surgem os gestores que realizaram entre 11 e 20 projetos. 

Tabela 22 - Número de projetos realizados enquanto gestor de projetos. 

Figura 14 - Número de projetos 
realizados enquanto gestor de projetos. 

 

6.2 - Caraterização da organização 

Nesta secção apresentam-se os resultados referentes ao número de colaboradores, âmbito 

de atuação, certificações e existência de PMO na organização.   

6.2.1 - Número de colaboradores 

Como se pode observar na Tabela 23 e na Figura 15, em 48% das organizações, o número 

de colaboradores está compreendido entre “201 e 500”. Observa-se, também, que em 27% 

das organizações, o número de colaboradores está compreendido entre “1 e 200”, em 22% 

das organizações o número está compreendido entre os “501 e 2000” e, por fim, em 

apenas 3% das organizações o número de colaboradores está compreendido entre “2001 

e 5000”.     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de 
projetos Frequência Percentagem 

(%) 
Até 5 inclusive 
 27 28,7 

de 6 a 10 
 31 33,0 

de 11 a 20 
 16 17,0 

Mais de 20 
 19 21,3 

Total 
 94 100,0 

28,7%

33%

17%

21,3%

Até 5 inclusive
de 6 a 10
de 11 a 20
Mais de 20
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Tabela 23 - Número de colaboradores na organização. 

Figura 15 - Número de 
colaboradores na organização. 
 

 

6.2.2 - Âmbito de atuação 

O âmbito de atuação das organizações encontra-se na Tabela 24 e na Figura 16. As 

respostas obtidas mostram que a grande maioria das organizações pertencem à 

Administração Local (67%), 19,2% à Administração Central e, por último, 13,8% a 

Outros tipos de administração pública.  

 
Tabela 24 - Âmbito de atuação da organização. 

 

Figura 16 - Âmbito de atuação da 
organização. 

 
6.2.3 - Número de certificações existentes 

Como se pode constatar na Tabela 25 e na Figura 17, 60,6% das organizações não 

possuem qualquer tipo de certificação. Verifica-se, ainda, que das organizações que 

possuem certificações, a Norma “ISO 9001”, com 22,3%, é a mais referida pelos 

especialistas. 

Número de 
colaboradores Frequência Percentagem 

(%) 
de 1 a 200 
 25 27 

de 201 a 500 
 45 48 

de 501 a 2000 
 20 22 

de 2001 a 5000 
 3 3 

Total 
 94 100,0 

Âmbito de atuação Frequência Percentagem 
(%) 

Administração Local 
 63 67,0 

Administração Central 
 18 19,2 

Outros tipos de 
administração pública 13 13,8 

Total 
 94 100,0 

27%

48%

22%

3%

de 1 a 200
de 201 a 500
de 501 a 2000
de 2001 a 5000

67%
19,20%

13,80%

Administração Local

Administração Central

Outros tipos de administração
pública
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 Tabela 25 - Número de certificações existentes na organização. 

Figura 17 - Número de certificações 
existentes na organização. 

 

6.2.4 - Existência de Project Management Office 

Na Tabela 26 e na Figura 18, são apresentados os resultados referentes às organizações 

que têm um project management office. Conforme se pode verificar na Tabela 26, a 

grande maioria das organizações que participam neste estudo não possuem um PMO 

(91,5%).  

Tabela 26 - Existência de project management office na organização. 

PMO Frequência Percentagem 
(%) 

Sim 
 8 8,5 

Não 
 86 91,5 

Total 
 94 100,0 

Figura 18 - Existência de 
project management office na 
organização. 

 

6.3 - Caraterização da gestão de projetos praticada na organização 

Nesta secção carateriza-se a gestão de projetos de tecnologias e SI nas instituições 

públicas. Foi solicitado aos especialistas informação sobre a metodologia adotada, 

modelos de maturidade, aplicações informáticas utilizadas e, por fim, a caraterização 

global dos projetos de tecnologias e SI em que cada um dos especialistas esteve envolvido 

mais recentemente. 

Certificações Frequência Percentagem 
(%) 

Nenhuma 
 57 60,6 

ISO 9001 
 21 22,3 

Não definida 
 4 4,3 

ISO 22000, QWeb e 
outras 12 12,8 

Total 
 94 100,0 

8,5%

91,5%

Sim Não

60,60%22,30%

4,30%
12,80%

Nenhuma

ISO 9001

Não definida

ISO 22000, QWeb e outras
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6.3.1 - Metodologia utilizada 

A Tabela 27 e a Figura 19 mostram as principais metodologias na gestão de projetos 

usadas nas instituições públicas. Verifica-se que, em 60,6% das organizações, não é 

utilizada uma metodologia de gestão de projetos formal. Por outro lado, em 17% das 

organizações é utilizada uma metodologia de gestão de projetos interna, em 12,8% das 

organizações é utilizada uma metodologia interna com base em outros referenciais e em 

apenas 7,4% das organizações é utilizada uma metodologia interna com base no PMBoK.  

Tabela 27 - Metodologia utilizada na gestão de projetos. 

Figura 19 - Metodologia 
utilizada na gestão de 
projetos. 

6.3.2 - Modelos de maturidade 

Na Tabela 28 e na Figura 20 pode observar-se os modelos de maturidade seguidos nas 

organizações. Ressalva-se que em 97,9% das organizações não é usado qualquer modelo 

de maturidade e só em 2,1% das organizações é usado o Project Management Maturity 

Model (PMMM).  

 

 

 

Metodologia Utilizada Frequência Percentagem 
(%) 

PMBoK 
 2 2,1 

Interna 
 16 17,0 

Interna (com base no 
PMBoK) 7 7,4 

Interna (com base em 
vários referenciais) 12 12,8 

Não é utilizada uma 
metodologia formal 57 60,6 

Total 
 94 100,0 

2,1%
17,0%

7,4%

12,8%
60,6%

PMBoK

Interna

Interna (com base no
PMBoK)
Interna (com base em vários
referenciais)
Não é utilizada uma
metodologia formal
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 Tabela 28 - Modelos de maturidade existentes na organização. 
Modelos de 
Maturidade Frequência Percentagem 

(%) 
Sim ([PMMM]) 
 2 2,1 

 Não 
 92 97,9 

Total 
 94 100,0 

Figura 20 - Modelos de 
maturidade existentes na 
organização. 

 
6.3.3 - Aplicações informáticas usadas na gestão de projetos 

Pela análise da Tabela 29 e da Figura 21 verifica-se que mais de metade das organizações 

(54,3%) não utiliza aplicações informáticas na gestão de projetos de tecnologias e SI. 

Observa-se, também, que a aplicação informática mais usada na gestão de projetos é o 

MS Project com 20,2%.  

Tabela 29 - Aplicações informáticas usadas na gestão de projetos. 

Figura 21 - Aplicações 
informáticas usadas na gestão 
de projetos. 

 

 

 
 

Aplicações 
informáticas Frequência Percentagem 

(%)  
Nenhuma 
 51 54,3 

MS Project 

 19 20,2 

MS Project e 
outras 3 3,2 

Não identificada 
 1 1,1 

ProjectLibre 

 
3 3,2 

Redmine 

 
4 4,3 

EPM 
 3 3,2 

Outras 
 10 10,6 

Total 
 94 100,0 

2,1%

97,9%

Sim ([PMMM])
Não

54,3%20,2%
3,2%
1,1%

3,2%
10,6%

4,3% 3,2%

Nenhuma
MS Project
MS Project e outras
Não identificada
ProjectLibre
Outras
Redmine
EPM
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6.3.4 - Últimos projetos realizados 

A Tabela 30 e a Figura 22 mostram os últimos projetos em que cada especialista esteve 

envolvido. Verifica-se que 37,2% dos projetos são do tipo Desenvolvimento de 

aplicações informáticas, 20,2% dos projetos são Serviços online e plataformas digitais e 

Infraestruturas e sistemas de informação. A Implementação de redes e gestão da 

informação, a Migração e upgrade de aplicações informáticas e a Análise de 

processos/sistemas não ultrapassam os 12%. 

   Tabela 30 - Últimos projetos realizados na organização.  

Últimos Projetos Frequência Percentagem 
(%)  

Outros 
 10 10,6 

Migração e upgrade de 
aplicações informáticas 4 4,3 

Serviços online e 
plataforma digitais 19 20,2 

Implementação de redes 
e gestão da 
comunicação 

6 6,4 

Infraestruturas e 
sistemas de informação 19 20,2 

Análise de 
processo/sistemas 1 1,1 

Desenvolvimento de 
aplicações informáticas 35 37,2 

 Total 
 94 100,0 

Figura 22 - Últimos 
projetos realizados na 
organização. 

 

Como se pode observar na Figura 23, em 5,6% dos projetos de tecnologias e SI o âmbito 

não foi cumprido, em 38,2% dos projetos o âmbito foi cumprido com alterações face ao 

planeado originalmente, e em 56,2% dos projetos o âmbito foi cumprido sem alterações 

face ao planeado originalmente.  

 

10,6%
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20,2
%

6,4%
20,2
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1,1%

37,2%

Outros

Migração e upgrade de
aplicações informáticas
Serviços online e plataforma
digitais
Implementação de redes e
gestão da comunicação
Infraestruturas e Sistemas de
Informação
Análise de processo / sistemas

Desenvolvimento de
metodologias de suporte
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 Figura 23 - Gestão do âmbito (último projeto realizado na organização). 

 

Como se pode observar na Figura 24, em 13,4% dos projetos de tecnologias e SI o prazo 

não foi cumprido, em 59,6% dos projetos o prazo foi cumprido com alterações face ao 

planeado originalmente, e em 27% dos projetos o prazo foi cumprido sem alterações face 

ao planeado originalmente.  

Figura 24 - Gestão do tempo (último projeto realizado na organização). 

 

5,6%

38,2%
56,2%

O âmbito não foi cumprido

O âmbito foi cumprido (com alterações face ao planeado originalmente)

O âmbito foi cumprido (sem alterações face ao planeado originalmente)

13,40%

59,60%

27%

o prazo não foi cumprido

o prazo foi cumprido (com alterações face ao planeado originalmente)

o prazo foi cumprido (sem alterações face ao planeado originalmente)
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Como se pode observar na Figura 25, em 4% dos projetos de tecnologias e SI o orçamento 

não foi cumprido, em 16% dos projetos o orçamento foi cumprido com alterações face ao 

planeado originalmente, e em 80% dos projetos o orçamento foi cumprido sem alterações 

face ao planeado originalmente.  

Figura 25 - Gestão do custo (último projeto realizado na organização). 

 

Na Figura 26 encontram-se as respostas dos especialistas relativas à gestão do âmbito, do 

tempo e do orçamento respeitantes ao último projeto de tecnologias e SI realizado em 

cada organização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26 - Caraterísticas do último projeto realizado na organização. 
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6.3.5 - Avaliação do sucesso no último projeto 

Na Figura 27 pode observar-se que em 85,20% dos últimos projetos realizados se obteve 

uma avaliação superior a 7 valores (escala de 1 a 10 valores) no que concerne ao sucesso 

global atingido.  

 

Figura 27 - Avaliação global do sucesso no último projeto. 

6.4 - Identificação dos fatores de sucesso da gestão de projetos 

Nesta secção apresentam-se os resultados relativos à avaliação formal dos FS e dos 

critérios de sucesso no último projeto realizado em cada organização. Avaliam-se também 

as semelhanças e as diferenças dos FS na administração local, na administração central e 

em outros tipos de administração. No último ponto apresenta-se a síntese dos resultados 

médios obtidos por FS na administração pública.  

6.4.1 - Avaliação formal dos fatores de sucesso  

Pela análise da Tabela 31 e da Figura 28 constata-se que em 29,8% dos projetos não foi 

feita uma avaliação formal dos FS. Por outro lado, em 38,3% essa avaliação foi feita. 

Regista-se ainda que 31,9% dos especialistas não responderam a esta questão ou a sua 

resposta foi considerada inválida. 

6,30%
8,50%

85,20%

até 3 >3 e <7 >=7



Capítulo 6 - Apresentação dos resultados 

60 

 

Tabela 31 - Avaliação formal dos fatores de sucesso. 

Figura 28 - Avaliação formal dos 
fatores de sucesso. 

 

6.4.2 - Avaliação formal dos critérios de sucesso 

Pode observar-se na Tabela 32 e na Figura 29 que 50,0% dos gestores de projetos não 

fizeram uma avaliação formal dos critérios de sucesso no último projeto. Pelo contrário, 

18,1% dos especialistas fizeram uma avaliação formal dos critérios de sucesso do último 

projeto. Regista-se, por último, que 31,9% dos especialistas não responderam a esta 

questão ou a sua resposta foi considerada inválida.  

Tabela 32 - Avaliação formal dos critérios de sucesso.                     

Figura 29 - Avaliação 
formal dos critérios de 
sucesso. 

 

6.4.3 - Identificação e monitorização dos fatores de sucesso 

Segundo a Figura 30, para 57,4% dos especialistas é importante identificar formalmente 

os FS de cada projeto em particular, para 55,3% dos especialistas os FS devem ser 

identificados no início do projeto e para 61,7% dos especialistas os FS devem ser 

monitorizados e redefinidos se necessário ao longo do projeto. Neste estudo 15,9% dos 

especialistas não responderam a esta questão ou na sua opinião não é importante a 

identificação e a monitorização dos FS.  

Avaliação formal 
FS Frequência Percentagem 

(%) 
Sem resposta 
 30 31,9 

Sim 
 36 38,3 

Não 
 28 29,8 

Total 
 94 100,0 

Avaliação formal 
dos Critérios de 
Sucesso 

Frequência Percentagem 
(%) 

Sem resposta 
 30 31,9 

Sim 
 17 18,1 

Não 
 47 50,0 

Total 
 94 100,0 

31,9%

18,1%

50,0%

Sem resposta
Sim
Não

31,9%

38,3%

29,8%

Sem resposta
Sim
Não
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Figura 30 - Fatores de sucesso no projeto (identificação e monitorização). 

6.5 - Avaliação das semelhanças e das diferenças dos fatores de sucesso na 

administração local e na administração central  

Na Tabela 33 e na Figura 31 pode ver-se que para 30,1% dos especialistas não existem 

diferenças entre os FS nos dois tipos de administração. Pelo contrário, para 28,0% dos 

especialistas existem diferenças nos FS. Para 41,9% dos especialistas, pelo motivo de 

desconhecerem um dos tipos de administração, não responderam a esta questão.     

Tabela 33 - Avaliação das semelhanças e das diferenças dos  
fatores de sucesso (administração local e administração central). 

Figura 31 - Avaliação das 
semelhanças e das diferenças 
dos fatores de sucesso 
(administração local e 
administração central). 

 

Avaliação das 
diferenças/semelhanças 

dos FS 
Frequência Percentagem 

(%) 

Não responderam 
 

40 41,9 

Sim 
 

26 28,0 

Não 
 

28 30,1 

Total 
 

94 100,0 

57,4% 55,3%
61,7%

15,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

É importante
identificar os FS de

cada projeto em
particular

Os FS devem ser
identificados no
início do projeto

Os FS devem ser
monitorizados e
redefinidos se

necessário ao longo
do projeto

Não
responderam/Não é

importante

41,9%

28,0
%

30,1%

Não responderam

Sim

Não



Capítulo 6 - Apresentação dos resultados 

62 

 

6.6 - Identificação dos fatores de sucesso na administração pública  

Nas Tabelas 34, 35 e 36 apresentam-se os resultados médios obtidos no estudo dos FS 

(contributos da administração local, da administração central e de outros tipos de 

administração pública). Podem observar-se, os valores “mínimos”, “máximos”, “moda”, 

“mediana” e “desvio padrão” para cada FS/tipo de administração pública. O cálculo da 

moda indica o valor que mais aparece no conjunto dos dados recolhidos nos três tipos de 

administração pública. A mediana indica o valor que divide o conjunto de dados em dois 

subconjuntos de dados do mesmo tamanho. Os valores do desvio padrão indicam uma 

medida de dispersão dos dados em torno do valor médio de cada FS.  

Tabela 34 - Índices de importância médios dos fatores de sucesso (contributos da administração local).  

Cód. 
FS Fatores de Sucesso (FS) 

M
éd

ia
 

M
ín

im
o 

M
áx

im
o 

M
od

a 

M
ed

ia
na

 

D
es

vi
o 

Pa
dr

ão
 

FS_1 
Devem ser definidas as 
metas e os objetivos finais 
dos projetos 

6,57 3 7 7 7 0,84 

FS_2 
Devem ser definidas as 
metas e os objetivos parciais 
dos projetos 

5,97 3 7 7 6 0,96 

FS_3 
Os stakeholders do projeto 
devem partilhar os mesmos 
objetivos 

5,86 3 7 7 6 1,09 

FS_4 

Os stakeholders do projeto 
devem concordar 
relativamente à forma de 
atingir os objetivos 

5,57 3 7 6 6 1,19 

FS_5 
Deve haver ética no 
relacionamento com os 
stakeholders 

6,14 1 7 7 7 1,27 

FS_6 
Devem ser definidos os Key 

Performance Indicator (KPI) 
do projeto 

5,37 1 7 6 6 1,35 

FS_7 

Deve existir capacidade 
organizacional para a 
constituição das equipas do 
projeto 

6,24 3 7 7 6 0,93 

FS_8 

A seleção dos fornecedores 
deve ser feita com base na 
sua reputação e solidez 
financeira 

5,19 2 7 6 5 1,25 
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Cód. 
FS Fatores de Sucesso (FS) 

M
éd

ia
 

M
ín

im
o 

M
áx

im
o 

M
od

a 

M
ed

ia
na

 

D
es

vi
o 

Pa
dr

ão
 

FS_9 

A seleção dos fornecedores 
deve ser feita com base na 
sua visão e capacidade 
técnica 

5,92 3 7 6 6 1,07 

FS_10 
Deve haver confiança entre 
os membros da equipa do 
projeto 

6,31 3 7 7 7 0,98 

FS_11 
Deve ser assegurado o treino 
necessário à equipa do 
projeto 

6,12 3 7 6 6 0,96 

FS_12 
A equipa de projeto deve ser 
eficiente na realização dos 
trabalhos 

6,30 3 7 7 6 0,84 

FS_13 

A equipa deve ser 
estruturada ou organizada 
tendo em consideração os 
seus perfis profissionais 

6,08 3 7 7 6 0,98 

FS_14 O gestor do projeto deve ter 
capacidade de liderança 6,44 2 7 7 7 0,95 

FS_15 

O gestor do projeto deve ser 
capaz de aplicar a 
metodologia de 
desenvolvimento adotada 

6,14 1 7 7 6 1,05 

FS_16 
Periodicamente deve ser 
avaliada a execução do 
projeto 

6,05 3 7 7 7 0,84 

FS_17 Os clientes devem ser 
envolvidos no projeto 5,65 3 7 6 6 0,89 

FS_18 

Deve ser estabelecido um 
canal de comunicação com 
os clientes externos que 
permita um tempo de 
resposta adequado às 
solicitações 

5,67 1 7 6 6 1,34 

FS_19 

Deve haver uma 
preocupação contínua de 
satisfação das necessidades 
dos utilizadores 

6,20 2 7 7 6 0,99 

FS_20 
Deve ser assegurado o 
envolvimento dos 
utilizadores finais do projeto 

5,93 2 7 7 6 1,16 

FS_21 Deve ser assegurada a 
formação aos utilizadores 6,30 3 7 7 7 0,99 
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Cód. 
FS Fatores de Sucesso (FS) 

M
éd

ia
 

M
ín

im
o 

M
áx

im
o 

M
od

a 

M
ed

ia
na

 

D
es

vi
o 

Pa
dr

ão
 

FS_22 
Deve ser assegurado o 
alinhamento estratégico do 
projeto com o negócio 

6,00 3 7 6 6 0,92 

FS_23 
Os objetivos do projeto 
devem ser formalizados e 
apresentados de forma clara  

6,22 2 7 7 6 0,96 

FS_24 

Devem ser utilizadas 
metodologias de 
desenvolvimento adequadas 
às caraterísticas do projeto 

6,09 3 7 6 6 0,88 

FS_25 
A equipa de projeto deve 
realizar testes (por exemplo, 
de integração dos SI) 

5,98 1 7 6 6 1,18 

FS_26 
Devem ser produzidos 
relatórios de progresso do 
projeto 

5,63 2 7 6 6 1,08 

FS_27 Os relatórios de progresso do 
projeto devem ser sucintos 5,85 3 7 6 6 1,05 

FS_28 
Devem ser prestadas contas a 
todos os stakeholders do 
projeto 

5,52 3 7 6 6 1,08 

FS_29 
Deve ser assegurada a gestão 
da comunicação com todos 
os stakeholders 

5,57 3 7 6 6 1,20 

FS_30 
As normas do projeto devem 
ser definidas à priori da sua 
execução 

5,73 2 7 6 6 1,18 

FS_31 Deve haver uma gestão do 
risco rigorosa 5,71 3 7 6 6 1,10 

FS_32 Deve haver estabilidade 
política 5,27 1 7 6 6 1,48 

FS_33 

Devem ser definidos projetos 
de prazo mais reduzido, de 
modo a que os stakeholders 
vejam mais rapidamente os 
resultados 

5,19 3 7 6 5 1,07 

FS_34 

A organização deve ter os 
recursos adequados, em 
especial os recursos humanos 
internos com as 
competências necessárias ao 
apoio no desenvolvimento e 
implementação do SI 

5,90 2 7 6 6 1,04 
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Cód. 
FS Fatores de Sucesso (FS) 

M
éd

ia
 

M
ín

im
o 

M
áx

im
o 

M
od

a 

M
ed

ia
na

 

D
es

vi
o 

Pa
dr

ão
 

FS_35 

A organização deve ter os 
recursos adequados, em 
especial os recursos humanos 
internos com as 
competências necessárias à 
exploração do SI 

6,11 4 7 6 6 0,83 

FS_36 

A equipa de projeto deve 
adquirir o conhecimento 
necessário que permita a 
manutenção futura do SI 

6,14 4 7 7 6 0,88 

FS_37 
Deve haver o envolvimento 
da gestão de topo 
(sponsorship superior) 

6,11 4 7 7 6 0,94 

FS_38 
Deve ser assegurado o 
envolvimento dos agentes 
políticos 

5,76 2 7 7 6 1,17 

FS_39 

Deve existir um ambiente e 
estrutura organizacional 
vocacionada para a 
realização de projetos 

5,73 3 7 6 6 0,97 

FS_40 A equipa de execução do 
projeto deve estar motivada 6,39 4 7 7 7 0,82 

FS_41 
Deve haver o 
comprometimento da equipa 
de execução do projeto 

6,25 2 7 7 6,5 0,93 

FS_42 O âmbito do projeto deve ser 
definido detalhadamente 6,04 2 7 7 6  

1,11 

FS_43 

Deve ser realizada uma pré-
análise do projeto 
relativamente ao Total Cost 

of Ownership (TCO) 

5,78 1 7 6 6 1,01 

FS_44 

Deve ser realizada uma pré-
análise do projeto 
relativamente ao Return on 

Investiment (ROI) 

5,61 1 7 6 6 1,21 
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Tabela 35 - Índices de importância médios dos fatores de sucesso (contributos da administração central). 

Cód. 
FS Fatores de Sucesso (FS) 

M
éd

ia
 

M
ín

im
o 

M
áx

im
o 

M
od

a 

M
ed

ia
na

 

D
es

vi
o 

Pa
dr

ão
 

FS_1 
Devem ser definidas as 
metas e os objetivos finais 
dos projetos 

6,33 5 7 6 6 0,59 

FS_2 
Devem ser definidas as 
metas e os objetivos parciais 
dos projetos 

6,16 5 7 7 6 0,78 

FS_3 
Os stakeholders do projeto 
devem partilhar os mesmos 
objetivos 

5,44 1 7 7 6 1,54 

FS_4 

Os stakeholders do projeto 
devem concordar 
relativamente à forma de 
atingir os objetivos 

5,61 3 7 6 6 1,28 

FS_5 
Deve haver ética no 
relacionamento dos 
stakeholders 

6,33 4 7 7 7 1,02 

FS_6 
Devem ser definidos os Key 

Performance Indicator (KPI) 
do projeto 

5,88 1 7 7 6 1,45 

FS_7 

Deve existir capacidade 
organizacional para a 
constituição das equipas do 
projeto 

6,16 4 7 7 6 0,98 

FS_8 

A seleção dos fornecedores 
deve ser feita com base na 
sua reputação e solidez 
financeira 

5,44 2 7 6 6 1,33 

FS_9 

A seleção dos fornecedores 
deve ser feita com base na 
sua visão e capacidade 
técnica 

6,00 3 7 6 6 1,13 

FS_10 
Deve haver confiança entre 
os membros da equipa do 
projeto 

6,33 5 7 7 6,5 0,76 

FS_11 
Deve ser assegurado o treino 
necessário à equipa do 
projeto 

6,38 4 7 7 7 0,84 

FS_12 

A equipa de projeto deve ser 
eficiente na realização dos 
trabalhos 
 
 

6,22 4 7 7 6 0,87 
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Cód. 
FS Fatores de Sucesso (FS) 

M
éd

ia
 

M
ín

im
o 

M
áx

im
o 

M
od

a 

M
ed

ia
na

 

D
es

vi
o 

Pa
dr

ão
 

FS_13 

A equipa deve ser 
estruturada ou organizada 
tendo em consideração os 
seus perfis profissionais 

6,27 4 7 7 6,5 0,89 

FS_14 O gestor do projeto deve ter 
capacidade de liderança 6,61 5 7 7 7 0,60 

FS_15 

O gestor do projeto deve ser 
capaz de aplicar a 
metodologia de 
desenvolvimento adotada 

6,33 5 7 7 6,5 0,76 

FS_16 
Periodicamente deve ser 
avaliada a execução do 
projeto 

6,44 4 7 7 7 0,92 

FS_17 Os clientes devem ser 
envolvidos no projeto 6,16 4 7 7 6,5 1,04 

FS_18 

Deve ser estabelecido um 
canal de comunicação com 
os clientes externos que 
permita um tempo de 
resposta adequado às 
solicitações 

5,94 4 7 7 6 1,05 

FS_19 

Deve haver uma 
preocupação contínua de 
satisfação das necessidades 
dos utilizadores 

6,05 5 7 7 6 0,87 

FS_20 
Deve ser assegurado o 
envolvimento dos 
utilizadores finais do projeto 

6,33 4 7 7 6,5 0,84 

FS_21 Deve ser assegurada a 
formação aos utilizadores 6,44 4 7 7 7 0,78 

FS_22 
Deve ser assegurado o 
alinhamento estratégico do 
projeto com o negócio 

6,27 4 7 7 6,5 0,89 

FS_23 
Os objetivos do projeto 
devem ser formalizados e 
apresentados de forma clara  

6,61 6 7 7 7 0,50 

FS_24 

Devem ser utilizadas 
metodologias de 
desenvolvimento adequadas 
às caraterísticas do projeto 

6,11 4 7 6 6 0,90 

FS_25 
A equipa de projeto deve 
realizar testes (por exemplo, 
de integração dos SI 

6,27 5 7 7 6 0,75 
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Cód. 
FS Fatores de Sucesso (FS) 

M
éd

ia
 

M
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FS_26 
Devem ser produzidos 
relatórios de progresso do 
projeto 

5,77 1 7 6 6 1,47 

FS_27 Os relatórios de progresso do 
projeto devem ser sucintos 6,00 1 7 7 6,5 1,49 

FS_28 
Devem ser prestadas contas a 
todos os stakeholders do 
projeto 

5,94 4 7 7 6 1,05 

FS_29 
Deve ser assegurada a gestão 
da comunicação com todos 
os stakeholders 

6,05 4 7 7 6 0,99 

FS_30 
As normas do projeto devem 
ser definidas à priori da sua 
execução 

6,38 4 7 7 7 0,84 

FS_31 Deve haver uma gestão do 
risco rigorosa 6,00 2 7 6 6 1,28 

FS_32 Deve haver estabilidade 
política 6,00 4 7 7 6 1,08 

FS_33 

Devem ser definidos projetos 
de prazo mais reduzido, de 
modo a que os stakeholders 
vejam mais rapidamente os 
resultados 

5,88 3 7 7 6 1,36 

FS_34 

A organização deve ter os 
recursos adequados, em 
especial os recursos humanos 
internos com as 
competências necessárias ao 
apoio no 
desenvolvimento/implementa
ção do SI 

6,33 5 7 6 6 0,68 

FS_35 

A organização deve ter os 
recursos adequados, em 
especial os recursos humanos 
internos com as 
competências necessárias à 
exploração do SI 

6,61 6 7 7 7 0,50 

FS_36 

A equipa de projeto deve 
adquirir o conhecimento 
necessário que permita a 
manutenção futura do SI 

6,50 4 7 7 7 0,85 

FS_37 
Deve haver o envolvimento 
da gestão de topo 
(sponsorship superior) 

6,50 4 7 7 7 0,85 
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FS_38 
Deve ser assegurado o 
envolvimento dos agentes 
políticos 

5,27 3 7 5 5 1,22 

FS_39 

Deve existir um ambiente e 
estrutura organizacional 
vocacionada para a 
realização de projetos 

5,88 1 7 6 6 1,40 

FS_40 A equipa de execução do 
projeto deve estar motivada 6,33 4 7 7 7 0,90 

FS_41 
Deve haver o 
comprometimento da equipa 
de execução do projeto 

6,55 5 7 7 7 0,70 

FS_42 O âmbito do projeto deve ser 
definido detalhadamente 6,38 4 7 7 7 0,91 

FS_43 

Deve ser realizada uma pré-
análise do projeto 
relativamente ao Total Cost 

of Ownership (TCO) 

5,83 4 7 7 6 1,04 

FS_44 

Deve ser realizada uma pré-
análise do projeto 
relativamente ao Return on 

Investiment (ROI) 

5,94 4 7 7 6 1,05 

 
 
Tabela 36 - Índices de importância médios dos fatores de sucesso (contributos de outros tipos de 
administração pública). 
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FS_1 
Devem ser definidas as 
metas e os objetivos finais 
dos projetos 

6,84 6 7 7 7 0,37 

FS_2 
Devem ser definidas as 
metas e os objetivos parciais 
dos projetos 

6,07 4 7 6 6 0,95 

FS_3 

Os stakeholders do projeto 
devem partilhar os mesmos 
objetivos 
 

5,69 4 7 6 6 1,03 

FS_4 

Os stakeholders do projeto 
devem concordar 
relativamente à forma de 
atingir os objetivos 

4,84 3 7 5 5 1,06 



Capítulo 6 - Apresentação dos resultados 

70 

 

Cód. 
FS Fatores de Sucesso (FS) 

M
éd

ia
 

M
ín

im
o 

M
áx

im
o 

M
od

a 

M
ed

ia
na

 

D
es

vi
o 

Pa
dr

ão
 

FS_5 
Deve haver ética no 
relacionamento dos 
stakeholders 

6,38 5 7 6 6 0,65 

FS_6 
Devem ser definidos os Key 

Performance Indicator (KPI) 
do projeto 

6,23 4 7 6 6 0,83 

FS_7 

Deve existir capacidade 
organizacional para a 
constituição das equipas do 
projeto 

6,15 5 7 6 6 0,68 

FS_8 

A seleção dos fornecedores 
deve ser feita com base na 
sua reputação e solidez 
financeira 

5,07 3 6 5 5 0,95 

FS_9 

A seleção dos fornecedores 
deve ser feita com base na 
sua visão e capacidade 
técnica 

5,76 3 6 5 5 1,09 

FS_10 
Deve haver confiança entre 
os membros da equipa do 
projeto 

6,53 5 7 7 7 0,66 

FS_11 
Deve ser assegurado o treino 
necessário à equipa do 
projeto 

6,00 5 7 5 6 0,91 

FS_12 
A equipa de projeto deve ser 
eficiente na realização dos 
trabalhos 

6,23 5 7 6 6 0,59 

FS_13 

A equipa deve ser 
estruturada ou organizada 
tendo em consideração os 
seus perfis profissionais 

6,30 5 7 6 6 0,63 

FS_14 O gestor do projeto deve ter 
capacidade de liderança 6,46 5 7 7 7 0,77 

FS_15 

O gestor do projeto deve ser 
capaz de aplicar a 
metodologia de 
desenvolvimento adotada 

6,30 5 7 7 7 0,85 

FS_16 
Periodicamente deve ser 
avaliada a execução do 
projeto 

6,46 6 7 6 6 0,51 

FS_17 
Os clientes devem ser 
envolvidos no projeto 
 

6,07 5 7 7 6 0,86 
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FS_18 

Deve ser estabelecido um 
canal de comunicação com 
os clientes externos que 
permita um tempo de 
resposta adequado às 
solicitações 

6,07 4 7 6 6 0,95 

FS_19 

Deve haver uma 
preocupação contínua de 
satisfação das necessidades 
dos utilizadores 

6,07 4 7 6 6 0,86 

FS_20 
Deve ser assegurado o 
envolvimento dos 
utilizadores finais do projeto 

6,07 5 7 7 6 0,86 

FS_21 Deve ser assegurada a 
formação aos utilizadores 6,23 5 7 6 6 0,72 

FS_22 
Deve ser assegurado o 
alinhamento estratégico do 
projeto com o negócio 

6,23 5 7 6 6 0,72 

FS_23 
Os objetivos do projeto 
devem ser formalizados e 
apresentados de forma clara  

6,84 6 7 7 7 0,37 

FS_24 

Devem ser utilizadas 
metodologias de 
desenvolvimento adequadas 
às caraterísticas do projeto 

6,07 4 7 6 6 0,95 

FS_25 
A equipa de projeto deve 
realizar testes (por exemplo, 
de integração dos SI 

6,46 6 7 6 6 0,51 

FS_26 
Devem ser produzidos 
relatórios de progresso do 
projeto 

6,00 4 7 6 6 0,91 

FS_27 Os relatórios de progresso do 
projeto devem ser sucintos 6,15 4 7 6 6 0,89 

FS_28 
Devem ser prestadas contas a 
todos os stakeholders do 
projeto 

5,84 4 7 6 6 1,06 

FS_29 
Deve ser assegurada a gestão 
da comunicação com todos 
os stakeholders 

6,15 4 7 7 6 0,98 

FS_30 
As normas do projeto devem 
ser definidas à priori da sua 
execução 

6,00 5 7 6 6 0,57 

FS_31 Deve haver uma gestão do 
risco rigorosa 6,07 5 7 6 6 0,49 
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FS_32 Deve haver estabilidade 
política 5,61 4 7 5 5 0,96 

FS_33 

Devem ser definidos projetos 
de prazo mais reduzido, de 
modo a que os stakeholders 
vejam mais rapidamente os 
resultados 

5,84 5 7 6 6 0,75 

FS_34 

A organização deve ter os 
recursos adequados, em 
especial os recursos humanos 
internos com as 
competências necessárias ao 
apoio no 
desenvolvimento/implementa
ção do SI 

5,92 5 7 6 6 0,75 

FS_35 

A organização deve ter os 
recursos adequados, em 
especial os recursos humanos 
internos com as 
competências necessárias à 
exploração do SI 

5,84 3 7 6 6 1,06 

FS_36 

A equipa de projeto deve 
adquirir o conhecimento 
necessário que permita a 
manutenção futura do SI 

6,23 5 7 6 6 0,59 

FS_37 
Deve haver o envolvimento 
da gestão de topo 
(sponsorship superior) 

6,53 5 7 7 7 0,77 

FS_38 
Deve ser assegurado o 
envolvimento dos agentes 
políticos 

5,07 3 7 5 5 1,32 

FS_39 

Deve existir um ambiente e 
estrutura organizacional 
vocacionada para a 
realização de projetos 

5,30 4 7 5 5 0,85 

FS_40 A equipa de execução do 
projeto deve estar motivada 6,53 5 7 7 7 0,66 

FS_41 
Deve haver o 
comprometimento da equipa 
de execução do projeto 

6,53 5 7 7 7 0,66 

FS_42 
O âmbito do projeto deve ser 
definido detalhadamente 
 

6,61 5 7 7 7 0,65 
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FS_43 

Deve ser realizada uma pré-
análise do projeto 
relativamente ao Total Cost 

of Ownership (TCO) 

6,30 5 7 6 6 0,63 

FS_44 

Deve ser realizada uma pré-
análise do projeto 
relativamente ao Return on 

Investiment (ROI) 

6,30 5 7 6 6 0,63 

 
 
Na Tabela 37 apresentam-se os resultados médios obtidos no conjunto dos três tipos de 

administração pública. 

 
Tabela 37 - Índices de importância médios dos fatores de sucesso no conjunto dos três tipos de 
administração pública. 
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FS_1 
Devem ser definidas as 
metas e os objetivos finais 
dos projetos 

6,58 3 7 7 7 0,77 

FS_2 
Devem ser definidas as 
metas e os objetivos parciais 
dos projetos 

6,07 3 7 7 6 0,92 

FS_3 
Os stakeholders do projeto 
devem partilhar os mesmos 
objetivos 

5,66 1 7 6 6 1,18 

FS_4 

Os stakeholders do projeto 
devem concordar 
relativamente à forma de 
atingir os objetivos 

5,34 3 7 6 6 1,21 

FS_5 
Deve haver ética no 
relacionamento dos 
stakeholders 

6,28 1 7 7 7 1,17 

FS_6 
Devem ser definidos os Key 

Performance Indicator (KPI) 
do projeto 

5,83 1 7 6 6 1,34 

FS_7 

Deve existir capacidade 
organizacional para a 
constituição das equipas do 
projeto 

6,18 3 7 7 6 0,91 
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FS_8 

A seleção dos fornecedores 
deve ser feita com base na 
sua reputação e solidez 
financeira 

5,23 2 7 6 5 1,22 

FS_9 

A seleção dos fornecedores 
deve ser feita com base na 
sua visão e capacidade 
técnica 

5,89 3 7 6 6 1,07 

FS_10 
Deve haver confiança entre 
os membros da equipa do 
projeto 

6,39 3 7 7 7 0,90 

FS_11 
Deve ser assegurado o treino 
necessário à equipa do 
projeto 

6,17 3 7 7 6 0,93 

FS_12 
A equipa de projeto deve ser 
eficiente na realização dos 
trabalhos 

6,22 3 7 6 6 0,81 

FS_13 

A equipa deve ser 
estruturada ou organizada 
tendo em consideração os 
seus perfis profissionais 

6,22 3 7 7 6 0,93 

FS_14 O gestor do projeto deve ter 
capacidade de liderança 6,50 2 7 7 7 0,87 

FS_15 

O gestor do projeto deve ser 
capaz de aplicar a 
metodologia de 
desenvolvimento adotada 

6,26 1 7 7 6 0,98 

FS_16 
Periodicamente deve ser 
avaliada a execução do 
projeto 

6,32 3 7 7 7 0,82 

FS_17 Os clientes devem ser 
envolvidos no projeto 5,96 3 7 7 6 0,91 

FS_18 

Deve ser estabelecido um 
canal de comunicação com 
os clientes externos que 
permita um tempo de 
resposta adequado às 
solicitações 

5,89 1 7 7 6 1,25 

FS_19 

Deve haver uma 
preocupação contínua de 
satisfação das necessidades 
dos utilizadores 

6,11 2 7 7 6 0,95 
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FS_20 
Deve ser assegurado o 
envolvimento dos 
utilizadores finais do projeto 

6,11 2 7 7 6 1,08 

FS_21 Deve ser assegurada a 
formação aos utilizadores 6,32 3 7 7 7 0,92 

FS_22 
Deve ser assegurado o 
alinhamento estratégico do 
projeto com o negócio 

6,17 3 7 6 6 0,90 

FS_23 
Os objetivos do projeto 
devem ser formalizados e 
apresentados de forma clara  

6,56 2 7 7 7 0,86 

FS_24 

Devem ser utilizadas 
metodologias de 
desenvolvimento adequadas 
às caraterísticas do projeto 

6,09 3 7 6 6 0,89 

FS_25 
A equipa de projeto deve 
realizar testes (por exemplo, 
de integração dos SI 

6,26 1 7 6 6 1,06 

FS_26 
Devem ser produzidos 
relatórios de progresso do 
projeto 

5,80 1 7 6 6 1,14 

FS_27 Os relatórios de progresso do 
projeto devem ser sucintos 6,00 1 7 6 6 1,12 

FS_28 
Devem ser prestadas contas a 
todos os stakeholders do 
projeto 

5,77 3 7 6 6 1,08 

FS_29 
Deve ser assegurada a gestão 
da comunicação com todos 
os stakeholders 

5,92 3 7 6 6 1,16 

FS_30 
As normas do projeto devem 
ser definidas à priori da sua 
execução 

6,04 2 7 6 6 1,09 

FS_31 Deve haver uma gestão do 
risco rigorosa 5,93 2 7 6 6 1,09 

FS_32 Deve haver estabilidade 
política 5,63 1 7 6 6 1,37 

FS_33 

Devem ser definidos projetos 
de prazo mais reduzido, de 
modo a que os stakeholders 
vejam mais rapidamente os 
resultados 
 
 

5,64 3 7 6 6 1,15 
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FS_34 

A organização deve ter os 
recursos adequados, em 
especial os recursos humanos 
internos com as 
competências necessárias ao 
apoio no desenvolvimento/ 
implementação do SI 

6,05 2 7 6 6 0,96 

FS_35 

A organização deve ter os 
recursos adequados, em 
especial os recursos humanos 
internos com as 
competências necessárias à 
exploração do SI 

6,19 3 7 6 6 0,84 

FS_36 

A equipa de projeto deve 
adquirir o conhecimento 
necessário que permita a 
manutenção futura do SI 

6,29 4 7 7 6 0,85 

FS_37 
Deve haver o envolvimento 
da gestão de topo 
(sponsorship superior) 

6,38 4 7 7 6,5 0,92 

FS_38 
Deve ser assegurado o 
envolvimento dos agentes 
políticos 

5,37 2 7 7 6 1,22 

FS_39 

Deve existir um ambiente e 
estrutura organizacional 
vocacionada para a 
realização de projetos 

5,64 1 7 6 6 1,05 

FS_40 A equipa de execução do 
projeto deve estar motivada 6,41 4 7 7 7 0,82 

FS_41 
Deve haver o 
comprometimento da equipa 
de execução do projeto 

6,44 2 7 7 7 0,87 

FS_42 O âmbito do projeto deve ser 
definido detalhadamente 6,34 2 7 7 6 1,04 

FS_43 

Deve ser realizada uma pré-
análise do projeto 
relativamente ao Total Cost 

of Ownership (TCO) 

5,97 1 7 6 6 0,99 

FS_44 

Deve ser realizada uma pré-
análise do projeto 
relativamente ao Return on 

Investiment (ROI) 

5,95 1 7 6 6 1,14 
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Capítulo 7 - Modelo de Fatores de Sucesso 

Neste capítulo apresenta-se um novo MFS suportado pelo processo de investigação e com 

os contributos da administração local, da administração central e de outros tipos de 

administração pública.  

 

7.1 - Contributos para a definição do modelo de fatores de sucesso 

O novo MFS visa constituir uma ferramenta de suporte na gestão de projetos de 

tecnologias e SI em instituições públicas, servindo de referência para o desenvolvimento 

de novos projetos. Na Figura 32 apresentam-se os principais contributos para a definição 

do modelo. 

 

Figura 32 - Contributos para a definição do modelo de fatores de sucesso na gestão de projetos de 
tecnologias e sistemas de informação em instituições públicas. 
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7.2 - Atualização das categorias de fatores de sucesso  

Na revisão da literatura (estado da arte) e, pelo facto de alguns autores apresentarem 

nomenclaturas diferentes para os mesmos FS optou-se por organizar os FS em categorias, 

nomeadamente a gestão de topo; equipa de projeto; gestor do projeto; utilizadores e 

clientes; fornecedores; organização/entidades de desenvolvimento; planeamento; âmbito 

do projeto; informação; desenvolvimento do projeto; e gestão financeira. O passo 

seguinte foi realizar entrevistas a especialistas em gestão de projetos de tecnologias e SI 

nas instituições públicas tendo como objetivo sustentar e complementar os resultados 

obtidos na pesquisa inicial. Concluídas as entrevistas aos especialistas em gestão de 

projetos foram identificados NFS, sendo o seu número atualizado para 44. Neste contexto, 

foi necessário reorganizar os FS em nove novas categorias: “âmbito”; “stakeholders”; 

“monitorização e controlo”; “pré-projeto”; “fornecedores”; “gestor e equipa do projeto”; 

“gestão do projeto”; “organização e ambiente” e, “utilizadores e clientes”. As categorias 

“fornecedores”, “utilizadores e clientes” e, “âmbito” mantiveram a denominação inicial, 

ao passo que as categorias “stakeholders”, “monitorização e controlo”, “pré-projeto”, 

“gestor e equipa de projeto”, “gestão do projeto” e, “organização e ambiente”, devido à 

introdução de NFS, foram atualizadas (Tabela 38).    

Tabela 38 - Fatores de sucesso agrupados por categorias. 
Fatores de sucesso na gestão de projetos de SI em instituições públicas  

Categorias Fatores de Sucesso 
1 - Organização e 
Ambiente 

 A organização deve ter os recursos adequados, em 
especial os recursos humanos internos com as 
competências necessárias ao apoio no 
desenvolvimento/implementação do SI; 

 A organização deve ter os recursos adequados, em 
especial os recursos humanos internos com as 
competências necessárias à exploração do SI; 

 Deve haver estabilidade política; 
 Deve existir um ambiente e estrutura 

organizacional vocacionada para a realização de 
projetos. 
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Fatores de sucesso na gestão de projetos de SI em instituições públicas  
Categorias Fatores de Sucesso 

2 - Pré-projeto  Deve existir capacidade organizacional para a 
constituição das equipas do projeto; 

 Deve ser assegurado o alinhamento estratégico do 
projeto com o negócio; 

 As normas do projeto devem ser definidas à priori 
da sua execução; 

 Deve ser realizada uma pré-análise do projeto 
relativamente ao Total Cost of Ownership (TCO); 

 Deve ser realizada uma pré-análise do projeto 
relativamente ao Return on Investiment (ROI); 

 Devem ser definidos indicadores KPI para avaliar 
o projeto; 

 Deve ser assegurado o envolvimento dos agentes 
políticos; 

 Deve haver o envolvimento da gestão de topo 
(sponsorship superior). 
 

3 - Gestão do 
Projeto 

 Deve ser estabelecido um canal de comunicação 
com os clientes externos que permita um tempo de 
resposta adequado às solicitações; 

 Devem ser utilizadas metodologias de 
desenvolvimento adequadas às caraterísticas do 
projeto; 

 Devem ser prestadas contas a todos os 
stakeholders do projeto (para salvaguardar o 
princípio de accountability); 

 Deve ser assegurada a gestão da comunicação com 
todos os stakeholders; 

 Deve haver uma gestão do risco rigorosa;  
 Devem ser definidos projetos de prazo mais 

reduzido, de modo a que os stakeholders vejam 
mais rapidamente os resultados. 

4 - Âmbito  Devem ser definidas as metas e os objetivos finais 
dos projetos; 

 Devem ser definidas as metas e os objetivos 
parciais dos projetos; 

 Os objetivos do projeto devem ser formalizados e 
apresentados de forma clara; 

 O âmbito do projeto deve ser definido 
detalhadamente. 
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Fatores de sucesso na gestão de projetos de SI em instituições públicas  
Categorias Fatores de Sucesso 

5 - Gestor e Equipa 
do Projeto 

 Deve haver confiança entre os membros da equipa 
do projeto; 

 Deve ser assegurado o treino necessário à equipa 
do projeto;   

 A equipa de projeto deve ser eficiente na 
realização dos trabalhos; 

 A equipa deve ser estruturada ou organizada tendo 
em consideração os seus perfis profissionais; 

 A equipa de projeto deve realizar testes (por 
exemplo, de integração dos SI); 

 A equipa de projeto deve adquirir o conhecimento 
necessário que permita a manutenção futura do SI; 

 A equipa de execução do projeto deve estar 
motivada; 

 Deve haver o comprometimento da equipa de 
execução do projeto; 

 O gestor do projeto deve ter capacidade de 
liderança; 

 O gestor do projeto deve ser capaz de aplicar a 
metodologia de desenvolvimento adotada. 

6 - Stakeholders  Os stakeholders do projeto devem partilhar os 
mesmos objetivos; 

 Os stakeholders do projeto devem concordar 
relativamente à forma de atingir os objetivos; 

 Deve haver ética no relacionamento dos 
stakeholders. 

7 - Fornecedores  A seleção dos fornecedores deve ser feita com base 
na sua reputação e solidez financeira; 

 A seleção dos fornecedores deve ser feita com base 
na sua visão e capacidade técnica. 

8 - Utilizadores e 
Clientes 

 Os clientes devem ser envolvidos no projeto; 
 Deve haver uma preocupação contínua de 

satisfação das necessidades dos utilizadores; 
 Deve ser assegurado o envolvimento dos 

utilizadores finais do projeto; 
 Deve ser assegurada a formação aos utilizadores. 

9 - Monitorização e 
Controlo 

 Periodicamente deve ser avaliada a execução do 
projeto; 

 Devem ser produzidos relatórios de progresso do 
projeto; 

 Os relatórios de progresso do projeto devem ser 
sucintos. 
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Na Figura 33 pode observar-se que as categorias “Gestor e equipa do projeto” e “Pré-

projeto” são as que reúnem o maior número de FS, com 10 e 8 FS, respetivamente. Por 

outro lado, a categoria “Fornecedores” inclui somente dois FS.  

 
Figura 33 - Número de fatores de sucesso por categoria na gestão de projetos de tecnologias e sistemas de 
informação em instituições públicas. 
 

7.3 - Síntese dos resultados obtidos  

Nas Tabelas 39, 40 e 41 apresenta-se o TOP 10 de FS com os contributos da administração 

local, da administração central e de outros tipos de administração pública (ordenados por 

índices de importância médios). 
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Tabela 39 - TOP 10 de fatores de sucesso (contributos da administração local). 

Cód. FS Fatores de Sucesso 

Índice de 
importância 
média (Adm. 

Local) 

Índice de 
importância 
média (Adm. 

Central) 

Índice de 
importância 

média (Outros 
Tipos Adm.) 

FS_1 
Devem ser definidas as 
metas e os objetivos finais 
dos projetos 

6,57 6,33 6,84 

FS_14 O gestor do projeto deve ter 
capacidade de liderança 6,44 6,61 6,46 

FS_40 A equipa de execução do 
projeto deve estar motivada 6,39 6,33 6,53 

FS_10 Deve haver confiança entre os 
membros da equipa do projeto 6,31 6,33 6,53 

FS_12 
A equipa de projeto deve ser 
eficiente na realização dos 
trabalhos 

6,30 6,22 6,23 

FS_21 
Deve ser assegurada a 
formação aos utilizadores 
 

6,30 6,44 6,23 

FS_41 
Deve haver o 
comprometimento da equipa 
de execução do projeto 

6,25 6,55 6,53 

FS_7 

Deve existir capacidade 
organizacional para a 
constituição das equipas do 
projeto 

6,24 6,16 6,15 

FS_23 
Os objetivos do projeto devem 
ser formalizados e 
apresentados de forma clara 

6,22 6,61 6,84 

FS_19 
Deve haver uma preocupação 
contínua de satisfação das 
necessidades dos utilizadores 

6,20 6,05 6,07 
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Tabela 40 - TOP 10 de fatores de sucesso (contributos da administração central). 

Cód. FS Fatores de Sucesso 

Índice de 
importância 
média (Adm. 

Local) 

Índice de 
importância 
média (Adm. 

Central) 

Índice de 
importância 

média (Outros 
Tipos Adm.) 

FS_14 
O gestor do projeto deve ter 
capacidade de liderança 6,44 6,61 6,46 

FS_23 
Os objetivos do projeto devem 
ser formalizados e 
apresentados de forma clara 6,22 6,61 6,84 

FS_35 

A organização deve ter os 
recursos adequados, em 
especial os recursos humanos 
internos com as competências 
necessárias à exploração do SI 

6,11 6,61 5,84 

FS_41 
Deve haver o 
comprometimento da equipa 
de execução do projeto 6,25 6,55 6,53 

FS_36 

A equipa de projeto deve 
adquirir o conhecimento 
necessário que permita a 
manutenção futura do SI 

6,14 6,50 6,23 

FS_37 
Deve haver o envolvimento da 
gestão de topo (sponsorship 
superior) 6,11 6,50 6,53 

FS_16 Periodicamente deve ser 
avaliada a execução do projeto 6,05 6,44 6,46 

FS_21 Deve ser assegurada a 
formação aos utilizadores 6,30 6,44 6,23 

FS_11 Deve ser assegurado o treino 
necessário à equipa do projeto 6,12 6,38 6,00 

FS_30 
As normas do projeto devem 
ser definidas à priori da sua 
execução 5,73 6,38 6,00 
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Tabela 41 - TOP de fatores de sucesso (contributos de outros tipos de administração pública). 

Cód. FS Fatores de Sucesso 

Índice de 
importância 
média (Adm. 

Local) 

Índice de 
importância 
média (Adm. 

Central) 

Índice de 
importância 

média (Outros 
Tipos Adm.) 

FS_1 

Devem ser definidas as metas 
e os objetivos finais dos 
projetos 6,57 6,33 6,84 

FS_23 
Os objetivos do projeto devem 
ser formalizados e 
apresentados de forma clara 6,22 6,61 6,84 

FS_42 O âmbito do projeto deve ser 
definido detalhadamente 6,04 6,38 6,61 

FS_10 Deve haver confiança entre os 
membros da equipa do projeto 6,31 6,33 6,53 

FS_37 
Deve haver o envolvimento da 
gestão de topo (sponsorship 
superior) 5,85 6,50 6,53 

FS_40 A equipa de execução do 
projeto deve estar motivada 6,39 6,33 6,53 

FS_41 
Deve haver o 
comprometimento da equipa 
de execução do projeto 6,25 6,55 6,53 

FS_14 O gestor do projeto deve ter 
capacidade de liderança 6,44 6,61 6,46 

FS_16 Periodicamente deve ser 
avaliada a execução do projeto 6,05 6,44 6,46 

FS_25 
A equipa de projeto deve 
realizar testes (por exemplo, 
de integração dos SI) 5,98 6,27 6,46 

 

Na Tabela 42 apresenta-se numa perspetiva geral, os resultados dos FS por índice de 

importância médio e por tipo de administração pública. 
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Tabela 42 - Perspetiva geral dos fatores de sucesso ordenados por índice de importância médio/tipo de 
administração pública. 

N.º 
 Administração Local  Administração Central Outros Tipos de 

Administração pública 

Cód. FS V. Médio1 Cód. FS V. Médio1 Cód. FS V. Médio1 

1 FS_1 6,57 FS_14 6,61 FS_1 6,84 
2 FS_14 6,44 FS_23 6,61 FS_23 6,84 
3 FS_40 6,39 FS_35 6,61 FS_42 6,61 
4 FS_10 6,31 FS_41 6,55 FS_10 6,53 
5 FS_12 6,30 FS_36 6,50 FS_37 6,53 
6 FS_21 6,30 FS_37 6,50 FS_40 6,53 
7 FS_41 6,25 FS_16 6,44 FS_41 6,53 
8 FS_7 6,24 FS_21 6,44 FS_14 6,46 
9 FS_23 6,22 FS_11 6,38 FS_16 6,46 
10 FS_19 6,20 FS_30 6,38 FS_25 6,46 
11 FS_5 6,14 FS_42 6,38 FS_5 6,38 
12 FS_15 6,14 FS_1 6,33 FS_13 6,30 
13 FS_36 6,14 FS_5 6,33 FS_15 6,30 
14 FS_11 6,12 FS_10 6,33 FS_43 6,30 
15 FS_35 6,11 FS_15 6,33 FS_44 6,30 
16 FS_37 6,11 FS_20 6,33 FS_6 6,23 
17 FS_24 6,09 FS_34 6,33 FS_12 6,23 
18 FS_13 6,08 FS_40 6,33 FS_21 6,23 
19 FS_16 6,05 FS_13 6,27 FS_22 6,23 
20 FS_42 6,04 FS_22 6,27 FS_36 6,23 
21 FS_22 6,00 FS_25 6,27 FS_7 6,15 
22 FS_25 5,98 FS_2 6,16 FS_27 6,15 
23 FS_2 5,97 FS_7 6,16 FS_29 6,15 
24 FS_20 5,93 FS_17 6,16 FS_2 6,07 
25 FS_9 5,92 FS_12 6,12 FS_17 6,07 
26 FS_34 5,9 FS_24 6,11 FS_18 6,07 
27 FS_3 5,86 FS_19 6,05 FS_19 6,07 
28 FS_27 5,85 FS_29 6,05 FS_20 6,07 
29 FS_43 5,78 FS_9 6.00 FS_24 6,07 
30 FS_38 5,76 FS_27 6.00 FS_31 6,07 
31 FS_30 5,73 FS_31 6.00 FS_11 6,00 
32 FS_39 5,73 FS_32 6.00 FS_26 6,00 
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N.º 

 
 Administração Local 

  
Administração Central Outros Tipos de 

Administração pública 

Cód. FS V. Médio1 Cód. FS V. Médio1 Cód. FS V. Médio1 
33 FS_31 5,71 FS_18 5,99 FS_30 6,00 
34 FS_18 5,67 FS_28 5,94 FS_34 5,92 
35 FS_17 5,65 FS_44 5,94 FS_28 5,84 
36 FS_26 5,63 FS_6 5,88 FS_33 5,84 
37 FS_44 5,61 FS_33 5,88 FS_35 5,84 
38 FS_4 5,57 FS_39 5,88 FS_9 5,76 
39 FS_29 5,57 FS_43 5,83 FS_3 5,69 
40 FS_28 5,52 FS_26 5,77 FS_32 5,61 
41 FS_6 5,37 FS_4 5,61 FS_39 5,30 
42 FS_32 5,27 FS_3 5,44 FS_8 5,07 
43 FS_8 5,19 FS_8 5,44 FS_38 5,07 
44 FS_33 5,19 FS_38 5,27 FS_4 4,84 

1Valor médio dos FS por tipo de administração pública 
 
7.4 - Novo modelo de fatores de sucesso 

Neste trabalho, propõe-se um novo MFS que se apresenta na Figura 34. Nele é possível 

verificar que os 44 FS se encontram distribuídos por nove categorias.  

Os resultados obtidos para os três tipos de administração pública são representados em: 

(1) “Administração local”; (2) “Administração central” e (3) “Outros tipos de 

administração pública”, através de uma paleta de cores (cinza escuro - ranking de 1 a 14; 

cinza claro - ranking de 15 a 29; e branco - ranking de 30 a 44). Em (4) são apresentados 

os índices médios no conjunto dos três tipos de administração. Para cada FS está 

associado um índice de importância médio e o respetivo tipo de administração pública.  
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Figura 34 - Modelo de fatores de sucesso. 
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Na Tabela 43 descrevem-se os FS identificados neste estudo.  

Tabela 43 - Descrição dos fatores de sucesso identificados no modelo de fatores de sucesso. 
Cód. FS  Fatores de Sucesso Descrição dos Fatores de Sucesso 

FS_1 Devem ser definidas as metas 
e os objetivos finais dos 
projetos  
 

Deve ser definido o conjunto de metas e 
de objetivos finais com o intuito de 
priorizar as atividades do projeto. Os 
objetivos finais serão medidos somente 
após a realização de todos os objetivos 
parciais. 
 

FS_2 Devem ser definidas as metas 
e os objetivos parciais dos 
projetos 

A decomposição do projeto em metas e 
objetivos parciais tem como finalidade a 
definição detalhada dos objetivos 
propostos. Quanto mais detalhado for o 
projeto, mais possibilidades há das 
atividades serem previstas, aumentando a 
possibilidade de alcançar o que se propôs 
inicialmente.  
 

FS_3 Os stakeholders do projeto 
devem partilhar os mesmos 
objetivos  
 

Cada stakeholder tem um objetivo 
específico no projeto, cabe ao gestor do 
projeto saber equilibrar esses interesses 
dentro do objetivo final desse projeto. 
 

FS_4 Os stakeholders do projeto 
devem concordar 
relativamente à forma de 
atingir os objetivos 

O sucesso de um projeto é medido pelo 
grau de satisfação dos stakeholders no 
mesmo. Para alcançar este grau de 
satisfação e garantir o sucesso do projeto, 
os stakeholders devem concordar 
relativamente à forma de atingir os 
objetivos, assim como identificar e 
conhecer as características, expectativas e 
papéis de cada uma das partes 
envolvidas. 
 

FS_5 Deve haver ética no 
relacionamento dos 
stakeholders 

Na gestão de um projeto, deve 
desenvolver-se a consciencialização ética 
no relacionamento dos stakeholders. 

 
FS_6 Devem ser definidos os Key 

Performance Indicator (KPI) 
do projeto 

Os KPI são importantes instrumentos de 
avaliação da performance de um projeto, 
pois permitem comprovar com 
objetividade a progressão de uma ou de 
várias dimensões de um projeto 
relativamente às metas pré-estabelecidas. 
 
 



Capítulo 7 - Modelo de fatores de sucesso 

89 

  

Cód. FS  Fatores de Sucesso Descrição dos Fatores de Sucesso 
FS_7 Deve existir capacidade 

organizacional para a 
constituição das equipas do 
projeto 

Deverá existir capacidade organizacional 
para a constituição das equipas de projeto 
com os conhecimentos necessários que 
permitam mobilizar, coordenar e fazer 
trabalhar um conjunto de pessoas de 
vários serviços e de diferentes funções. O 
gestor do projeto deverá fazer uma 
análise e um diagnóstico às práticas e aos 
comportamentos da equipa.  
 

FS_8 A seleção dos fornecedores 
deve ser feita com base na sua 
reputação e solidez financeira 

A seleção de um fornecedor deve ter em 
consideração a sua capacidade em 
oferecer um produto ou um serviço a 
preços competitivos, não necessariamente 
ao menor preço. O Fornecedor deve 
também demonstrar a sua solidez 
financeira.  
 

FS_9 A seleção dos fornecedores 
deve ser feita com base na sua 
visão e capacidade técnica 

A seleção de um fornecedor deve ter em 
consideração a sua capacidade em 
entregar um produto ou um serviço na 
quantidade, na qualidade exigida e no 
tempo desejado. 
 

FS_10 Deve haver confiança entre os 
membros da equipa do projeto     

Quando existe confiança entre os 
membros da equipa de projeto, os 
objetivos são partilhados, o respeito e a 
cooperação é mais elevada.  
 

FS_11 Deve ser assegurado o treino 
necessário à equipa do projeto 

Os projetos de tecnologias e SI envolvem 
tarefas que necessitam do uso intensivo 
do conhecimento especializado, devendo 
ser assegurado o treino à equipa do 
projeto.  
 

FS_12 A equipa de projeto deve ser 
eficiente na realização dos 
trabalhos 

Os elementos que constituem a equipa de 
projeto têm que desempenhar o seu papel 
de forma eficiente para vencer 
obstáculos, ultrapassar dificuldades e 
obter os resultados pretendidos.  
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Cód. FS  Fatores de Sucesso Descrição dos Fatores de Sucesso 
FS_13 A equipa de projeto deve ser 

estruturada ou organizada 
tendo em consideração os 
seus perfis profissionais 

A utilização de um diagrama para 
descrever a estrutura funcional da equipa 
do projeto ajuda a identificar as 
responsabilidades e as hierarquias e a 
clarificar os relacionamentos e as 
conexões que existem entre os diversos 
departamentos intervenientes.  
 

FS_14 O gestor do projeto deve ter 
capacidade de liderança 

O gestor do projeto deve ter capacidade 
de liderança pois é uma referência da 
equipa de projeto e dos clientes. Deve ser 
um profissional auto-motivado (pró-
ativo) e que motiva os demais membros 
da equipa, valorizando as qualidades 
individuais e apontando as melhorias 
necessárias. 
 

FS_15 O gestor do projeto deve ser 
capaz de aplicar a 
metodologia de 
desenvolvimento adotada 

O gestor do projeto é o principal 
responsável pelo andamento do projeto, é 
quem define/adequa a metodologia de 
desenvolvimento adotada. Através da sua 
atuação, a equipa de execução do projeto 
deverá conseguir uma produtividade 
adequada. 
 

FS_16 Periodicamente deve ser 
avaliada a execução do 
projeto 

Deve avaliar-se a execução de um projeto 
para ajudar o gestor do projeto na tomada 
de decisões. 
 

FS_17 Os clientes devem ser 
envolvidos no projeto 

Para que um projeto seja um sucesso 
deverá ter o envolvimento dos clientes. 
As suas expectativas devem ser analisadas 
e revistas quando for necessário. 
  

FS_18 Deve ser estabelecido um 
canal de comunicação com os 
clientes externos que permita 
um tempo de resposta 
adequado às solicitações 
 

Quando uma organização cria um canal 
de comunicação eficaz com os seus 
clientes aumenta a capacidade de 
resposta. O mesmo deve ser baseado de 
acordo com o perfil dos clientes e as suas 
preferências de contacto. 
 

FS_19 Deve haver uma preocupação 
contínua de satisfação das 
necessidades dos utilizadores 

A equipa de projeto deve preocupar-se 
com a satisfação das necessidades dos 
clientes/utilizadores, promovendo deste 
modo o bom desempenho e utilização do 
SI. 
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Cód. FS  Fatores de Sucesso Descrição dos Fatores de Sucesso 
FS_20 Deve ser assegurado o 

envolvimento dos utilizadores 
finais do projeto 

A equipa de projeto, ao assegurar o 
envolvimento dos clientes/utilizadores 
finais do projeto, aumenta a possibilidade 
do que foi planeado ir de encontro às suas 
reais necessidades.  
 

FS_21 Deve ser assegurada a 
formação aos utilizadores 

A formação dos clientes/utilizadores 
permite-lhes explorar devidamente as 
tecnologias e SI. A equipa de projeto 
capacita os utilizadores finais para 
melhor interagirem com o sistema. 
 

FS_22 Deve ser assegurado o 
alinhamento estratégico do 
projeto com o negócio 

Deve ser garantido o alinhamento 
estratégico do projeto com o negócio e 
com as prioridades da organização.  
 

FS_23 Os objetivos do projeto 
devem ser formalizados e 
apresentados de forma clara 
 

Os objetivos do projeto devem ser 
escritos sem ambiguidades. 

FS_24 Devem ser utilizadas 
metodologias de 
desenvolvimento adequadas 
às caraterísticas do projeto 

A escolha da metodologia de 
desenvolvimento deve ocorrer na fase de 
pré-projeto e deve ter em consideração 
aspetos como a maturidade da equipa de 
projeto, o tamanho e a complexidade do 
projeto.   
 

FS_25 A equipa de projeto deve 
realizar testes (por exemplo, 
de integração dos SI) 

Ao realizar testes nas várias fases de um 
projeto, a equipa de projeto comprova a 
conformidade com o que estava 
inicialmente planeado. 
 

FS_26 Devem ser produzidos 
relatórios de progresso do 
projeto 

A realização de relatórios de progresso 
permite ao gestor de projeto monitorizar 
o desenvolvimento das várias etapas do 
projeto. 
 

FS_27 Os relatórios de progresso do 
projeto devem ser sucintos 

Os relatórios de progresso devem ser 
sucintos e precisos para não prejudicarem 
o avanço do projeto. 
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Cód. FS  Fatores de Sucesso Descrição dos Fatores de Sucesso 
FS_28 Devem ser prestadas contas a 

todos os stakeholders do 
projeto 

Pelo princípio da accountability devem 
ser prestadas contas a todos os 
stakeholders. A prestação de contas deve 
ser feita de forma diferenciada consoante 
o tipo de stakeholder. 
 

FS_29 Deve ser assegurada a gestão 
da comunicação com todos os 
stakeholders 

O gestor do projeto deve assegurar uma 
comunicação eficaz com todos os 
stakeholders, garantindo assim, uma 
maior eficácia no desenvolvimento do 
projeto. 
 

FS_30 As normas do projeto devem 
ser definidas à priori da sua 
execução 

O conteúdo das normas que estruturam as 
políticas públicas deve ser percebido 
antes da execução do projeto. 
 

FS_31 Deve haver uma gestão do 
risco rigorosa 

Ao realizar uma gestão do risco de um 
projeto, identifica-se um conjunto de 
situações que podem ocorrer sob a forma 
de ameaças ou de oportunidades que, 
caso se concretizem, influenciam os 
objetivos do projeto. 
 

FS_32 Deve haver estabilidade 
política 

É importante haver estabilidade política, 
quando se planeia ou executa um projeto, 
pois poderão existir alterações de 
requisitos, por via da alteração legal ou da 
alteração de estratégias governativas.     

FS_33 Devem ser definidos projetos 
de prazo mais reduzido, de 
modo a que os stakeholders 
vejam mais rapidamente os 
resultados 

Na gestão de um projeto são 
determinadas as atividades que devem ser 
estimadas de modo a se produzir um 
cronograma realista. A solução passa por 
dividir o âmbito e implementar o projeto 
por fases, incrementando as 
funcionalidades progressivamente. 
 

FS_34 A organização deve ter os 
recursos adequados, em 
especial os recursos humanos 
internos com as competências 
necessárias ao apoio no 
desenvolvimento/ 
implementação do SI 
 
 

No planeamento de um novo projeto, a 
gestão de topo deve garantir os recursos 
humanos com as competências 
necessárias à sua execução. 
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Cód. FS  Fatores de Sucesso Descrição dos Fatores de Sucesso 
FS_35 A organização deve ter os 

recursos adequados, em 
especial os recursos humanos 
internos com as competências 
necessárias à exploração do 
SI 
 

Na implementação de um novo projeto, a 
gestão de topo deve garantir os recursos 
humanos com as competências 
necessárias à sua exploração. 

FS_36 A equipa de projeto deve 
adquirir o conhecimento 
necessário que permita a 
gestão da manutenção futura 
do SI 
 

É importante a equipa de projeto incluir os 
técnicos necessários para realizar as 
manutenções e upgrades futuros do SI. 
 

FS_37 Deve haver o envolvimento 
da gestão de topo 
(sponsorship superior) 

O envolvimento da gestão de topo num 
projeto garante à priori o apoio técnico, 
humano e financeiro. 
 
 

FS_38 Deve ser assegurado o 
envolvimento dos agentes 
políticos 

Devem consciencializar-se os agentes dos 
vários quadrantes políticos acerca da 
importância de um projeto, pois o mesmo 
pode prolongar-se para além da 
legislatura (pode haver alternância 
governativa). 
 

FS_39 Deve existir um ambiente e 
estrutura organizacional 
vocacionada para a realização 
de projetos 

Numa organização deve existir uma 
estrutura suficientemente robusta e 
preparada para realizar e/ou acompanhar 
o desenvolvimento de um projeto.  
 

FS_40 A equipa de execução do 
projeto deve estar motivada 

O gestor do projeto deverá contribuir 
positivamente para que os membros da 
equipa de projeto estejam motivados, 
disciplinados e cooperantes uns com os 
outros. 
 

FS_41 Deve haver o 
comprometimento da equipa 
de execução do projeto 

Os membros da equipa de projeto devem 
estar comprometidos com os objetivos 
traçados pelo gestor do projeto e 
administração.   
 

FS_42 O âmbito do projeto deve ser 
definido detalhadamente 
 

A gestão do âmbito permite incluir e 
definir detalhadamente tudo o que faz 
parte do projeto. 
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Cód. FS  Fatores de Sucesso Descrição dos Fatores de Sucesso 
FS_43 Deve ser realizada uma pré-

análise do projeto 
relativamente ao Total Cost of 

Ownership (TCO) 

Ao realizar uma pré-análise ao projeto 
através de uma estimativa financeira deve 
ter-se em atenção que, além do gasto 
inerente às despesas de desenvolvimento 
e conceção do projeto, devem estimar-se 
também os custos da sua manutenção 
futura. 
 

FS_44 Deve ser realizada uma pré-
análise do projeto 
relativamente ao Return on 

Investiment (ROI) 
 

Deve ser realizada uma pré-análise do 
projeto em relação ao Return on 

Investiment para medir o valor do retorno 
do projeto em relação ao seu 
investimento inicial. 
 

 
 

7.5 - Ordenação final dos fatores de sucesso 

A ordenação final dos FS com os resultados médios obtidos no conjunto dos três tipos de 

administração pública encontra-se na Tabela 44.  

 
Tabela 44 - Ordenação final dos fatores de sucesso (no conjunto dos três tipos de administração pública). 

Cód. FS 
 

Fatores de Sucesso (FS) 
 

Valor 
Médio 

FS_1 Devem ser definidas as metas e os objetivos finais do projeto 6,58 
FS_23 Os objetivos do projeto devem ser formalizados e apresentados 

de forma clara  
6,56 

FS_14 O gestor do projeto deve ter capacidade de liderança 6,50 
FS_41 Deve haver o comprometimento da equipa de execução do 

projeto 
6,44 

FS_40 A equipa de execução do projeto deve estar motivada 6,41 
FS_10 Deve haver confiança entre os membros da equipa do projeto 6,39 
FS_37 Deve haver o envolvimento da gestão de topo (sponsorship 

superior) 
6,38 

FS_42 O âmbito do projeto deve ser definido detalhadamente 6,34 
FS_16 Periodicamente deve ser avaliada a execução do projeto 6,32 
FS_21 Deve ser assegurada a formação aos utilizadores 6,32 
FS_36 A equipa de projeto deve adquirir o conhecimento necessário que 

permita a manutenção futura do SI 
6,29 

FS_5 Deve haver ética no relacionamento dos stakeholders 6,28 
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Cód. FS 
 

Fatores de Sucesso (FS) 
 

Valor 
Médio 

FS_15 O gestor do projeto deve ser capaz de aplicar a metodologia de 
desenvolvimento adotada 

6,26 

FS_25 A equipa de projeto deve realizar testes (por exemplo, de 
integração dos SI) 

6,26 

FS_12 A equipa de projeto deve ser eficiente na realização dos trabalhos 6,22 
FS_13 A equipa deve ser estruturada ou organizada tendo em 

consideração os seus perfis profissionais 
6,22 

FS_35 A organização deve ter os recursos adequados, em especial os 
recursos humanos internos com as competências necessárias à 
exploração do SI 

6,19 

FS_7 Deve existir capacidade organizacional para a constituição das 
equipas do projeto 

6,18 

FS_11 Deve ser assegurado o treino necessário à equipa do projeto 6,17 
FS_22 Deve ser assegurado o alinhamento estratégico do projeto com o 

negócio 
6,17 

FS_19 Deve haver uma preocupação contínua de satisfação das 
necessidades dos utilizadores 

6,11 

FS_20 Deve ser assegurado o envolvimento dos utilizadores finais do 
projeto 

6,11 

FS_24 Devem ser utilizadas metodologias de desenvolvimento 
adequadas às caraterísticas do projeto 

6,09 

FS_2 Devem ser definidas as metas e os objetivos parciais dos projetos 6,07 
FS_34 A organização deve ter os recursos adequados, em especial os 

recursos humanos internos com as competências necessárias ao 
apoio no desenvolvimento/ implementação do SI 

6,05 

FS_30 As normas do projeto devem ser definidas à priori da sua 
execução 

6,04 

FS_27 Os relatórios de progresso do projeto devem ser sucintos 6,00 
FS_43 Deve ser realizada uma pré-análise do projeto relativamente ao 

Total Cost of Ownership (TCO) 
5,97 

FS_17 Os clientes devem ser envolvidos no projeto 5,96 
FS_44 Deve ser realizada uma pré-análise do projeto relativamente ao 

Return on Investiment (ROI) 
5,95 

FS_31 Deve haver uma gestão do risco rigorosa 5,93 
FS_29 Deve ser assegurada a gestão da comunicação com todos os 

stakeholders 
5,92 

FS_9 A seleção dos fornecedores deve ser feita com base na sua visão 
e capacidade técnica 

5,89 

FS_18 Deve ser estabelecido um canal de comunicação com os clientes 
externos que permita um tempo de resposta adequado às 
solicitações 

5,89 

FS_6 Devem ser definidos os Key Performance Indicator (KPI) do 
projeto 

5,83 

FS_26 Devem ser produzidos relatórios de progresso do projeto 5,80 



Capítulo 7 - Modelo de fatores de sucesso 

96 

  

Cód. FS 
 

Fatores de Sucesso (FS) 
 

Valor 
Médio 

FS_28 Devem ser prestadas contas a todos os stakeholders do projeto 5,77 
FS_3 Os stakeholders do projeto devem partilhar os mesmos objetivos 5,66 
FS_33 Devem ser definidos projetos de prazo mais reduzido, de modo a 

que os stakeholders vejam mais rapidamente os resultados 
5,64 

FS_39 Deve existir um ambiente e estrutura organizacional vocacionada 
para a realização de projetos 

5,64 

FS_32 Deve haver estabilidade política 5,63 
FS_38 Deve ser assegurado o envolvimento dos agentes políticos 5,37 
FS_4 Os stakeholders do projeto devem concordar relativamente à 

forma de atingir os objetivos 
5,34 

FS_8 A seleção dos fornecedores deve ser feita com base na sua 
reputação e solidez financeira 

5,23 

 

7.6 - Discussão dos resultados obtidos 

Neste trabalho de investigação, inicialmente, através da revisão da literatura foram 

identificados 35 FS na gestão de projetos de tecnologias e SI do setor privado. Numa 

segunda fase, foram identificados FS na gestão de projetos de tecnologias e SI em 

instituições públicas, destacando-se os seguintes: haver ética no relacionamento com os 

stakeholders; as normas do projeto serem definidas à priori da sua execução; assegurar o 

envolvimento dos agentes políticos; realizar uma pré-análise do projeto relativamente ao 

return on investiment; haver estabilidade política; realizar uma pré-análise do projeto 

relativamente ao total cost of ownership; e prestar contas a todos os stakeholders do 

projeto para salvaguardar o princípio da accountability. Estes 7 FS comprovam a 

existência de abordagens diferentes na gestão de projetos de tecnologias e SI no setor 

privado e no setor público.    

No conjunto dos três tipos de administração pública, os FS com maiores índices de 

importância médios encontrados foram: realizar as metas e os objetivos finais dos 

projetos; formalizar e apresentar de forma clara os objetivos; e o gestor de projeto ter 

capacidade de liderança. Estes FS foram agrupados nas categorias âmbito e gestão do 

projeto. 

Especificamente, na administração local, o índice de importância médio obtido foi de 5,92 

valores. Na administração central e, em outros tipos de administração pública os índices 
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de importância médios obtidos foram respetivamente, 6,10 e 6,09 valores, na escala de 1 

a 7 valores. Os resultados mostraram, também, que os especialistas na gestão de projetos 

da administração local, da administração central e de outros tipos de administração 

pública apresentavam opiniões divergentes relativamente aos mesmos FS.  

Os FS com maiores índices de importância médios obtidos na administração local foram: 

a definição das metas e os objetivos finais dos projetos, com 6,57 valores; a capacidade 

de liderança do gestor do projeto, com 6,44 valores; e a equipa de execução do projeto 

estar motivada, com 6,39 valores, na escala de 1 a 7 valores. Os FS estão agrupados nas 

categorias âmbito, gestão do projeto e gestor e equipa do projeto, respetivamente. 

Relativamente aos resultados obtidos na administração central os especialistas em gestão 

de projetos consideram como mais importantes os seguintes FS: a capacidade de liderança 

do gestor do projeto; a formalização clara dos objetivos; e a organização ter os recursos 

humanos internos com as competências necessárias à exploração do SI, com 6,11 valores, 

na escala de 1 a 7 valores. Estes três FS estão associados às categorias gestor do projeto, 

âmbito e, organização e ambiente, respetivamente.  

Quanto a outros tipos de administração pública, os especialistas consideraram como mais 

importantes os FS que se apresentam de seguida: a definição das metas e dos objetivos 

finais dos projetos; os objetivos de o projeto serem formalizados e apresentados de forma 

clara; e o âmbito do projeto ser definido detalhadamente. Estes três FS estão associados 

à categoria âmbito. 

Numa outra perspetiva, constatou-se que 45% dos FS identificados pelos especialistas em 

gestão de projetos da administração local e da administração central estavam acima dos 

6 valores, numa escala de 1 a 7 valores, enquanto que em outros tipos de administração 

pública, verificou-se que 68% dos FS estavam acima dos 6 valores.  

Os FS que obtiveram menores índices de importância médios na administração local, 

foram: a necessidade de haver estabilidade política, com 5,27 valores; a seleção dos 

fornecedores ser feita com base na sua reputação e solidez financeira, com 5,19 valores; 

e a necessidade de serem definidos os projetos de prazo mais reduzidos de modo a que os 

stakeholders vejam mais rapidamente os resultados, com 5,19 valores. Estes FS foram 

agrupados nas categorias organização e ambiente, fornecedores e gestão de projetos, 
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respetivamente. Na administração central, os FS que alcançaram menores índices de 

importância médios foram: a necessidade de se estabelecer um canal de comunicação com 

os clientes externos para permitir um tempo de resposta adequado às solicitações, com 

5,44 valores; a necessidade de serem prestadas contas a todos os stakeholders do projeto, 

com 5,44 valores; e a necessidade de ser realizada uma pré-análise do projeto 

relativamente ao TCO, com 5,27 valores, numa escala de 1 a 7 valores. Noutros tipos de 

administração pública os FS que conquistaram menores índices de importância médios 

foram: a seleção dos fornecedores ser feita com base na sua reputação e solidez financeira, 

com 5,07 valores; a necessidade de ser assegurado o envolvimento dos agentes políticos, 

com 5,07 valores; e a necessidade de os stakeholders do projeto concordarem 

relativamente à forma de atingir os objetivos, com 4,84 valores, na escala de 1 a 7 valores. 

Estes FS foram associados às categorias fornecedores, pré-projeto e stakeholders. 

Para finalizar destaca-se que o valor médio obtido no conjunto dos FS identificados foi 

de 6,06 valores, confirmando a sua importância na gestão de projetos de tecnologias e SI 

em instituições públicas.   
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Capítulo 8 - Considerações finais e conclusões 

Neste capítulo são traçadas diversas considerações sobre as ideias que foram 

desenvolvidas nos capítulos precedentes. É feita uma síntese dos assuntos abordados, 

descreve-se globalmente o problema e as soluções propostas, bem como se discutem os 

principais contributos para a gestão de projetos de tecnologias e SI em instituições 

públicas.  

8.1 - Síntese da tese 

A atenção que atualmente tem sido dedicada à gestão de projetos de tecnologias e SI, 

mostra que os resultados não têm correspondido às expetativas e recorrentemente têm-se 

registado fracassos nos mais variados casos (Varajão et al., 2014; Varajão et al., 2017). 

De facto, os resultados indicam que ainda há muito trabalho a fazer para alcançar bons 

resultados (Hastie e Wojewoda, 2015). 

A procura de novos contributos para a resolução destes problemas, conduziu à proposta 

que é apresentada neste estudo de um novo MFS para a gestão de projetos de tecnologias 

e SI nas instituições públicas.  

Como abordagem de investigação procedeu-se inicialmente a uma análise cuidada do 

problema e de todos os aspetos relevantes no contexto da investigação, tendo-se optado 

pela metodologia de investigação mista, dado que se apresentou particularmente 

apropriada para os fins que nos propusemos alcançar. 

Os trabalhos foram desenvolvidos ao longo das seguintes fases principais: 

 Definição da área de estudo; 

 Conceção do projeto de investigação; 

 Aplicação da abordagem de investigação mista, incluindo entrevistas e o 

método de investigação Survey; 

 Conclusão do projeto de investigação. 
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8.2 - Principais contributos 

Este trabalho procura contribuir com nova informação não só para os investigadores da 

área, mas também para profissionais, na medida em que os FS aqui referenciados deverão 

servir de referência para o desenvolvimento de novos projetos de tecnologias e SI em 

instituições públicas.  

Os principais contributos deste estudo são por um lado contribuir para a sistematização 

das caraterísticas dos projetos, a gestão de projetos e o sucesso na gestão de projetos de 

tecnologias e SI nas instituições públicas e, por outro lado, a identificação de 44 FS. O 

conjunto de FS identificados poderão ajudar a focalizar os esforços e a otimizar a gestão 

de projetos de tecnologias e SI em instituições públicas. 

É ainda de referir o desenvolvimento do MFS, que embora apresente algumas limitações, 

foi concebido em contexto de rigor. Assim, a sua abrangência está limitada à fonte de 

informação utilizada no seu processo de desenvolvimento, muito concretamente em 

organizações públicas.  

8.2.1 - Descrição dos fatores de sucesso por categorias 

Resumem-se nas próximas subsecções os FS/Categoria na gestão de projetos de 

tecnologias e SI nas instituições públicas.  

8.2.1.1 - Categoria Organização e Ambiente 

Internamente as organizações devem ter os recursos adequados e com as competências 

necessárias para o desenvolvimento e exploração do SI. Deve haver, também, estabilidade 

política para facilitar o desenvolvimento dos projetos. Além do clima organizacional 

favorável, deve existir uma estrutura suficientemente robusta e preparada para realizar 

projetos de tecnologias e SI. Deve, igualmente, haver mais consciencialização dos agentes 

dos vários quadrantes políticos acerca dos projetos, pois os mesmos podem prolongar-se 

para além de uma legislatura. 
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8.2.1.2 - Categoria Pré-Projeto 

O alinhamento estratégico do projeto com o negócio deve incluir o ambiente interno e o 

ambiente externo. Assim antes de se iniciar um projeto deve realizar-se uma pré-análise, 

através de uma estimativa financeira para avaliar os custos diretos e indiretos dos projetos. 

O conteúdo das normas que estruturam as políticas públicas deve igualmente ser 

percebido antes da execução do projeto. 

8.2.1.3 - Categoria Gestão do Projeto 

O envolvimento da gestão de topo deve garantir, à priori, o apoio técnico, humano e 

financeiro ao projeto. Neste sentido, a gestão do projeto é melhor realizada se o seu gestor 

de projeto tiver capacidade de liderança, se for um profissional motivado e que consiga 

estimular os demais membros da equipa do desenrolar do projeto. É ainda fundamental 

utilizar a metodologia mais adequada para o desenvolvimento de um projeto. Pelo 

princípio da accountability devem igualmente ser prestadas contas a todos os 

stakeholders de uma forma diferenciada.  

8.2.1.4 - Categoria Âmbito  

Na categoria Âmbito do projeto deverá estar incluído detalhadamente tudo o que faz parte 

do projeto. Para tal, os objetivos do projeto devem ser observáveis e verificáveis, escritos 

sem ambiguidades na sua ação, no objeto e nos requisitos. Da mesma maneira, as metas 

e os objetivos parciais e finais dos projetos devem igualmente ser bem definidos. 

8.2.1.5 - Categoria Gestor e Equipa de Projeto 

A equipa de projeto deve ser estruturada tendo em consideração os seus perfis 

profissionais dos seus membros. É necessário haver confiança e partilha de objetivos entre 

os seus membros. Num projeto deve ainda investir-se na capacitação e treino dos 

colaboradores da equipa do projeto. 

8.2.1.6 - Categoria Stakeholders 

O gestor do projeto pode deparar-se com stakeholders com influência negativa ou positiva 

no projeto. Tal como referido anteriormente, os objetivos do projeto devem ser claros 
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para todos os envolvidos e garantir que a equipa do projeto interaja de maneira 

profissional com os vários stakeholders. Salienta-se ainda que na gestão de um projeto 

deve desenvolver-se a consciencialização ética dos stakeholders. 

8.2.1.7 - Categoria Fornecedores  

Na seleção de um fornecedor deve ter-se em consideração a sua capacidade em oferecer 

um produto ou um serviço a preços competitivos, e não necessariamente o que pratica o 

menor preço. Deve igualmente demonstrar-se a sua solidez financeira e a capacidade de 

entregar um produto ou um serviço na quantidade e na qualidade exigidas, assim como 

no tempo desejado. 

8.2.1.8 - Categoria Utilizadores e Clientes 

Na categoria Utilizadores e Clientes, deve estar assegurado o envolvimento dos 

utilizadores finais do projeto e a garantia de que o que foi definido anteriormente vai de 

encontro às suas reais necessidades. Neste sentido, a equipa do projeto deverá capacitar 

os utilizadores finais para melhor interagirem com o sistema e, assim, explorar 

devidamente o SI. 

8.2.1.9 - Categoria Monitorização e Controlo  

Na categoria Monitorização e Controlo, deve periodicamente medir-se ou avaliar-se a 

execução do projeto, atendendo a duas necessidades essenciais para o seu sucesso: a 

monitorização dos sistemas e a ajuda na tomada de decisões. Devem igualmente ser 

produzidos relatórios de progresso permitindo ao gestor monitorizar o desenvolvimento 

das várias etapas do projeto. Estes relatórios deverão ser sucintos e precisos para não 

prejudicarem o avanço do projeto. 

8.2.1.10 - Análise Global 

Em termos de conclusão final, é possível referir que os FS que obtiveram os melhores 

índices de importância médios de um modo global foram: a necessidade de definir as 

metas e os objetivos finais dos projetos; os objetivos dos projetos serem formalizados e 

apresentados de forma clara; e a capacidade de liderança do gestor de projeto.  
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Os resultados obtidos na administração central evidenciaram a importância da capacidade 

de liderança do gestor do projeto; os objetivos serem formalizados e apresentados de 

forma clara; a necessidade de a organização possuir os recursos adequados, em especial 

os recursos humanos internos com as competências necessárias à exploração do SI.  

Os resultados obtidos na administração local destacaram a importância de se definirem 

as metas e os objetivos finais dos projetos; a capacidade de liderança dos gestores e a 

motivação da equipa de execução do projeto.  

Em outros tipos de administração pública, confirmou-se a importância dos objetivos do 

projeto serem formalizados e apresentados de forma clara; a importância de se definirem 

as metas e os objetivos finais dos projetos; e o âmbito do projeto ser definido 

detalhadamente. 

No conjunto dos três tipos de administração pública, obteve-se um índice de importância 

médio de 6,06 valores, numa escala de 1 a 7 valores, confirmando a importância dos FS 

identificados na gestão de projetos de tecnologias e SI nas instituições públicas e a 

pertinência do modelo proposto. Deste modo, espera-se que no futuro os FS identificados 

neste estudo sirvam de referência na implementação de novos projetos de tecnologias e 

SI em instituições públicas. 

8.3 - Trabalho futuro 

Várias são as possibilidades de desenvolvimento de trabalho futuro relacionado com esta 

temática, nomeadamente a prossecução do trabalho através da realização de um estudo 

internacional, mais alargado, com a inclusão de inquéritos a instituições públicas e 

privadas existentes em países da União Europeia, podendo, de seguida, comparar-se os 

resultados obtidos neste estudo com os resultados de outras geografias e 

melhorar/completar o MFS que aqui se propõe. 
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 Apêndice 1: Guião das entrevistas  

Data: 

Hora início: 

Hora fim: 

Meio: 

 

Bom dia, vamos dar início à entrevista na área da gestão de projetos do setor público, 

integrada na Tese de Doutoramento do aluno Antero Gonçalves, com orientação do 

Professor Doutor João Varajão, Docente da Universidade do Minho e Coorientação do 

Professor Doutor José Paulo Oliveira, Docente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro. O título da Tese de Doutoramento é o “Sucesso da Gestão de Projetos de 

Desenvolvimento de Sistemas de Informação - O Caso dos Projetos de Instituições 

Públicas”. 

A entrevista está dividida em quatro partes, nomeadamente, a caraterização do 

entrevistado, a caraterização da organização, a caraterização do último projeto de 

tecnologias e SI em que esteve envolvido e, por fim, os FS na gestão de projetos. 

No contexto do presente trabalho, entendem-se por FS todos os aspetos que são 

importantes para que o projeto corra bem e que, caso não se verifiquem, podem por em 

causa o sucesso da gestão do projeto. Relativamente ao primeiro grupo de perguntas 

relacionado com a caraterização do entrevistado, pergunto ao Anonimizado qual a sua 

formação académica, indicando por favor o grau mais elevado? 

P1: E qual a sua formação profissional? 

P2: Qual a função que desempenha atualmente na organização? 

P3: Quantos anos de experiência profissional possui na área da gestão de projetos de 

tecnologias e SI? 

P4: Desenvolve atualmente atividades ao nível da gestão de projetos de tecnologias e SI? 

P5: Pode dizer quais? 
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P6: Possui alguma formação especializada ou certificação na área da gestão de projetos? 

P7: Relativamente à caraterização da sua organização, pode dizer se a mesma possui 

certificações? 

P8: Utiliza alguma aplicação informática para suporte à gestão de projetos de tecnologias 

e SI? 

P9: A sua organização desenvolve projetos de tecnologias e SI com recurso a alguma 

metodologia? 

P10: A sua organização tem um Project Management Office? 

P11: É utilizado algum modelo de maturidade de gestão de projetos? 

O próximo grupo de perguntas refere-se à caraterização do último projeto de 

tecnologias e SI em que participou. 

P12: Pode dizer qual foi o projeto? 

P13: Qual o orçamento aproximado em euros? 

P14: Relativamente à gestão do âmbito, do tempo e do custo o que foi planeado 

originalmente foi cumprido ou o projeto falhou em algum destes aspetos? 

P15: Os FS da gestão de projetos de tecnologias e SI foram formalmente identificados? 

P16: E relativamente aos critérios de avaliação do sucesso foram formalmente definidos? 

P17: Ainda relacionado com o último projeto desenvolvido indique, por favor, o grau de 

sucesso que na sua opinião foi conseguido, onde “0” significa abandono do projeto e “10” 

significa sucesso total. Justifique por favor a sua resposta. 

Finalmente, no último grupo de questões, pretendo saber a opinião do Anonimizado 

relativamente aos FS da gestão de projetos.  

Conforme referido na introdução da entrevista, entendem-se por FS todos os aspetos 

que são importantes para que o projeto corra bem. Neste contexto, pode enumerar 

ou identificar os FS na gestão de projetos de tecnologias e SI que são fundamentais 

em instituições do setor Público? 
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P18: Esses fatores são diferentes entre projetos da administração local e administração 

central? 

P19: E relativamente a projetos realizados por entidades no setor privado? Há diferenças 

nos FS? 

P20: Deve ser assegurado o envolvimento das chefias? 

P21: Deve ser assegurado o envolvimento das entidades políticas?  

P22: Devem ser definidas as metas finais assim como as metas parciais dos projetos? 

P23: Dos seguintes FS da gestão de projetos de tecnologias e SI que vou apresentar em 

seguida, refira os que na sua opinião são relevantes no contexto de projetos em 

instituições públicas. Por favor justifique a sua resposta para todos os FS. Gostaria 

também que me referisse se esses fatores são diferentes em projetos do setor privado. 

P24: Relativamente aos stakeholders do projeto, devem partilhar os mesmos objetivos? 

P25: Os stakeholders do projeto devem concordar com a sua forma de atingir os 

objetivos? 

P26: Deve existir capacidade organizacional para a constituição das equipas do projeto? 

P27: A seleção dos fornecedores deve ser feita com base na reputação e solidez financeira, 

visão e capacidade técnica? 

P28: Deve haver confiança entre os membros da equipa do projeto? 

P29: Deve ser assegurado o treino necessário à equipa de projeto? 

P30: A equipa de projeto deve ser eficiente na realização dos trabalhos do projeto? 

P31: A equipa deve ser estruturada ou organizada tendo em consideração os seus perfis 

profissionais? 

P32: O gestor do projeto deve ter capacidade de liderança? 

P33: A ação do gestor do projeto deve ser eficaz na aplicação da metodologia de 

desenvolvimento adotada? 
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P34: O gestor do projeto deve ser capaz de comunicar eficazmente com todas as partes 

envolvidas no projeto? 

P35: Periodicamente deve medir-se ou avaliar-se a execução do projeto? 

P36: Os clientes devem ser envolvidos no projeto? 

P37: Deve ser estabelecido um canal de comunicação com os clientes que permita um 

tempo de resposta adequado? 

P38: Deve haver uma preocupação contínua de satisfação das necessidades dos 

utilizadores? 

P39: Deve ser assegurado o envolvimento dos utilizadores finais do projeto? 

P40: Deve ser assegurada formação aos utilizadores? 

P41: Os projetos em seu entender devem ser justificados financeiramente? 

P42: Deve ser assegurado o alinhamento estratégico do projeto com o negócio? 

P43: Os objetivos do projeto devem ser formalizados e apresentados de forma clara? 

P44: Devem ser utilizadas metodologias de desenvolvimento adequadas às caraterísticas 

do projeto? 

P45: A equipa de projeto deve realizar testes de integração do SI? 

P46: Na sua opinião devem ser produzidos relatórios de progresso do projeto? 

P47: O gestor do projeto deve evitar que um eventual número excessivo de normas 

provoque atrasos na execução dos projetos? 

P48: Em virtude dos princípios da accountability devem ser prestadas contas a todos os 

stakeholders do projeto? 

P49: A estabilidade política auxilia o correto planeamento e execução dos projetos?  

P50: Pela sua experiência pessoal e profissional pode identificar outros FS na gestão de 

projetos de tecnologias e SI que não foram ainda referidos? 
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P51: Devem ser definidos projetos de prazo mais reduzido, de modo os stakeholders 

verem mais rapidamente os resultados? 

P52: E relativamente aos FS na gestão de projetos houve algum que o Anonimizado 

identificou e que não viu na lista anterior? 

P53: Na sua opinião a identificação formal dos FS na gestão de projetos pode levar a 

melhores resultados na implementação do SI? 

P54: Por fim, concorda com a seguinte frase “O sucesso do SI está intimamente 

relacionado com os FS identificados podendo estes receber atenção da organização”. 

Justifique por favor. 

Obrigado pelo tempo dispensado, obrigado por esta entrevista e até uma próxima 

oportunidade. 
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Apêndice 2: Transcrição da Entrevista 1  

Data: 16-03-2016 

Hora início: 20:00 

Hora fim: 20:24 

Meio: Presencial 

Boa noite, vamos dar início à entrevista na área da gestão de projetos do setor público, 

integrada na Tese de Doutoramento do aluno Antero Gonçalves, com orientação do 

Professor Doutor João Varajão, Docente da Universidade do Minho e Coorientação do 

Professor Doutor José Paulo Oliveira, Docente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro. O título da Tese de Doutoramento é o “Sucesso da Gestão de Projetos de 

Desenvolvimento de Sistemas de Informação – O Caso dos Projetos de Instituições 

Públicas”. 

A entrevista está dividida em quatro partes, nomeadamente, a caraterização do 

entrevistado, a caraterização da organização, a caraterização do último projeto de SI em 

que esteve envolvido e, por fim, os FS na gestão do projetos. 

No contexto do presente trabalho, entendem-se por FS todos os aspetos que são 

importantes para que o projeto corra bem e que, caso não se verifiquem, podem por em 

causa o sucesso da gestão do projeto. Relativamente ao primeiro grupo de perguntas 

relacionado com a caraterização do entrevistado, pergunto ao Anonimizado qual a 

sua formação académica, indicando por favor o grau mais elevado? 

R: Curso de Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica. 

P: E qual a sua formação profissional? 

R: Formação profissional em TI (Formação Técnica). 

P: Qual a função que desempenha atualmente na organização? 

R: Chefe de Divisão de Modernização e Tecnologias. 

P: Quantos anos de experiência profissional possui na área da gestão de projetos de 

tecnologias e SI? 
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R: Na gestão propriamente dita cerca de 10 anos. 

P: Desenvolve atualmente atividades ao nível da gestão de projetos de tecnologias e 

SI? 

R: Sim.  

P: Pode dizer quais, por favor? 

R: Na qualidade de Chefe de Divisão acompanho projetos que têm a ver com a 

desmaterialização da organização. 

P: Possui alguma formação especializada ou certificação na área da gestão de 

projetos? 

R: Certificação não. Formação especializada sim, podemos dizer que participei em várias 

ações de formação profissional. 

P: Relativamente à caraterização da sua organização pode dizer se a mesma possui 

certificações? 

R: Não. Não tem qualquer certificação. 

P: Utiliza alguma aplicação informática para suporte à gestão de projetos de 

tecnologias e SI? 

R: Sim. Utilizamos a Microsoft Project. 

P: A sua organização desenvolve projetos de SI com recurso a alguma metodologia? 

R: Temos metodologias próprias, não utilizamos nenhuma daquelas convencionalmente 

definidas. 

P: A sua organização tem um Project Management Office? 

R: Não. 

P: É utilizado algum modelo de maturidade de gestão de projetos? 

R: Também não. Definimos o projeto internamente e com base nisso vamos trabalhando. 
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O próximo grupo de perguntas refere-se à caraterização do último projeto de 

tecnologias e SI em que o Anonimizado participou. 

P: Pode dizer qual foi o projeto? 

R: O projeto teve a ver com a desmaterialização do processo de atendimento ao público 

e o registo de todos os atendimentos. Num processo que antes era feito em papel e muitas 

vezes informal sem qualquer registo, agora temos a ideia de uma série de indicadores que 

antes não tínhamos. 

P: Obrigado. 

P: Qual o orçamento aproximado em euros, por favor? 

R: Cerca de 100000 euros. 

P: Relativamente à gestão do âmbito, do tempo e do custo o que foi planeado 

originalmente foi cumprido ou o projeto falhou em algum destes aspetos? 

R: Este projeto em particular não falhou em nenhum desses aspetos. Foi cumprido na 

íntegra, porque era muito localizado e muito focado num aspeto em particular dentro da 

organização e, portanto, conseguimos geri-lo.  

P: Os FS da gestão de projetos de tecnologias e SI foram formalmente identificados? 

R: Não foram identificados de forma formal. 

P: E relativamente aos critérios de avaliação do sucesso foram formalmente 

definidos? 

R: Foram definidos indicadores que nos levaram a considerar o projeto como estando a 

ser bem executado e esses indicadores foram controlados ao longo da execução do 

projeto. 

P: Ainda relacionado com o último projeto desenvolvido indique, o grau de sucesso 

que na sua opinião foi conseguido, onde “0” significa abandono do projeto e “10” 

significa sucesso total. Justifique por favor a sua resposta. 
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R: Atendendo que os indicadores que foram definidos como sendo os que pretendíamos 

atingir e, sendo todos atingidos, o projeto foi 100% concretizado, estando neste momento 

em funcionamento, portanto não houve ainda alteração ao projeto inicial definido e 

concretizado. 

P: Obrigado. 

Finalmente, no último grupo de questões, pretendo saber a opinião do Anonimizado 

relativamente aos FS da gestão de projetos.  

Conforme referido na introdução da entrevista, entendem-se por FS todos os aspetos 

que são importantes para que o projeto corra bem. Neste contexto, pode enumerar 

ou identificar os FS na gestão de projetos de tecnologias e SI que são fundamentais 

em instituições do setor público? 

R: O envolvimento das chefias; havendo componente política também deve estar 

envolvida; devem ser definidos os prazos de execução; e definidas as metas a atingir 

parciais e não só as metas finais. 

P: Obrigado. 

P: Esses fatores são diferentes entre projetos da administração local e administração 

central? 

R: Sim. Acho que a administração local, uma vez que não envolve outras entidades de 

que estejam dependentes, tem um maior controlo sobre o projeto. A administração central, 

uma vez que pode ser um projeto que abranja as entidades da administração local, está 

um pouco mais dependente de entidades terceiras e isso pode ser um fator que prejudique 

o sucesso do projeto. 

P: E relativamente a projetos realizados por entidades no setor privado? Há 

diferenças nos FS? 

R: Acho que existe alguma diferença sobretudo porque no setor privado alguns FS já 

estão inerentes, sendo uma hierarquia muito mais bem definida, muito mais rigorosa, logo 

já está um passo à frente no que diz respeito aos FS. 
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P: Dos seguintes FS da gestão de projetos de tecnologias e SI refira os que na sua 

opinião são relevantes no contexto de projetos em instituições públicas. Por favor 

justifique a sua resposta para todos os FS apresentados. 

O primeiro FS é o envolvimento da administração da organização na gestão do 

projeto; gostaria também que me referisse em sua opinião se esses fatores são 

diferentes em projetos do setor privado. 

R: Como disse anteriormente, o facto de no setor privado existir uma hierarquia muito 

mais bem definida e uma imposição mais rigorosa das chefias no sentido do controlo de 

tudo o que é feito e executado, portanto, o envolvimento da administração está à partida 

mais garantido no privado e isso acaba por ser vantajoso para o sucesso do projeto. No 

setor público, se a administração não estiver envolvida na gestão, pode realmente fazer 

que o projeto não chegue a bom termo. 

P: Relativamente aos stakeholders do projeto, devem partilhar os mesmos objetivos? 

R: Sim. Aliás, o projeto tem que ser definido tendo por base o interesse da administração 

e os interesses dos stakeholders. 

P: Os stakeholders do projeto devem concordar com a sua forma de atingir os 

objetivos? 

R: Penso que sim, porque o desenvolvimento do projeto e da forma como ele se 

desenvolve vai garantir também que os utilizadores ou beneficiários do projeto se sintam 

mais interessados no seu sucesso. 

P: Deve existir capacidade organizacional para a constituição das equipas do 

projeto? 

R: Daí a necessidade do envolvimento da administração e, por isso, no privado acaba por 

ser mais fácil este envolvimento, portanto, o sucesso no setor privado pode ser mais 

garantido do que no setor público. 

P: A seleção dos fornecedores deve ser feita com base na reputação e solidez 

financeira, visão e capacidade técnica? 
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R: Sim, sobretudo na capacidade técnica e na solidez financeira, porque há muitos 

projetos que estão bem definidos e depois pecam por ter um fornecedor que não tem 

capacidade para aguentar podendo surgir algumas derrapagens de prazos. 

P: Deve haver confiança entre os membros da equipa do projeto? 

R: Sim. Porque a tomada de decisão tem que ser em termos de confiança de todos os 

elementos. 

P: Deve ser assegurado o treino necessário à equipa de projeto? 

R: Durante a execução do projeto é obvio que todos eles, ou quem vai tomando conta de 

cada uma das fases, deve ter perfeita noção de que está a decidir para que possa passar 

informação sempre para quem está a tomar conta da fase seguinte. 

P: A equipa de projeto deve ser eficiente na realização dos trabalhos do projeto? 

R: Sim. Para conseguir cumprir os prazos, para conseguir implementar o que está 

decidido. 

P: A equipa de projeto deve ser eficiente na realização dos trabalhos do projeto? 

R: Sim. Só isso garante o sucesso do próprio projeto. 

P: A equipa deve ser estruturada ou organizada tendo em consideração os seus 

perfis profissionais? 

R: Sim. Devem estar ajustadas as pessoas de acordo com o seu perfil de trabalho, a sua 

formação, o seu conhecimento em cada uma das fases… em cada momento do próprio 

projeto. Daí o setor público muitas vezes acabar por não ter isto em atenção, tem-se que 

trabalhar com quem está disponível e no privado isto já é muito mais fácil de gerir porque 

se contratam as pessoas em função daquilo que temos necessidade. 

P: O gestor do projeto deve ter grande capacidade de liderança? 

R: Sim. É fundamental porque ao longo do projeto surgem conflitos pessoais, se surgirem 

problemas e o gestor do projeto não tiver essa capacidade de os resolver, os problemas 

acabam por se agudizar e é uma razão para que o projeto não seja bem-sucedido. 
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P: A ação do gestor do projeto deve ser eficaz na aplicação da metodologia de 

desenvolvimento adotada? 

R: Deve ser eficaz na adoção da metodologia, mas também pode ter alguma capacidade 

de adaptação à medida que o projeto for sempre implementado se surgir algum imprevisto 

que não tenha sido equacionado e portanto, o gestor não pode ser fundamentalista na 

execução daquilo que está definido inicialmente. Mas deve tentar implementar o mais 

possível aquilo que foi definido. 

P: O gestor do projeto deve ser capaz de comunicar eficazmente com todas as partes 

envolvidas no projeto? 

R: Sim. É o gestor do projeto que deve comunicar às chefias e informar como o projeto 

está a correr, mas também deve ser capaz de mostrar a quem vai ser o beneficiário do 

projeto. 

P: Periodicamente deve medir-se ou avaliar-se a execução do projeto? 

R: Sim. É fundamental a definição dos indicadores ao longo do projeto e ver se estão a 

ser cumpridos e executados. 

P: Os clientes devem ser envolvidos no projeto? 

R: Os clientes devem ser envolvidos pelo menos na fase de definição do próprio projeto. 

Durante o projeto a menos que haja alguma alteração ou algum imprevisto, não há 

necessidade de os envolver. 

P: Deve ser estabelecido um canal de comunicação com os clientes que permita um 

tempo de resposta adequado? 

R: Sim. Porque se necessitarmos de um apoio do cliente (em termos de um imprevisto 

que surja) ou na parte final em que queremos mostrar ao cliente o que está desenvolvido 

ele também tem que responder em tempo útil se não acaba por derrapar tudo o que sejam 

prazos definidos inicialmente. 

P: Deve haver uma preocupação contínua de satisfação das necessidades dos 

utilizadores? 



Transcrição da Entrevista 1 

130 

  

R: Contínua… punha isto ao nível dos clientes, ou seja, os utilizadores devem estar a 

participar na fase inicial, devem participar nos testes de implementação do projeto, mas 

não devem ter um papel (tão importante) durante a implementação do projeto. Devem ser 

consultados sempre que haja alterações, para necessidade de ajustar o projeto. 

P: Deve ser assegurado o envolvimento dos utilizadores finais do projeto? 

R: Sim. Na fase inicial, obviamente para definir a metodologia e, na fase final, ou seja, 

na fase de testes, pelo menos para ver se é aquilo que eles estão à espera. 

P: Deve ser assegurada formação aos utilizadores? 

R: Claramente. Se os utilizadores não souberem para que serve (o que estão a utilizar, 

como devem utilizar e como devem rentabilizar) acaba por ter pouco sucesso o projeto. 

P: Os projetos em seu entender devem ser justificados financeiramente? 

R: Eu acho que os projetos devem ser justificados financeiramente, sobretudo na 

autossuficiência, ou seja, nós podemos ter um projeto que financeiramente não é rentável 

(na sua execução) sobretudo na administração pública, mas que se autossustente no 

futuro…esse investimento inicial que não tem retorno, mas permite que um determinado 

projeto depois seja autossuficiente, acho que é por esta perspetiva que se deve seguir.  

P: Obrigado. 

P: Deve ser assegurado o alinhamento estratégico do projeto com o negócio? 

R: Claramente. Um projeto que seja feito e que não esteja alinhado com o negócio, mais 

tarde ou mais cedo resulta em algo que a administração ou os responsáveis querem 

abandonar. Não traz mais-valias ao negócio. 

P: Os objetivos do projeto devem ser formalizados e apresentados de forma clara? 

R: Sim. Para envolver precisamente a administração ou as chefias e envolver também 

quem vão ser os utilizadores ou os clientes finais. 

P: Devem ser utilizadas metodologias de desenvolvimento adequadas às 

caraterísticas do projeto? 
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R: Do projeto e da própria instituição porque nem todos os projetos são iguais, nem todas 

as entidades são iguais para o mesmo projeto, portanto devem ser sempre adequadas. 

P: A equipa de projeto deve realizar testes de integração do SI? 

R: Sim. Os sistemas que possam vir a interferir com este projeto devem ser testados para 

saber da viabilidade dessa interação. 

P: Na sua opinião devem ser produzidos relatórios de progresso do projeto? 

R: Sim. Devem ser produzidos relatórios ainda que não devam ser muito extensos e não 

devam ocupar uma componente muito importante do próprio projeto. Mas devem ser 

feitos esses relatórios para que a administração possa acompanhar e avaliar a 

implementação do projeto. 

P: O gestor do projeto deve evitar que o eventual número excessivo de normas 

provoque atrasos na execução dos projetos? 

R: As normas devem ser definidas à priori e, da mesma maneira que o gestor tem que se 

adaptar a imprevistos que possam surgir, também pode ou não fazer com que 

determinadas normas sejam executadas na sua totalidade (ou adaptar-se) e poder 

abandonar alguma norma que esteja a inviabilizar a execução do projeto da forma como 

foi definido inicialmente. 

P: Em virtude dos princípios da accountability devem ser prestadas contas a todos 

os stakeholders do projeto? 

R: Penso que sim. Porque os stakeholders são as pessoas que vão determinar se o projeto 

terá ou não sucesso. Se o projeto é ou não necessário e, portanto, deverá ser mostrado o 

que o projeto tem… se é autossuficiente ou não, aquilo que é investido ou não (seja em 

recursos humanos, seja em termos financeiros), se é viável ou é justificável… acho que 

sim. 

P: A estabilidade política auxilia o correto planeamento e execução dos projetos?  

R: Claramente. O poder político quando toma conta de uma determinada organização é 

óbvio que tem os seus interesses e, portanto, se nós estivermos a mudar constantemente, 

o poder político tiver diferentes visões, acaba por o projeto sofrer retrocessos e até ser 
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abandonado. Mas isto são situações que podem ocorrer, mas também não quer dizer que 

com a mudança política haja sempre mudança nos projetos, mas é um risco que se corre. 

P: Pela sua experiência pessoal e profissional pode identificar outros FS na gestão 

de projetos de tecnologias e SI que não foram ainda referidos? 

R: Eu acho que devem ser definidos projetos de curto prazo para que a administração e 

os utilizadores possam rapidamente ver os resultados. Ou seja, não devemos definir 

projetos demasiado longos e que depois os resultados só se verão muito mais tarde e os 

utilizadores acabam por desacreditar aquilo que vai surgir (não vêm o projeto a ser 

apresentado). 

P: E relativamente aos FS na gestão de projetos houve algum que o Anonimizado 

identificou e que não viu na lista anterior? 

R: Não. Estão todos identificados. Acho que são os fatores que devem ser tidos em conta. 

P: Na sua opinião a identificação formal dos FS na gestão de projetos pode levar a 

melhores resultados na implementação do SI? 

R: Penso que acaba por ser vantajoso definir esses fatores de preferência com indicadores 

muito concretos daquilo que se pretende atingir ao longo do projeto, ou seja, nas 

diferentes fases do próprio projeto. 

P: Por fim, concorda com a seguinte frase “O sucesso do SI está intimamente 

relacionado com os FS identificados podendo estes receber atenção da organização”. 

Justifique por favor. 

R: Sim, se nós queremos atingir determinado fim que seja uma mais-valia para a 

administração, a mesma só consegue tomar decisões se tiver informação em tempo útil e 

com qualidade e, portanto, se os projetos que se relacionam com o SI não produzirem 

esses resultados esperados no início, acaba a administração por ter um projeto que até 

pode ter sido executado a tempo e horas, mas não produz informação que a administração 

considere como interessante. 

P: Anonimizado, obrigado pelo seu tempo dispensado, obrigado por esta entrevista 

e até uma próxima oportunidade.
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Apêndice 3: Transcrição da Entrevista 2 

Data: 28-04-2016 

Hora início: 17:45 

Hora fim: 18:14 

Meio: Skype 

Boa tarde, vamos dar início à entrevista na área da gestão de projetos do setor público, 

integrada na Tese de Doutoramento do aluno Antero Gonçalves, com orientação do 

Professor Doutor João Varajão, Docente da Universidade do Minho e Coorientação do 

Professor Doutor José Paulo Oliveira, Docente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro. O título da Tese de Doutoramento é o “Sucesso da Gestão de Projetos de 

Desenvolvimento de Sistemas de Informação – O Caso dos Projetos de Instituições 

Públicas”. 

A entrevista está dividida em quatro partes nomeadamente, a caraterização do 

entrevistado, a caraterização da organização, a caraterização do último projeto de SI em 

que esteve envolvido e, por fim, os FS na gestão do projeto. 

No contexto do presente trabalho, entendem-se por FS todos os aspetos que são 

importantes para que o projeto corra bem e que, caso não se verifiquem, podem por 

em causa o sucesso da gestão do projeto. Relativamente ao primeiro grupo de 

perguntas relacionado com a caraterização do entrevistado, pergunto ao 

Anonimizado qual a sua formação académica, indicando por favor o grau mais 

elevado? 

R: Sou licenciado em Engenharia Informática pela Universidade Autónoma de Lisboa. 

P: E qual a sua formação profissional? 

R: Também é na área da informática, tendo em conta que nos últimos três anos (quase 

quatro anos) estou na vertente de gestão de projetos de SI. 

P: Qual a função que desempenha atualmente na organização? 

R: Estou como Técnico de PMO e Gestor de Projetos. 
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P: Quantos anos de experiência profissional possui na área da gestão de projetos de 

tecnologias e SI? 

R: Cerca de quatro anos. 

P: Desenvolve atualmente atividades ao nível da gestão de projetos de tecnologias e 

SI? 

R: Sim.  

P: Pode dizer quais? 

R: Neste momento estou envolvido num projeto que será a disseminação das boas práticas 

da gestão de projetos para a administração pública. 

P: Possui alguma formação especializada ou certificação na área da gestão de 

projetos? 

R: Não. Ainda não. 

P: Relativamente à caraterização da sua organização, pode dizer se a mesma possui 

certificações? 

R: Sim.  

P: Pode exemplificar por favor? 

R: Temos vários gestores de projetos certificados PMP/PMI e a própria entidade está a 

fazer a certificação ISO 2000 e ISO 27000 se não estou em erro, mas essa informação só 

validando.   

P: Obrigado. 

P: Utiliza alguma aplicação informática para suporte à gestão de projetos de 

tecnologias e SI? 

R: Utilizamos o Project Server 2013. 

P: A sua organização desenvolve projetos de tecnologias e SI com recurso a alguma 

metodologia? 
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R: Nós seguimos os princípios enunciados no PMBoK.  

P: A sua organização tem um Project Management Office? 

R: Sim. 

P: É utilizado algum modelo de maturidade de gestão de projetos? 

R: Nós temos um modelo que está algo incipiente, chamamos assim, mas ele existe, e a 

tendência e o intuito é que ele seja aprofundado e melhorado.  

O próximo grupo de perguntas refere-se à caraterização do último projeto de 

tecnologias e SI em que o Anonimizado participou. 

P: Pode dizer qual foi o projeto? 

R: O último projeto que eu participei não foi nesta entidade foi na implementação de 

serviços online numa Câmara Municipal. 

P: Qual o orçamento aproximado em euros?  

R: Francamente não lhe sei dizer, pois eu estava somente a gerir a componente técnica. 

P: Relativamente à gestão do âmbito, do tempo e do custo o que foi planeado 

originalmente foi cumprido ou o projeto falhou em algum destes aspetos? 

R: Tipicamente falhou no tempo e no custo. 

P: Os FS da gestão de projetos de tecnologias e SI foram formalmente identificados? 

R: Sim, foram formalmente identificados. 

P: E relativamente aos critérios de avaliação do sucesso foram formalmente 

definidos? 

R: Eu julgo que sim. Quer dizer… o prazo estava definido (e foi ultrapassado) não diria 

que o projeto tenha sido avaliado por aí porque o mesmo continua em produção. Foi 

através do âmbito e do valor que o projeto entregava no fim. 
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P: Ainda relacionado com o último projeto desenvolvido indique, por favor, o grau 

de sucesso que na sua opinião foi conseguido, onde “0” significa abandono do projeto 

e “10” significa sucesso total. Justifique por favor a sua resposta. 

R: Eu diria então que seria um sete. Porque efetivamente fazer uma gestão num projeto 

numa entidade pública nem sempre é fácil dado os constrangimentos e alterações de Lei 

e não diria mais porque o prazo… a componente de tempo e de custo foi ultrapassada. 

Finalmente, no último grupo de questões, pretendo saber a opinião do Anonimizado 

relativamente aos FS da gestão de projetos.  

Conforme referido na introdução da entrevista, entendem-se por FS todos os aspetos 

que são importantes para que o projeto corra bem. Neste contexto, pode enumerar 

ou identificar os FS na gestão de projetos de tecnologias e SI que são fundamentais 

em instituições do setor público? 

R: Sim. Essencialmente o sponsorship superior é fundamental e depois na mesma linha, 

no mesmo patamar são as pessoas. O commitment das pessoas para o projeto que está a 

ser desenvolvido é fundamental. Se as pessoas estão identificadas com aquilo que se está 

a fazer ou o projeto que se está a implementar diria que é meio caminho andado. 

P: Esses fatores são diferentes entre projetos da administração local e administração 

central? 

RS: Não. Os FS são similares. Eu até diria que a componente humana é fundamental em 

qualquer tipo de projeto. 

P: E relativamente a projetos realizados por entidades no setor privado? Há 

diferenças nos FS? 

R: Eu nunca implementei um projeto numa organização privada mas diria que os FS serão 

semelhantes. Sem pessoas não realizamos os projetos e sem as pessoas devidamente 

comprometidas os projetos não andam. Mas, também faz parte de um projeto haver 

dificuldades e problemas, senão não faria muito sentido haver a gestão e os gestores de 

projetos. 

P: Deve ser assegurado o envolvimento das chefias? 
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R: Sim.  

P: Deve ser assegurado o envolvimento das entidades políticas?  

R: Depende do projeto.  

P: Devem ser definidas as metas finais assim como as metas parciais dos projetos? 

R: As metas finais garantidamente. As metas parciais também diria que sim. Mas a 

resposta vai um bocadinho em conta (depende do projeto). 

P: Dos seguintes FS da gestão de projetos de tecnologias e SI que vou apresentar em 

seguida, refira os que na sua opinião são relevantes no contexto de projetos em 

instituições públicas. Por favor justifique a sua resposta para todos os FS. Gostaria 

também que me referisse se esses fatores são diferentes em projetos do setor privado. 

R: Muito bem. Mas eu não consigo diferenciar em relação ao privado. Posso dar é a minha 

opinião pessoal. Como nunca fiz nenhuma implementação será meramente em tese, 

meramente académica… 

P: Relativamente aos stakeholders do projeto, devem partilhar os mesmos objetivos? 

R: Depende. Um projeto para vários stakeholders pode ter objetivos diferentes. Posso dar 

um exemplo, se for um projeto de marketing imaginemos que o diretor comercial é um 

stakeholder e o CEO é outro stakeholder, o objetivo do CEO pode ser aumentar as vendas 

e o objetivo do diretor comercial pode ser meramente fazer uma ótima campanha 

publicitária. Quer dizer… aqui diria que sim, devem estar pelo menos alinhados. 

P: No objetivo geral, não é? 

R: Essa pergunta é um pouco aberta, a resposta é (depende). Mas diria que sim, para que 

o objetivo estratégico deva ser atingido. 

P: Os stakeholders do projeto devem concordar com a sua forma de atingir os 

objetivos? 

R: Sim, esta resposta em parte já foi respondida na pergunta anterior. 
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P: Deve existir capacidade organizacional para a constituição das equipas do 

projeto? 

R: O projeto só deve arrancar existindo a capacidade de constituir a equipa, não é? Se não 

temos capacidade de constituir equipas diria que o projeto não deve arrancar. Para 

arrancar um projeto condenado logo à partida ou à suspensão ou até mesmo ao insucesso. 

Portanto diria que claramente que sim. 

P: A seleção dos fornecedores deve ser feita com base na reputação e solidez 

financeira, visão e capacidade técnica? 

R: Bem… se não tivermos conhecimento de nenhum desses critérios é mais difícil 

selecionar um fornecedor. 

P: Deve haver confiança entre os membros da equipa do projeto? 

R: Sim. 

P: Deve ser assegurado o treino necessário à equipa de projeto? 

R: Sim. 

P: A equipa de projeto deve ser eficiente na realização dos trabalhos do projeto? 

R: Sim. 

P: A equipa deve ser estruturada ou organizada tendo em consideração os seus 

perfis profissionais? 

R: Sim. 

P: O gestor do projeto deve ter capacidade de liderança? 

R: Sim. 

P: A ação do gestor do projeto deve ser eficaz na aplicação da metodologia de 

desenvolvimento adotada? 

R: Sim.  
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P: O gestor do projeto deve ser capaz de comunicar eficazmente com todas as partes 

envolvidas no projeto? 

R: Sim. Sem dúvida. 

P: Periodicamente deve medir-se ou avaliar-se a execução do projeto? 

R: Sim. 

P: Os clientes devem ser envolvidos no projeto? 

R: Sim, no entanto tendo em conta os diferentes níveis de envolvimento dos diferentes 

stakeholders.  

P: Deve ser estabelecido um canal de comunicação com os clientes que permita um 

tempo de resposta adequado? 

R: Absolutamente. 

P: Deve haver uma preocupação contínua de satisfação das necessidades dos 

utilizadores? 

R: Sim. 

P: Deve ser assegurado o envolvimento dos utilizadores finais do projeto? 

R: Depende do projeto. Depende do que se espera do projeto a nível de 

resultados/operacionalização/métricas. 

P: Deve ser assegurada formação aos utilizadores? 

R: Sim. 

P: Os projetos em seu entender devem ser justificados financeiramente? 

R: Depende do tipo de projeto, dos benefícios que possam trazer à organização e ou 

sociedade. Ou seja, não é uma resposta linear. Pode trazer maiores benefícios e ainda 

assim seja complicada a sua justificação financeira. Mas… tipicamente sim. 

P: Deve ser assegurado o alinhamento estratégico do projeto com o negócio? 
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R: Sim. 

P: Os objetivos do projeto devem ser formalizados e apresentados de forma clara? 

R: Sim. 

P: Devem ser utilizadas metodologias de desenvolvimento adequadas às 

caraterísticas do projeto? 

R: Sim. 

P: A equipa de projeto deve realizar testes de integração do SI? 

R: Sim. 

P: Na sua opinião devem ser produzidos relatórios de progresso do projeto? 

R: Sim. 

P: O gestor do projeto deve evitar que um eventual número excessivo de normas 

provoque atrasos na execução dos projetos? 

R: Depende. Há esferas de atuação onde o gestor de projetos não consegue nem pode 

influenciar. Ele deve tentar a todo o custo que tudo corra pelo melhor do projeto, para que 

se consiga atingir os objetivos propostos. 

P: Em virtude dos princípios da accountability devem ser prestadas contas a todos 

os stakeholders do projeto? 

R: Depende do stakeholder. 

P: A estabilidade política auxilia o correto planeamento e execução dos projetos?  

R: Sim. 

P: Pela sua experiência pessoal e profissional pode identificar outros FS na gestão 

de projetos de tecnologias e SI que não foram ainda referidos? 

R: A grande base de sucesso de qualquer projeto são as pessoas. Porque os projetos são 

essencialmente feitos por pessoas para pessoas. 
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P: Devem ser definidos projetos de prazo mais reduzido, de modo os stakeholders 

verem mais rapidamente os resultados? 

R: Depende. Devem ser definidos planos realistas que reflitam a realidade de uma forma 

fiel. Tanto para o gestor poder gerir em condições (sem colocar a pressão toda do lado do 

gestor do projeto e equipa) bem como para quem decide poder tomar as melhores 

decisões.  

P: Na sua opinião a identificação formal dos FS na gestão de projetos pode levar a 

melhores resultados na implementação do SI? 

R: Sim. 

P: Por fim, concorda com a seguinte frase “O sucesso do SI está intimamente 

relacionado com os FS identificados podendo estes receber atenção da organização”. 

Justifique por favor. 

R: Sim. Essencialmente porque o contrário não faz sentido. Muito embora os FS possam 

e devam ser revisitados periodicamente. 

Anonimizado, muito obrigado pelo tempo dispensado nesta entrevista, até uma próxima 

oportunidade. 
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Apêndice 4: Transcrição da Entrevista 3  

Data: 29-04-2016 

Hora início: 10:20  

Hora fim: 10:49   

Meio: Skype 

Bom dia, vamos dar início à entrevista na área da gestão de projetos do setor público, 

integrada na Tese de Doutoramento do aluno Antero Gonçalves, com orientação do 

Professor Doutor João Varajão, Docente da Universidade do Minho e Coorientação do 

Professor Doutor José Paulo Oliveira, Docente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro. O título da Tese de Doutoramento é o “Sucesso da Gestão de Projetos de 

Desenvolvimento de Sistemas de Informação – O Caso dos Projetos de Instituições 

Públicas”. 

A entrevista está dividida em quatro partes nomeadamente, a caraterização do 

entrevistado, a caraterização da organização, a caraterização do último projeto de 

tecnologias e SI em que esteve envolvido e, por fim, os FS na gestão de projetos. 

No contexto do presente trabalho, entendem-se por FS todos os aspetos que são 

importantes para que o projeto corra bem e que, caso não se verifiquem, podem por 

em causa o sucesso da gestão do projeto. Relativamente ao primeiro grupo de 

perguntas relacionado com a caraterização do entrevistado, pergunto ao 

Anonimizado qual a sua formação académica, indicando por favor o grau mais 

elevado? 

R: Tenho Pós-graduação em SI. 

P: E qual a sua formação profissional? 

R: Formação em Engenharia Mecânica. 

P: Qual a função que desempenha atualmente na organização? 

R: Trabalho no PMO.
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P: Quantos anos de experiência profissional possui na área da gestão de projetos de 

SI? 

R: 20 anos. 

P: Desenvolve atualmente atividades ao nível da gestão de projetos de tecnologias e 

SI? 

R: Sim. 

P: Pode dizer quais? 

R: Para além de trabalhar no PMO, também sou gestora de projeto. 

P: Possui alguma formação especializada ou certificação na área da gestão de 

projetos? 

R: Sou certificada pelo PMI e já fiz vários cursos em gestão de projetos.  

P: Relativamente à caraterização da sua organização, pode dizer se a mesma possui 

certificações? 

R: A organização… acho que não. 

P: Utiliza alguma aplicação informática para suporte à gestão de projetos de 

tecnologias e SI? 

R: Project Server 2013. 

P: A sua organização desenvolve projetos de tecnologias e SI com recurso a alguma 

metodologia? 

R: Sim. Temos uma metodologia que foi desenhada na casa e proposta aos gestores de 

projeto.  

P: A sua organização tem um Project Management Office? 

R: Sim. 

P: É utilizado algum modelo de maturidade de gestão de projetos? 
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R: Não. 

O próximo grupo de perguntas refere-se à caraterização do último projeto de 

tecnologias e SI em que o Anonimizado participou. 

P: Pode dizer qual foi o projeto? 

R: Tenho um projeto ainda em curso nomeadamente o desenvolvimento de uma 

plataforma de gestão estratégica que está integrada com a plataforma de gestão de 

projetos.  

P: Qual o orçamento aproximado em euros? 

R: Até ao momento tem sido com recursos internos, mas estamos neste momento a 

preparar um concurso (mas nem sequer está aberto) portanto não tenho uma previsão. 

P: Relativamente à gestão do âmbito, do tempo e do custo o que foi planeado 

originalmente foi cumprido ou o projeto falhou em algum destes aspetos? 

R: Sim está a ser cumprido. 

P: Os FS da gestão de projetos de tecnologias e SI foram formalmente identificados? 

R: Sim. Foram formalmente identificados. 

P: E relativamente aos critérios de avaliação do sucesso foram formalmente 

definidos? 

R: Sim, foram identificados formalmente. Aqui na nossa organização chamamos as 

métricas de sucesso. 

P: Ainda relacionado com o último projeto desenvolvido indique, por favor, o grau 

de sucesso que na sua opinião foi conseguido, onde “0” significa abandono do projeto 

e “10” significa sucesso total. Justifique por favor a sua resposta. 

R: O projeto neste momento até está suspenso… a aguardar recursos (não se põe em causa 

o seu abandono). Os recursos internos foram desviados para outros projetos (foi uma 

questão estratégica de prioridades para a organização). 
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Finalmente, no último grupo de questões, pretendo saber a opinião do Anonimizado 

relativamente aos FS da gestão de projetos.  

Conforme referido na introdução da entrevista, entendem-se por FS todos os aspetos 

que são importantes para que o projeto corra bem. Neste contexto, pode enumerar 

ou identificar os FS na gestão de projetos de tecnologias e SI que são fundamentais 

em instituições do setor público? 

R: Claramente as questões estratégicas, de cada projeto, (…põem em causa projetos que 

são muito prioritários hoje e amanhã deixam de ser) portanto, há aqui uma variação do 

alinhamento estratégico e depois a disponibilidade de recursos humanos.  

P: Esses fatores são diferentes entre projetos da administração local e administração 

central? 

R: Eu penso que não, mas também nunca trabalhei na administração local, não posso falar 

sem o conhecimento de causa, mas penso que não.  

P: E relativamente a projetos realizados por entidades no setor privado? Há 

diferenças nos FS? 

R: Sim. Eu trabalhei no setor privado, por isso estou a falar com algum conhecimento de 

causa. No setor privado, o projeto quando é definido como estratégico, é estratégico 

(ponto). Claramente há variações estratégicas assim como na administração pública. A 

estratégia “é mais constante” e, portanto, bem diferente da administração pública. Por 

outro lado, os recursos especializados não são um problema tão complicado como é na 

administração pública (não temos, recrutamos…).    

P: Deve ser assegurado o envolvimento das chefias? 

R: Sim.  

P: Deve ser assegurado o envolvimento das entidades políticas?  

R: Se forem stakeholders, sim.  

P: Devem ser definidas as metas finais assim como as metas parciais dos projetos? 

R: Sim. 
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P: Dos seguintes FS da gestão de projetos de tecnologias e SI que vou apresentar em 

seguida, refira os que na sua opinião são relevantes no contexto de projetos em 

instituições públicas. Por favor justifique a sua resposta para todos os FS. Gostaria 

também que me referisse se esses fatores são diferentes em projetos do setor privado. 

P: Relativamente aos stakeholders do projeto, devem partilhar os mesmos objetivos? 

R: Sim. 

P: Os stakeholders do projeto devem concordar com a sua forma de atingir os 

objetivos? 

R: Penso que não.  

P: Deve existir capacidade organizacional para a constituição das equipas do 

projeto? 

R: Sim. Mas na Administração Pública não há essa capacidade.  

P: A seleção dos fornecedores deve ser feita com base na reputação e solidez 

financeira, visão e capacidade técnica? 

R: Sim, deve. 

P: Deve haver confiança entre os membros da equipa do projeto? 

R: Sim. A confiança é uma caraterística muito importante entre os membros da equipa do 

projeto.    

P: Deve ser assegurado o treino necessário à equipa de projeto? 

R: É fundamental. Sim.  

P: A equipa de projeto deve ser eficiente na realização dos trabalhos do projeto? 

R: Sim. 

P: A equipa deve ser estruturada ou organizada tendo em consideração os seus 

perfis profissionais? 

R: Sim. 
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P: O gestor do projeto deve ter capacidade de liderança? 

R: É fundamental. 

P: A ação do gestor do projeto deve ser eficaz na aplicação da metodologia de 

desenvolvimento adotada? 

R: Sim.  

P: O gestor do projeto deve ser capaz de comunicar eficazmente com todas as partes 

envolvidas no projeto? 

R: Sim. É fundamental. 

P: Periodicamente deve medir-se ou avaliar-se a execução do projeto? 

R: Sim. É muito importante avaliar o projeto nas diferentes fases. 

P: Os clientes devem ser envolvidos no projeto? 

R: Sim (qb). 

P: Deve ser estabelecido um canal de comunicação com os clientes que permita um 

tempo de resposta adequado? 

R: Sim. Com os clientes e restantes stakeholders. 

P: Deve haver uma preocupação contínua de satisfação das necessidades dos 

utilizadores? 

R: Sim. 

P: Deve ser assegurado o envolvimento dos utilizadores finais do projeto? 

R: Sim. Desde o início.  

P: Deve ser assegurada formação aos utilizadores? 

R: Sim. 

P: Os projetos em seu entender devem ser justificados financeiramente? 
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R: Sim. 

P: Deve ser assegurado o alinhamento estratégico do projeto com o negócio? 

R: Sim. É fundamental. 

P: Os objetivos do projeto devem ser formalizados e apresentados de forma clara? 

R: Sim. 

P: Devem ser utilizadas metodologias de desenvolvimento adequadas às 

caraterísticas do projeto? 

R: Sim. 

P: A equipa de projeto deve realizar testes de integração do SI? 

R: Sim. 

P: Na sua opinião devem ser produzidos relatórios de progresso do projeto? 

R: Sim. 

P: O gestor do projeto deve evitar que um eventual número excessivo de normas 

provoque atrasos na execução dos projetos? 

R: Sim. 

P: Em virtude dos princípios da accountability devem ser prestadas contas a todos 

os stakeholders do projeto? 

R: É necessário a todos os stakeholders. 

P: A estabilidade política auxilia o correto planeamento e execução dos projetos?  

R: Sim.  

P: Pela sua experiência pessoal e profissional pode identificar outros FS na gestão 

de projetos de tecnologias e SI que não foram ainda referidos? 

P: Identificou dois numa pergunta anterior.  
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R: Incluo os dois nesta lista.  

P: Devem ser definidos projetos de prazo mais reduzido, de modo os stakeholders 

verem mais rapidamente os resultados? 

R: Sim, de preferência. 

P: Na sua opinião a identificação formal dos FS na gestão de projetos pode levar a 

melhores resultados na implementação do SI? 

R: Sim. Sem dúvida. 

P: Por fim, concorda com a seguinte frase “O sucesso do SI está intimamente 

relacionado com os FS identificados podendo estes receber atenção da organização”. 

Justifique por favor. 

R: Sim. Acho fundamental que se desenvolvam SI, pensando a forma como eles podem 

beneficiar a organização. E se tiverem identificados os FS, estes, reforçam o projeto e 

fazem-nos ver mais claramente os objetivos que pretendemos atingir. 

P: Obrigado pelo tempo dispensado, obrigado por esta entrevista e até uma próxima 

oportunidade. 
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Apêndice 5: Transcrição da Entrevista 4 
Data: 04-05-2016 

Hora início: 12:00 

Hora fim: 12:35 

Meio: Telefone/e-mail 

Bom dia, vamos dar início à entrevista na área da gestão de projetos do setor público, 

integrada na Tese de Doutoramento do aluno Antero Gonçalves, com orientação do 

Professor Doutor João Varajão, Docente da Universidade do Minho e Coorientação do 

Professor Doutor José Paulo Oliveira, Docente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro. O título da Tese de Doutoramento é o “Sucesso da Gestão de Projetos de 

Desenvolvimento de Sistemas de Informação – O Caso dos Projetos de Instituições 

Públicas”. 

A entrevista está dividida em quatro partes nomeadamente, a caraterização do 

entrevistado, a caraterização da organização, a caraterização do último projeto de 

tecnologias e SI em que esteve envolvido e, por fim, os FS da gestão do projeto. 

No contexto do presente trabalho, entendem-se por FS todos os aspetos que são 

importantes para que o projeto corra bem e que, caso não se verifiquem, podem por em 

causa o sucesso da gestão do projeto. Relativamente ao primeiro grupo de perguntas 

relacionado com a caraterização do entrevistado, pergunto ao Anonimizado qual a 

sua formação académica, indicando por favor o grau mais elevado? 

R: Conclusão da componente letiva do mestrado em Gestão de Sistemas de Informação 

(ISEG) e Licenciatura em Economia (UCP). 

P: E qual a sua formação profissional? 

R: Diversa quer na área de gestão de projetos quer técnica (gestão de requisitos, análise 

de sistemas, UML, etc.). 

P: Qual a função que desempenha atualmente na organização? 

R: Coordenadora do Núcleo de Gestão de Projetos. 
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P: Quantos anos de experiência profissional possui na área da gestão de projetos de 

tecnologias e SI? 

R: Cerca de vinte anos.  

P: Desenvolve atualmente atividades ao nível da gestão de projetos de tecnologias e 

SI? 

R: Sim. 

P: Pode dizer quais?  

R: Coordenadora do Núcleo de Gestão de Projetos e Gestora de Projetos de 

Desenvolvimento de SI. 

P: Possui alguma formação especializada ou certificação na área da gestão de 

projetos? 

R: Sim. GPI – cadeira de GPI (Gestão de Projetos Informáticos) MGSI (dá PDUs para 

Certificação PMP/PMI); Formação em EPM 2013 (2013 – Bright Partners); PAGEP 

(Programa Avançado em Gestão de Projetos – INA 2011); Preparação para a certificação 

PMP/PMI (2011 – INA).  

P: Relativamente à caraterização da sua organização, pode dizer se a mesma possui 

certificações? 

R: Ainda não. Está em vias de certificação ISO 2000 e ISO 27001. Estava a ser pensada 

eventualmente em desenvolvimento de SI (Certificação CMMI, por exemplo). 

P: Utiliza alguma aplicação informática para suporte à gestão de projetos de 

tecnologias e SI? 

R: EPM parametrizado. 

P: A sua organização desenvolve projetos de tecnologias e SI com recurso a alguma 

metodologia? 

R: Sim. Metodologia própria adaptada de PMBoK. 

P: A sua organização tem um Project Management Office? 
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R: Sim. Normalização e suporte na definição, aprovação, planeamento e controle de 

execução de projetos. Apoio à Direção na tomada de decisões de aprovação de projetos. 

P: É utilizado algum modelo de maturidade de gestão de projetos? 

R: O PMO efetua avaliações da metodologia de acordo com o OPM3. Desconheço o 

motivo, mas deverá ser o facto de se tratar de uma referência internacional conotada com 

boas práticas. 

O próximo grupo de perguntas refere-se à caraterização do último projeto de 

tecnologias e SI em que participou. 

R: Implementação de novas funcionalidades e alterações no sistema de gestão de 

utilizadores e acessos. 

P: Pode dizer qual foi o projeto? 

R: Desenvolvimento à medida. 

P: Qual o orçamento aproximado em euros? 

R: Cerca de 90000 euros. 

P: Relativamente à gestão do âmbito, do tempo e do custo o que foi planeado 

originalmente foi cumprido ou o projeto falhou em algum destes aspetos? 

R: O projeto falhou no que respeita ao tempo. O âmbito também não foi totalmente 

implementado por dependência de outro projeto. Os requisitos foram alterados, já em fase 

de implementação o que motivou parte do atraso. 

P: Os FS da gestão de projetos de tecnologias e SI foram formalmente identificados? 

R: Não. Mas foram identificados formalmente riscos. No entanto, anteriormente à adoção 

do PMBoK costumavam ser identificados. 

P: E relativamente aos critérios de avaliação do sucesso foram formalmente 

definidos? 

R: Sim. 
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P: Ainda relacionado com o último projeto desenvolvido indique, por favor, o grau 

de sucesso que na sua opinião foi conseguido, onde “0” significa abandono do projeto 

e “10” significa sucesso total. Justifique por favor a sua resposta. 

R: Grau de sucesso: oito. Os objetivos foram atingidos (cumprimento de um requisito 

legal); as alterações de requisitos, acima referidas, permitiram poupar custos de 

implementação. A equipa interna ligada ao projeto “controlou as alterações” e adquiriu o 

necessário conhecimento técnico ao acompanhamento da implementação. 

Finalmente, no último grupo de questões, pretendo saber a opinião do Anonimizado 

relativamente aos FS da gestão de projetos.  

Conforme referido na introdução da entrevista, entendem-se por FS todos os aspetos 

que são importantes para que o projeto corra bem. Neste contexto, pode enumerar 

ou identificar os FS na gestão de projetos de tecnologias e SI que são fundamentais 

em instituições do setor público? 

R: Ter o envolvimento das áreas de negócio e da gestão de topo. Ter os recursos 

adequados, em especial os recursos humanos internos com as competências necessárias 

ao desenvolvimento e à implementação e posterior exploração. Muito importante é 

também esta equipa adquirir o conhecimento necessário que garanta a gestão da 

manutenção futura do SI (mesmo que contratada externamente a sua implementação).  

P: Esses fatores são diferentes entre projetos da administração local e administração 

central? 

R: Penso que não. Mas não conheço a administração local. 

P: E relativamente a projetos realizados por entidades no setor privado? Há 

diferenças nos FS? 

P: Deve ser assegurado o envolvimento das chefias? 

R: Sim. São as chefias quem podem afetar os recursos ao projeto e, por vezes, garantir o 

envolvimento de todas as partes necessárias ao projeto.  

P: Deve ser assegurado o envolvimento das entidades políticas?  
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P: Devem ser definidas as metas finais assim como as metas parciais dos projetos? 

R: Sim. 

P: Dos seguintes FS da gestão de projetos de tecnologias e SI que vou apresentar em 

seguida, refira os que na sua opinião são relevantes no contexto de projetos em 

instituições públicas. Por favor justifique a sua resposta para todos os FS. Gostaria 

também que me referisse se esses fatores são diferentes em projetos do setor privado. 

P: Relativamente aos stakeholders do projeto, devem partilhar os mesmos objetivos? 

R: Não.  

P: Os stakeholders do projeto devem concordar com a sua forma de atingir os 

objetivos? 

R: Os objetivos, pelo menos, não devem ser antagónicos ou deverá chegar-se a uma 

plataforma de entendimento sobre os mesmos. Claro que depende do poder de cada 

stakeholder no projeto. Se este consenso não acontecer, mais importante é o papel do 

sponsor. No entanto em muitos projetos, em especial nas TI, as partes interessadas têm 

interesses antagónicos. Normalmente há sempre grupos a quem a introdução ou alteração 

da situação não interessa devido aos interesses estabelecidos. 

P: Deve existir capacidade organizacional para a constituição das equipas do 

projeto? 

R: Sim. Para além do sucesso do projeto (tempo, custo e âmbito) em si, há os objetivos 

que se pretendem alcançar a partir dos benefícios do projeto. Por vezes a não existência 

de uma equipa interna suficientemente capaz de garantir a implementação adequada dos 

resultados do projeto, o SI ou as alterações ao SI, impede que sejam alcançados os 

benefícios e objetivos previstos. Por outro lado, a evolução futura do SI pode ser posta 

em causa ou dependente de terceiros (normalmente fornecedores). 

P: A seleção dos fornecedores deve ser feita com base na reputação e solidez 

financeira, visão e capacidade técnica? 

R: Sim. 
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P: Deve haver confiança entre os membros da equipa do projeto? 

R: Sem confiança é mais difícil chegar aos resultados pretendidos e aumenta o risco de 

insucesso. 

P: Deve ser assegurado o treino necessário à equipa de projeto? 

R: Sim. Sem as competências adequadas à equipa de projeto não consegue produzir os 

entregáveis do projeto. Poderão ser encontradas alternativas em que a equipa tenha 

competências, mas poderão não ser as mais eficazes. Se não existirem essas competências 

poderão não ser mais eficazes. Se não existirem essas competências poderão ser 

adquiridas externamente. 

P: A equipa de projeto deve ser eficiente na realização dos trabalhos do projeto? 

R: Sim. Quanto maior a eficiência da equipa menores os custos para o projeto e mais 

rapidamente são produzidos os entregáveis. Também aumenta a confiança dos clientes na 

equipa do projeto. 

P: A equipa deve ser estruturada ou organizada tendo em consideração os seus 

perfis profissionais? 

R: Sim. A equipa deve incluir todas as competências necessárias à realização do projeto. 

Como referido podem ser adquiridas externamente, mas convém existir alguma 

capacidade interna.  

P: O gestor do projeto deve ter capacidade de liderança? 

R: Sim. Tanto mais importante quanto a complexidade do projeto. Essa capacidade é 

importante para orientar a equipa e colocá-la no caminho certo e dirimir conflitos. A sua 

capacidade de liderança também dá confiança aos restantes stakeholders e ajuda na 

convergência de interesses e caminhos a seguir. 

P: A ação do gestor do projeto deve ser eficaz na aplicação da metodologia de 

desenvolvimento adotada? 

R: Sim. Mas não deve ser “fundamentalista”. O conhecimento de uma metodologia dá 

confiança ao gestor do projeto e implementa, normalmente, boas práticas. Mas por outro 
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lado, o gestor do projeto deve estar aberto a adaptações para responder à realidade. 

“Devemos saber por onde é a estrada, mesmo que optemos não seguir por ela”.  

P: O gestor do projeto deve ser capaz de comunicar eficazmente com todas as partes 

envolvidas no projeto? 

R: Sim. É fundamental. O sucesso e insucesso de um projeto depende muito da forma 

como se comunica, uma vez que esta permite aos stakeholders terem uma visão adequada 

do projeto. Por outro lado, uma boa comunicação permite facilitar a aquisição de recursos 

para o projeto e facilitar a conciliação de interesses divergentes. 

P: Periodicamente deve medir-se ou avaliar-se a execução do projeto? 

R: Sim 

P: Os clientes devem ser envolvidos no projeto? 

R: Sim. Corre-se o risco, se isso não acontecer, de não usarem os outputs do projeto e 

todo o investimento ter sido em vão. Num grau menos gravoso pode implementar muito 

retrabalho no projeto.  

P: Deve ser estabelecido um canal de comunicação com os clientes que permita um 

tempo de resposta adequado? 

R: Sim. O desenvolvimento de SI tem um risco e dependências que não se compadecem 

da inexistência de respostas do cliente em tempo oportuno. Deve haver um constante 

envolvimento para reduzir esses tempos de resposta. Por vezes para minimizar este tempo 

é nomeado um interlocutor privilegiado. Penso que um pouco semelhante ao “product 

owner” do SCRUM. 

P: Deve haver uma preocupação contínua de satisfação das necessidades dos 

utilizadores? 

R: Sim. Se estas não estiverem acauteladas é como referido atrás. O projeto foi um 

sucesso em cumprimento de custos, âmbito e tempo, mas os resultados produzidos não 

satisfazem as necessidades dos utilizadores ou dificultam a sua utilização. Mais cedo ou 

mais tarde haverá abandono do SI, dos resultados produzidos, ou haverá alterações. 
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P: Deve ser assegurado o envolvimento dos utilizadores finais do projeto? 

R: Sim. Ainda que nem sempre seja fácil. A resposta está na questão anterior. Mas nem 

sempre é fácil, por exemplo se for o “cidadão” como em muitos projetos de e-government. 

Poderão ser criados grupos de utilizadores “piloto”. 

P: Deve ser assegurada formação aos utilizadores? 

R: Sim. É um fator facilitador da adoção dos resultados do projeto. No entanto para 

soluções disponibilizadas a um grupo alargado de utilizadores. Nestas situações a 

usabilidade das soluções e conteúdos de ajuda é fundamental.   

P: Os projetos em seu entender devem ser justificados financeiramente? 

R: Sim. Os recursos são escassos e há que optar pelos investimentos mais “rentáveis” ou 

seja que mais garantem a estratégia das organizações. Em projetos de e-government a 

rentabilidade é mais difícil de definir. 

P: Deve ser assegurado o alinhamento estratégico do projeto com o negócio? 

R: Sim. Vai no sentido da resposta anterior. 

P: Os objetivos do projeto devem ser formalizados e apresentados de forma clara? 

R: Sim. Na fase de seleção do projeto é como referido. Devem ser definidos os objetivos 

que se pretendem alcançar com o projeto para ajudar à seleção dos projetos a 

implementar. Permitem ajudar a definir o âmbito e aferir o sucesso do projeto. Os 

objetivos e benefícios do projeto devem ser sempre que possível quantificados ou 

avaliados de forma qualitativa. 

P: Devem ser utilizadas metodologias de desenvolvimento adequadas às 

caraterísticas do projeto? 

R: Sim. É muito importante a escolha da metodologia de desenvolvimento, que por sua 

vez está ligada com a metodologia de gestão do projeto. Esta deve ser adequada ao tipo 

de projeto. Por exemplo, as metodologias ágeis são mais adequadas quando não há certeza 

aos requisitos a implementar e é possível garantir o envolvimento do cliente entre outros 

requisitos do projeto para a sua aplicação.    
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P: A equipa de projeto deve realizar testes de integração do SI? 

R: Sim. Este aspeto tem mais a ver com a metodologia de desenvolvimento que está por 

sua vez intimamente ligada, como referido, com a metodologia de gestão do projeto. Os 

testes de integração permitem testar se as peças de software, desenvolvidas 

separadamente, estão corretas quando integradas com as restantes peças e com outros SI 

que se integram com o sistema em desenvolvimento. O facto de todas as componentes de 

software terem sido testadas com sucesso individualmente (testes unitários), não garante 

o seu correto funcionamento em conjunto. Após a realização destes testes com sucesso, 

deverão ter lugar testes de aceitação por parte do cliente e/ou utilizadores. Estes testes são 

igualmente fundamentais.   

P: Na sua opinião devem ser produzidos relatórios de progresso do projeto? 

R: Sim. É uma forma de comunicação com os stakeholders de forma a manterem o 

interesse no projeto. Por outro lado, também permite ao gestor do projeto clarificar o 

verdadeiro estado do projeto e caso se verifiquem desvios significativos tomar medidas 

corretivas necessárias que permitam colocar o projeto no caminho adequado. Caso sejam 

necessários recursos adicionais os mesmos deverão requerer a aprovação do sponsor e 

caso haja a necessidade de alterar o plano do projeto deverá ser requerida a aprovação 

dos principais stakeholders. Estes são alguns exemplos da utilidade e necessidade deste 

tipo de comunicação com os stakeholders principais no momento certo. 

P: O gestor do projeto deve evitar que um eventual número excessivo de normas 

provoque atrasos na execução dos projetos? 

R: Sim. Especialmente na fase de aquisição dos recursos para o projeto. Para além do 

cumprimento dos procedimentos de contratação, nomeadamente de aquisição de serviços 

para o desenvolvimento, há muitos pontos de controlo que a mesma tem de ultrapassar. 

Em fase de execução do projeto é mais a complexidade das leis dos outros dispositivos 

legais que por vezes pode dificultar a implementação dos SI, tornando os requisitos muito 

complexos. Casos há em que podem ser mesmo contraditórios. Por outro lado, há a esfera 

de intervenção de cada organismo que deve ser respeitada, criando dependências dessas 

organizações tornando o projeto mais complexo. Outras vezes neste âmbito noto que não 

são implementados processos de controlo, cuja eficácia a nível de SI é grande, por 
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extravasar as competências da entidade que implementa. Em projetos com maior impacto 

político pode haver a necessidade de aceitação ou validação por parte mesmo de 

governantes ou dirigentes superiores, o que pode também criar atraso ou alterações, 

normalmente extemporâneas, no projeto. Claro que em certas áreas há mesmo a 

necessidade de disponibilizar, a nível dos SI desenvolvidos, interfaces para que essas 

entidades de controlo exerçam a sua atividade (exemplo Tribunal de Contas).  

P: Em virtude dos princípios da accountability devem ser prestadas contas a todos 

os stakeholders do projeto? 

R: Sim. Ainda que com detalhes diferenciados. 

P: A estabilidade política auxilia o correto planeamento e execução dos projetos?  

R: Sim. Há áreas mais sujeitas a esta exposição. No entanto sendo as orientações 

estratégicas definidas em cascata a partir dos governantes para os dirigentes das 

organizações públicas, é natural que estas possam ser alteradas quando não há 

estabilidade política. Os projetos são a forma de implementar a estratégia, logo as 

prioridades dos projetos podem ser alteradas, o que poderá ter impacto, na atribuição de 

recursos para o projeto com maior visibilidade política, poderão existir alterações de 

requisitos, por via da alteração legal ou de alteração nessas opções estratégicas.    

P: Pela sua experiência pessoal e profissional pode identificar outros FS na gestão 

de projetos de tecnologias e SI que não foram ainda referidos? 

R: a) Ambiente e estrutura organizacional vocacionada para o desenvolvimento de 

projetos, nomeadamente de SI; b) Direção superior das organizações orientada a projetos 

e à introdução de SI; c) Competências do gestor de projeto que não só a liderança, tais 

como o conhecimento do negócio ou a facilidade em apreendê-lo e em dialogar com os 

utilizadores; d) Motivação da equipa do projeto. Na administração pública atual 

caraterizada por envelhecimento dos seus recursos humanos, inconsequência dos bons ou 

maus desempenhos, cortes remuneratórios e opinião pública desfavorável ao funcionário 

público (motivada, em parte, por estratégias políticas nesse sentido). 

P: Devem ser definidos projetos de prazo mais reduzido, de modo os stakeholders 

verem mais rapidamente os resultados? 
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P: Na sua opinião a identificação formal dos FS na gestão de projetos pode levar a 

melhores resultados na implementação do SI? 

R: Sim. Mas principalmente que não seja algo “bonito” que se escreve e ninguém olha 

com olhos de ver. Deverão ser vigiados e reportados se esses fatores críticos de sucesso 

estão a ser cumpridos e o impacto que o seu incumprimento poderá ter no resultado do 

projeto. Tal como os riscos, em que se planeiam ações de mitigação dos mesmos, poderá 

fazer sentido a implementação de medidas incentivadoras do alcance dos fatores críticos 

de sucesso. Por outro lado, tal como os riscos, deverão ser dinâmicos e serem revistos ao 

longo de todo o projeto.   

P: Por fim, concorda com a seguinte frase “O sucesso do SI está intimamente 

relacionado com os FS identificados podendo estes receber atenção da organização”. 

Justifique por favor. 

R: Poderá estar se os fatores críticos de sucesso forem consequentes tal como referido na 

questão anterior. Por outro lado, penso que também são importantes numa análise à 

posteriori (após a conclusão do projeto fazer o balanço desses fatores e avaliar quais os 

que tiveram efetivo impacto) de forma a ser mantida uma BD de conhecimento que possa 

ser útil a gestores de projeto quando iniciam um projeto a possam consultar e 

questionarem “quais os fatores críticos para o sucesso de projetos semelhantes ao que vou 

iniciar?” 

P: Obrigado pelo tempo dispensado e até uma próxima oportunidade. 
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Apêndice 6: Transcrição da Entrevista 5 

Data: 02-05-2016 

Hora início: 10:30  

Hora fim: 11:05   

Meio: Skype 

Bom dia, vamos dar início à entrevista na área da gestão de projetos do setor público, 

integrada na Tese de Doutoramento do aluno Antero Gonçalves, com orientação do 

Professor Doutor João Varajão, Docente da Universidade do Minho e Coorientação do 

Professor Doutor José Paulo Oliveira, Docente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro. O título da Tese de Doutoramento é o “Sucesso da Gestão de Projetos de 

Desenvolvimento de Sistemas de Informação – O Caso dos Projetos de Instituições 

Públicas”. 

A entrevista está dividida em quatro partes nomeadamente, a caraterização do 

entrevistado, a caraterização da organização, a caraterização do último projeto de SI em 

que esteve envolvido e, por fim, os FS da gestão do projeto. 

No contexto do presente trabalho, entendem-se por FS todos os aspetos que são 

importantes para que o projeto corra bem e que, caso não se verifiquem, podem por 

em causa o sucesso da gestão do projeto. Relativamente ao primeiro grupo de 

perguntas relacionado com a caraterização do entrevistado, pergunto ao 

Anonimizado qual a sua formação académica, indicando por favor o grau mais 

elevado? 

R: Sou Mestre em Sistemas de Informação para a Gestão. 

P: E qual a sua formação profissional? 

R: Especialista de Informática. 

P: Qual a função que desempenha atualmente na organização? 

R: Atualmente estou como assessor do Diretor de SI.
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P: Quantos anos de experiência profissional possui na área da gestão de projetos de 

tecnologias e SI? 

R: 28 anos. 

P: Desenvolve atualmente atividades ao nível da gestão de projetos de tecnologias e 

SI? 

R: Atualmente faço assessoria, portanto dou apoio à Direção.  

P: Possui alguma formação especializada ou certificação na área da gestão de 

projetos? 

R: Sou certificado PMP pelo Project Management Institute e tenho o Executive Master 

em Project Management. 

P: Relativamente à caraterização da sua organização, pode dizer se a mesma possui 

certificações? 

R: Neste momento estamos a implementar a ISO 27000 e temos vários trabalhadores com 

certificação PMP. 

P: Utiliza alguma aplicação informática para suporte à gestão de projetos de 

tecnologias e SI? 

R: Microsoft Project. 

P: A sua organização desenvolve projetos de tecnologias e SI com recurso a alguma 

metodologia? 

R: PMBoK, fundamentalmente. 

P: A sua organização tem um Project Management Office? 

R: Sim tem. 

P: É utilizado algum modelo de maturidade de gestão de projetos? 

R: Em termos de Gestão de Projetos por enquanto não. Que eu saiba não… relembro que 

retornei à organização em dezembro passado, portanto ainda é muito recente. 
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O próximo grupo de perguntas refere-se à caraterização do último projeto de 

tecnologias e SI em que o Anonimizado participou. 

P: Pode dizer qual foi o projeto? 

R: Antes de estar aqui nesta organização estava numa entidade pública e era responsável 

pela área de informática e gestor de projetos. Sendo o responsável da área de informática 

tinha a coordenação de vários projetos informáticos. Assim, poderei selecionar um SI… 

por exemplo uma nova versão de um documento de identificação. 

P: Qual o orçamento aproximado em euros? 

R: Não sei… 

P: Relativamente à gestão do âmbito, do tempo e do custo o que foi planeado 

originalmente foi cumprido ou o projeto falhou em algum destes aspetos? 

R: Sabe… entre os serviços da administração central existem alguns problemas, sendo 

que o custo até seja mais ou menos controlado, por exemplo no projeto que eu falei, onde 

se teve que recorrer à contratação externa, o serviço até acabou por ser mais ou menos 

controlado devido à requisição de serviços que não podem ultrapassar o montante do 

procedimento. Relativamente ao âmbito, aqui é que toca num ponto-crítico do sucesso, 

porque no desenrolar do projeto o âmbito tem sempre tendência para aumentar. 

P: Os FS da gestão de projetos de tecnologias e SI foram formalmente identificados? 

R: Não foram formalmente identificados, mas sim informalmente. 

P: E relativamente aos critérios de avaliação do sucesso foram formalmente 

definidos? 

R: Não foram formalmente definidos, isto é, só foi definido o resultado a alcançar, não 

havia nenhumas métricas para avaliar o SI através do custo, âmbito ou da qualidade. 

P: Ainda relacionado com o último projeto desenvolvido indique, por favor, o grau 

de sucesso que na sua opinião foi conseguido, onde “0” significa abandono do projeto 

e “10” significa sucesso total. Justifique por favor a sua resposta. 
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R: Eu vou apontar talvez para um oito, porque fundamentalmente houve um atraso quer 

no prazo (no calendário) quer no aumento do âmbito. 

Finalmente, no último grupo de questões, pretendo saber a opinião do Anonimizado 

relativamente aos FS da gestão de projetos.  

Conforme referido na introdução da entrevista, entendem-se por FS todos os aspetos 

que são importantes para que o projeto corra bem. Neste contexto, pode enumerar 

ou identificar os FS na gestão de projetos de tecnologias e SI que são fundamentais 

em instituições do setor público? 

R: Com certeza. Esta parte é a que mais me toca. Acho bastante importante o 

compromisso com os stakeholders, principalmente a ética em versão de empowerment da 

componente política na tutela. Havendo um compromisso político dos principais 

stakeholders é meio caminho andado para que o projeto corra bem. Depois acho 

extremamente importante uma definição de âmbito detalhada/conseguida e em terceiro a 

realização de uma pré-análise sobre o TCO – Total Cost of Ownership (TCO) e o Return 

on Investment (ROI), para mim estes são os principais FS. 

P: Esses fatores são diferentes entre projetos da administração local e administração 

central? 

R: Eu tenho muito pouca experiência na administração local, mas o peso da componente 

política parece-me ligeiramente diferente.  

P: E relativamente a projetos realizados por entidades no setor privado? Há 

diferenças nos FS? 

R: Acho que sim. No setor privado há um maior cuidado sobre o retorno do investimento, 

há uma maior atenção entre o custo/benefício e uma maior flexibilização no procurement, 

é muito mais fácil do que propriamente na administração pública.  

P: Deve ser assegurado o envolvimento das chefias? 

R: É claro que sim. É um dos principais stakeholders. 

P: Deve ser assegurado o envolvimento das entidades políticas?  
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R: Sim. 

P: Em parte, o Anonimizado já tinha respondido a esta pergunta… 

R: É muito importante o envolvimento das entidades políticas. Deve haver um 

envolvimento estratégico com a componente política. 

P: Devem ser definidas as metas finais assim como as metas parciais dos projetos? 

R: Apesar de eu não ter feito… acho que sim. Acho que é muito importante que haja uma 

predefinição nas métricas que vão avaliar e monitorizar os projetos. 

P: Dos seguintes FS da gestão de projetos de tecnologias e SI que vou apresentar em 

seguida, refira os que na sua opinião são relevantes no contexto de projetos em 

instituições públicas. Por favor justifique a sua resposta para todos os FS. Gostaria 

também que me referisse se esses fatores são diferentes em projetos do setor privado. 

P: Relativamente aos stakeholders do projeto, devem partilhar os mesmos objetivos? 

R: Sim. Com certeza. Tem que haver uma boa gestão no sentido de os alinhar todos para 

objetivos comuns. 

P: Os stakeholders do projeto devem concordar com a sua forma de atingir os 

objetivos? 

R: O gestor do projeto deve gerir as expetativas de forma a que os stakeholders se alinhem 

com os objetivos no projeto. Embora eu ache que não seja uma verdade total. 

P: Deve existir capacidade organizacional para a constituição das equipas do 

projeto? 

R: Sim. Acho que sim. É extremamente importante. Às vezes há organizações que têm 

muita vontade de fazer muitas coisas e depois não têm capacidade interna ou de utilizar 

outros procedimentos que lhes permita concluir o projeto com sucesso, isto para as 

organizações públicas e privadas.    

P: A seleção dos fornecedores deve ser feita com base na reputação e solidez 

financeira, visão e capacidade técnica? 
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R: Temos que reunir as melhores qualidades. Eu acho que é extremamente importante. 

Não se invalida a possibilidade de selecionar outros fornecedores com menos recursos, 

mas com capacidade de inovação e criatividade.    

P: Deve haver confiança entre os membros da equipa do projeto? 

R: É essencial. A confiança entre os stakeholders envolvidos.  

P: Deve ser assegurado o treino necessário à equipa de projeto? 

R: Sim. 

P: A equipa de projeto deve ser eficiente na realização dos trabalhos do projeto? 

R: Claro que sim. Quanto mais eficiente for uma equipa de projeto melhor. Deve-se 

procurar a eficiência num projeto. 

P: A equipa deve ser estruturada ou organizada tendo em consideração os seus 

perfis profissionais? 

R: Claro que sim. De forma que consiga abranger todas as valências que sejam necessárias 

para o projeto.  

P: O gestor do projeto deve ter capacidade de liderança? 

R: É essencial. É uma das caraterísticas principais para ser gestor do projeto. Ou pelo 

menos que contribuem fortemente para o sucesso de um projeto. 

P: A ação do gestor do projeto deve ser eficaz na aplicação da metodologia de 

desenvolvimento adotada? 

R: Eu acho que deve ser eficaz (sim) e eficiente (melhor). Acho que deve haver uma 

preocupação (no gestor do projeto) na obtenção de resultados seguindo determinada 

metodologia, desde que haja bom senso (estas regras devem preponderar) desde que se 

preocupe com os custos que estão associados a essa resposta e procura dos resultados. 

P: O gestor do projeto deve ser capaz de comunicar eficazmente com todas as partes 

envolvidas no projeto? 

R: A comunicação é imprescindível para o sucesso.    
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P: Periodicamente deve medir-se ou avaliar-se a execução do projeto? 

R: Com certeza. Só há uma forma de gerir, é ter a capacidade de medir, o projeto deve 

ser acompanhado de métricas e o projeto deve ser monitorizado.  

P: Os clientes devem ser envolvidos no projeto? 

R: Eu acho que é essencial. Nos SI os utilizadores finais e os clientes são um dos 

principais stakeholders, nunca se deve descurar o seu envolvimento.    

P: Deve ser estabelecido um canal de comunicação com os clientes que permita um 

tempo de resposta adequado? 

R: Correto. Uma das formas da boa comunicação é envolver os nossos clientes e os nossos 

stakeholders, estabelecendo canais de comunicação que permitem respostas eficientes e 

eficazes. 

P: Deve haver uma preocupação contínua de satisfação das necessidades dos 

utilizadores? 

R: Sim. Deve haver uma preocupação permanente. Agora reconheço que nem sempre é 

possível e nem sempre é eficiente satisfazer todas as necessidades dos utilizadores (pelo 

menos na análise das suas necessidades).  

P: Deve ser assegurado o envolvimento dos utilizadores finais do projeto? 

R: Deve ser assegurado.   

P: Deve ser assegurada formação aos utilizadores? 

R: É imprescindível. Qualquer projeto deve contemplar essa atividade. 

P: Os projetos em seu entender devem ser justificados financeiramente? 

R: Eu acho também imprescindível. Qualquer projeto deve ser justificado 

financeiramente. Apesar que em muitos dos projetos da administração pública a 

componente financeira não seja a parte mais importante, mas pelo menos deve-se ter a 

consciência de saber quanto é que custou (acho importantíssimo).         

P: Deve ser assegurado o alinhamento estratégico do projeto com o negócio? 
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R: Claro que sim. Com o negócio, com a direção, com a tutela, isto, na perspetiva da 

administração pública. Deve haver alinhamento estratégico político com o governo ou 

com as determinações dos ministérios. Na administração privada o alinhamento 

estratégico é feito com os conselhos executivos e na pública o alinhamento é feito com a 

tutela política.   

P: Os objetivos do projeto devem ser formalizados e apresentados de forma clara? 

R: Claro que sim.  

P: Devem ser utilizadas metodologias de desenvolvimento adequadas às 

caraterísticas do projeto? 

R: Perfeitamente. Eu acho que é um ponto essencial (isto é uma opinião muito pessoal… 

que nós devemos ter o suporte de uma metodologia que estabeleça alguns pontos, mas 

devemos ser flexíveis o suficiente para alinhar a metodologia consoante o tipo de projeto 

que temos entre mãos).  

P: A equipa de projeto deve realizar testes de integração do SI? 

R: Todos os projetos devem realizar testes. No desenvolvimento de SI os testes são das 

tarefas mais importantes. Os testes têm que existir obrigatoriamente.  

P: Na sua opinião devem ser produzidos relatórios de progresso do projeto? 

R: Na minha opinião devem ser produzidos relatórios, não tanto grandes “testamentos”, 

mas coisas simples, úteis, que possam facilmente dar conta do andamento do projeto, sem 

causar aos seus leitores (sejam eles quem forem a vários níveis) “grandes maçadas”.    

P: O gestor do projeto deve evitar que um eventual número excessivo de normas 

provoque atrasos na execução dos projetos? 

R: Sim deve.  

P: Em virtude dos princípios da accountability devem ser prestadas contas a todos 

os stakeholders do projeto? 
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R: Os stakeholders devem estar definidos pela sua importância no projeto. Deve ter-se a 

preocupação de informar todos, mas a alguns deve ter-se uma preocupação maior devido 

à sua importância na organização e no projeto.   

P: A estabilidade política auxilia o correto planeamento e execução dos projetos?  

R: Ponto extremamente importante na administração pública. Todos nós temos a noção 

que a instabilidade política (nem é… novas cores políticas) basta haver novos governantes 

para os ministérios ou secretarias de estado, os governantes têm tendência para fazer 

diferente dos seus antecessores, ou acrescentar algo mais, que seja marcante para o novo 

governante. Neste contexto é muito importante haver estabilidade política para o correto 

planeamento e execução dos projetos.      

P: Pela sua experiência pessoal e profissional pode identificar outros FS na gestão 

de projetos de tecnologias e SI que não foram ainda referidos? 

R: Acho que ainda não falamos de um que é a gestão do risco. Acho que uma boa gestão 

do risco (com a identificação dos riscos associados ao projeto) com uma eficaz gestão 

desses riscos pode contribuir para o sucesso de um projeto.   

P: Devem ser definidos projetos de prazo mais reduzido, de modo os stakeholders 

verem mais rapidamente os resultados? 

R: Sim. 

P: Na sua opinião a identificação formal dos FS na gestão de projetos pode levar a 

melhores resultados na implementação do SI? 

R: Na medida de uma eficaz gestão dos riscos acho que sim. Ao identificar fatores críticos 

de sucesso consegue-se identificar os principais riscos para o projeto. 

P: Por fim, concorda com a seguinte frase “O sucesso do SI está intimamente 

relacionado com os FS identificados podendo estes receber atenção da organização”. 

Justifique por favor. 

R: Concordo. Os FS que foram elencados são muito importantes até considerando que a 

eles está associado o risco.  
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P: Obrigado pelo tempo dispensado, obrigado por esta entrevista e até uma próxima 

oportunidade. 
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Apêndice 7: Transcrição da Entrevista 6 

Data: 17-06-2016 

Hora início: 17:00 

Hora fim: 17:55 

Meio: Presencial 

Boa tarde, vamos dar início à entrevista na área da gestão de projetos do setor público, 

integrada na Tese de Doutoramento do aluno Antero Gonçalves, com orientação do 

Professor Doutor João Varajão, Docente da Universidade do Minho e Coorientação do 

Professor Doutor José Paulo Oliveira, Docente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro. O título da Tese de Doutoramento é o “Sucesso da Gestão de Projetos de 

Desenvolvimento de Sistemas de Informação – O Caso dos Projetos de Instituições 

Públicas”. 

A entrevista está dividida em quatro partes nomeadamente, a caraterização do 

entrevistado, a caraterização da organização, a caraterização do último projeto de SI em 

que esteve envolvido e, por fim, os FS da gestão do projeto. 

No contexto do presente trabalho, entendem-se por FS todos os aspetos que são 

importantes para que o projeto corra bem e que, caso não se verifiquem, podem por em 

causa o sucesso da gestão do projeto. Relativamente ao primeiro grupo de perguntas 

relacionado com a caraterização do entrevistado, pergunto ao Anonimizado qual a 

sua formação académica, indicando por favor o grau mais elevado? 

R: Mestrado em Engenharia Informática. 

P: E qual a sua formação profissional? 

R: Tive formação em gestão de projetos mas não tenho nenhuma certificação em gestão 

de projetos. 

P: Qual a função que desempenha atualmente na organização? 

R: Sou Especialista de Informática na Divisão de Sistemas de Informação.
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P: Quantos anos de experiência profissional possui na área da gestão de projetos de 

tecnologias e SI? 

R: Como gestor de projetos, entre 2002 e 2007, portanto 6 anos, mas ainda hoje faço 

gestão de projetos, em duas instituições públicas. 

P: Desenvolve atualmente atividades ao nível da gestão de projetos de tecnologias e 

SI? 

R: Sim. 

P: Pode dizer quais?  

R: Projetos de infraestruturas de comunicação de dados, comunicação integrada de VOIP. 

Neste momento continuamos a integrar edifícios da câmara no projeto VOIP e está a ser 

um sucesso. Depois ao nível das infraestruturas de rede, desde a cablagem, à componente 

ativa de Networking e a componente de Datacenter e serviços de comunicação. Ao nível 

dos SI, temos os ERP e os serviços online. 

P: Possui alguma formação especializada ou certificação na área da gestão de 

projetos? 

R: Formação sim, certificação não. 

P: Relativamente à caraterização da sua organização, pode dizer se a mesma possui 

certificações? 

R: Não sei qual o ponto da situação neste momento, mas temos a certificação ISO 9001. 

Mas a aplicação dessa norma está parada neste momento.   

P: Utiliza alguma aplicação informática para suporte à gestão de projetos de 

tecnologias e SI? 

R: Sim. Aqui na instituição enquanto fui dirigente utilizamos aplicações opensource, 

utilizámos o DotProject. Agora ainda continuo a usar pessoalmente uma aplicação local, 

aplicação standalone, opensource também. 

P: A sua organização desenvolve projetos de tecnologias e SI com recurso a alguma 

metodologia? 
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R: Não.  

P: A sua organização tem um Project Management Office? 

R: Não. Já tivemos consultoria para implementar até o serviço de PMO, mas por diversas 

razões não se concretizou. 

P: É utilizado algum modelo de maturidade de gestão de projetos? 

R: Não. Não estamos a utilizar. 

O próximo grupo de perguntas refere-se à caraterização do último projeto de 

tecnologias e SI em que o Anonimizado participou. 

P: Pode dizer qual foi o projeto? 

R: Um projeto que está em curso, neste momento, é a implementação de toda a 

infraestrutura existente de SI em um monumento nacional de relevo. 

P: Qual o orçamento aproximado e em euros? 

R: Eu não estava envolvido no projeto desde o início, na parte de infraestruturas do 

edifício - em todo o processo de cablagem, mas no campo dos ativos eu diria que anda na 

casa dos 300.000 euros.  

P: Relativamente à gestão do âmbito, do tempo e do custo o que foi planeado 

originalmente foi cumprido ou o projeto falhou em algum destes aspetos? 

R: O projeto ainda está a decorrer, mas falhou nalguns aspetos por atrasos de decisão 

fundamentalmente. 

P: Na componente “tempo” falhou…, e no “âmbito”?  

R: Não, quando entrei no projeto definiu-se muito bem o que era necessário fazer… eu 

diria que “o meu projeto” é aquele que começou naquele momento e daí para a frente não 

houve falhas, “foi certinho”. Tipicamente os processos de contratação pública falham. 

P: Os FS da gestão de projetos de tecnologias e SI foram formalmente identificados? 

R: Alguns sim. 
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Pode dizer quais? 

R: A minha primeira escolha é a comunicação com os vários stakeholders. Quando 

arranquei com o projeto, tive a preocupação de salvaguardar a importância da 

comunicação tanto de todos os interlocutores, assim como a identificação da equipa 

técnica do projeto.  

P: O sponsor e as chefias também? 

R: Sim, também. 

P: Relativamente aos critérios de avaliação do sucesso foram formalmente 

definidos? 

R: Não foram definidos os critérios de avaliação do sucesso. 

P: Ainda relacionado com o último projeto desenvolvido, indique por favor, o grau 

de sucesso que na sua opinião foi conseguido, onde “0” significa abandono do projeto 

e “10” significa sucesso total. Justifique por favor a sua resposta. 

R: Eu diria um 7 ou um 8, porque houve falhas no tempo de execução do projeto que 

eram críticas para o sucesso do projeto.  

Finalmente, no último grupo de questões, pretendo saber a opinião do Anonimizado 

relativamente aos FS da gestão de projetos.  

Conforme referido na introdução da entrevista, entendem-se por FS todos os aspetos 

que são importantes para que o projeto corra bem. Neste contexto, pode enumerar 

ou identificar os FS na gestão de projetos de tecnologias e SI que são fundamentais 

em instituições do setor público? 

R: Sim. Um SI numa instituição pública, principalmente uma instituição que tem várias 

áreas de negócio, um aspeto fundamental é a identificação dos serviços e das pessoas que 

vão estar envolvidas no projeto (as pessoas de cada serviço) pois há a tendência, a partir 

do momento em que se trata de um projeto de SI de ser a Divisão de SI a tratar, e isso não 

funciona assim. As pessoas que sabem do negócio têm que estar envolvidas, esse é um 

aspeto fundamental, e depois a decisão… tem que haver um decisor único que abranja a 
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equipa toda e com os serviços todos que estejam envolvidos, onde o decisor tem de dar 

resposta ainda que tenha de consultar alguém da hierarquia.  

P: Este decisor é o Gestor do Projeto? 

R: Não. O gestor do projeto tem um âmbito de atuação bastante bem balizado, e quando 

há decisões de fundo da Instituição, o gestor tem que ter alguém superior, que é o seu 

interlocutor, para colocar questões que saiam fora do seu âmbito. Por outro lado, temos o 

orçamento, temos que ter muito bem definido o orçamento. Para que os processos de 

contratação pública sejam o mais céleres possível devido à legislação e até à normalização 

associada à contratação pública existente tem que estar bem definido. Muitas vezes é aí 

que os prazos são ultrapassados. 

P: Esses fatores são diferentes entre projetos da administração local e administração 

central? 

R: Eu não tenho experiência na administração central, portanto não posso responder a 

essa questão. 

P: E relativamente a projetos realizados no setor privado? Há diferenças nos FS? 

R: No sector privado as decisões são mais céleres e, portanto, muitas vezes há mais 

restrições ao nível do orçamento do que propriamente ao nível da decisão e das pessoas 

envolvidas na equipa do projeto, pelo menos aí penso que há diferenças.  

P: Deve ser assegurado o envolvimento das chefias? 

R: Sim. Isso é muito importante e se o gestor do projeto não tiver a quem recorrer quando 

a decisão sai do seu âmbito… 

P: Funciona como um suporte, não é…? 

R: Sim, funciona. 

P: Deve ser assegurado o envolvimento das entidades políticas?  

R: Isso é imprescindível porque os projetos só devem arrancar se houver uma decisão 

política para que o projeto possa avançar portanto isso é fundamental.  
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P: Devem ser definidas as metas finais assim como as metas parciais dos projetos? 

R: Sim. Eu acho que isso é muito importante sob pena de chegarmos ao fim do prazo do 

projeto e haver uma grande e desagradável surpresa. Portanto quanto mais 

acompanhamento houver do projeto, melhor. 

P: Dos seguintes FS da gestão de projetos de tecnologias e SI que vou apresentar em 

seguida, refira os que na sua opinião são relevantes no contexto de projetos em 

instituições públicas. Por favor justifique a sua resposta para todos os FS. Gostaria 

também que me referisse se esses fatores são diferentes em projetos do setor privado. 

P: Relativamente aos stakeholders do projeto, devem partilhar os mesmos objetivos? 

R: Sim. Com certeza. Todos os stakeholders devem partilhar os mesmos objetivos, devem 

ser pessoas que vestem a camisola do projeto e isso é igual no sector privado. 

P: Os stakeholders do projeto devem concordar com a sua forma de atingir os 

objetivos? 

R: É o ideal, mas muitas vezes é necessário tomar decisões do projeto que vão contra a 

vontade de uma ou de outra pessoa, defendendo o coletivo. 

P: Deve existir capacidade organizacional para a constituição das equipas do 

projeto? 

R: Sim claro. É muito importante. 

P: A seleção dos fornecedores deve ser feita com base na reputação e solidez 

financeira, visão e capacidade técnica? 

R: Sim. Dentro daquilo que é possível deverá fazer-se essa seleção. Acho que deve haver 

igualdade de oportunidades, mas na avaliação era importante que esses fatores pudessem 

ser considerados, mas nem sempre é possível. 

P: Fazendo aí uma avaliação qualitativa… entre o preço/qualidade, não é? 

R: Mas, por exemplo na contratação pública é difícil de implementar.  

P: Deve haver confiança entre os membros da equipa do projeto? 
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R: Sim. Tem de haver plena confiança entre os membros da equipa do projeto. 

P: Deve ser assegurado o treino necessário à equipa de projeto? 

R: Sim. Antes do projeto e se necessário deve fazer-se uma pausa para esse efeito. 

P: A equipa de projeto deve ser eficiente na realização dos trabalhos do projeto? 

R: Sim. 

P: A equipa deve ser estruturada ou organizada tendo em consideração os seus 

perfis profissionais? 

R: Sim. Não só o perfil profissional, mas também o perfil pessoal. 

P: O gestor do projeto deve ter capacidade de liderança? 

R: Sim. É fundamental o gestor do projeto ter capacidade de liderança. 

P: A ação do gestor do projeto deve ser eficaz na aplicação da metodologia de 

desenvolvimento adotada? 

R: Sim, tem que ser. 

P: O gestor do projeto deve ser capaz de comunicar eficazmente com todas as partes 

envolvidas no projeto? 

R: Em minha opinião é o maior FS na gestão de projetos de tecnologias e SI. 

P: Periodicamente deve medir-se ou avaliar-se a execução do projeto? 

R: Sim. Sob pena de termos prejuízos maiores e irrecuperáveis. 

P: Mas o Anonimizado defende relatórios cirúrgicos, para não atrapalharem a 

própria gestão de projetos? 

R: Sim. A gestão do projeto não pode ser um entrave ao desenvolvimento do projeto. Isso 

é importante clarificar, até porque a própria equipa envolvida desmotiva-se se tiver de 

perder uma percentagem considerável de tempo a fazer esses registos de atividade. Se 

possível dever-se-á automatizar a recolha da informação para que esse esforço de gestão 

tenha o mínimo de impacto possível no desenvolvimento do projeto.  



Transcrição da Entrevista 6 

180 

  

P: Os clientes devem ser envolvidos no projeto? 

R: Devem acompanhar até porque muitas vezes os clientes não têm uma perceção exata 

daquilo que foi proposto no início do projeto e às vezes apercebem-se de que afinal 

estavam a tomar o rumo que não era aquele que eles imaginavam e por isso devem ser 

esclarecidos em todo o tempo. 

P: Até para consolidar as várias etapas/fases do projeto… 

R: Sim. 

P: Deve ser estabelecido um canal de comunicação com os clientes que permita um 

tempo de resposta adequado? 

R: Sim. O mais célere possível até para não nos obrigar a retroceder mais tarde, pelo que 

fica aí um marco garantindo que estava tudo como esperado. 

P: Deve haver uma preocupação contínua de satisfação das necessidades dos 

utilizadores? 

R: Sim. É um FS importante. Se as pessoas não gostam daquilo que vão ter à frente, vão 

ter dificuldade em utilizar naturalmente.  

P: Deve ser assegurado o envolvimento dos utilizadores finais do projeto? 

R: Claro. É fundamental. 

P: Em qualquer fase do projeto, na fase de testes ou somente na fase final do projeto? 

R: Numa fase já final… depois dos testes. Enfim tipicamente há várias fases de testes e 

sempre que queremos testar a componente de interação com o utilizador, pelo menos 

alguns utilizadores devem estar envolvidos. 

P: Os projetos em seu entender devem ser justificados financeiramente? 

R: Claro. É importantíssimo. 

P: Deve ser assegurado o alinhamento estratégico do projeto com o negócio? 

R: Sim. Porque os SI existem para dar resposta ao negócio, são para facilitar o negócio. 
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P: Os objetivos do projeto devem ser formalizados e apresentados de forma clara? 

R: Sim. Devem ser formalizados, “Eu sinto a necessidade em recordar os objetivos em 

várias fases do projeto”. Em todo o momento é preciso recordar os objetivos. Muitas 

vezes temos o ponto de decisão sobre vários aspetos do projeto e então muitas vezes é 

preciso desligar… recordar os objetivos do projeto e então voltar a analisar e seguir em 

função desses objetivos.  

P: Devem ser utilizadas metodologias de desenvolvimento adequadas às 

caraterísticas do projeto? 

R: Sim. Não só às características do projeto, mas também da instituição. 

P: A equipa de projeto deve realizar testes de integração do SI? 

R: Sim. A equipa de projetos e principalmente as pessoas das várias áreas de negócio 

podem já usar outros SI e, portanto, têm de verificar se o novo projeto se integra/se é 

compatível com aquilo que já utiliza. 

P: Na sua opinião devem ser produzidos relatórios de progresso?  

R: Sim. Curtos. Portanto sem que isso represente uma carga, um esforço muito grande do 

projeto, mas relatórios sucintos para evidenciar o que foi feito e o que falta fazer e registar 

quais as dificuldades sentidas.  

P: O gestor do projeto deve evitar que um eventual número excessivo de normas 

provoque atrasos na execução dos projetos? 

R: Sim. É o nosso dia-a-dia. Quando temos muitas regras acabamos por ficar um 

“bocadinho perdidos”. 

P: Em virtude dos princípios da accountability devem ser prestadas contas a todos 

os stakeholders do projeto? 

R: Depende do stakeholder. A todos os stakeholders parece-me que não, eu até diria que 

nesta instituição pública isso nem faz sentido, faz sentido para a hierarquia superior e para 

quem tem responsabilidades financeiras, até da própria sociedade. 

P: A estabilidade política auxilia o correto planeamento e execução dos projetos?  
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R: Sim, é importante. Pode haver uma ou outra reformulação, mas os projetos tanto 

quanto possível devem ter uma continuidade em prol da estabilidade da instituição.  

P: Pela sua experiência pessoal e profissional pode identificar outros FS na gestão 

de projetos de tecnologias e SI que não foram ainda referidos? 

R: A comunicação, quer dentro da equipa do projeto quer com outros stakeholders, o 

compromisso da equipa do projeto com a hierarquia superior, a definição do orçamento e 

a disponibilização de recursos que são necessários. 

P: Devem ser definidos projetos de prazo mais reduzido, de modo os stakeholders 

verem mais rapidamente os resultados? 

R: Não necessariamente. Eu penso que os projetos devem ser definidos com princípio, 

meio e fim e podem ter a dimensão que for necessária, agora o que é importante é definir 

as tais metas intermédias para garantir que a longo prazo ou médio prazo do projeto, 

estamos a seguir o rumo que nos leva àquele objetivo final. Agora definir um projeto que 

implica que a seguir se defina outro projeto para atingir outro objetivo é um risco. Até 

porque pode não haver aprovação do segundo projeto e então ficamos ali com algo que 

pode estar muito bom, mas que não faz sentido para uma segunda fase.  

P: Na sua opinião a identificação formal dos FS na gestão de projetos pode levar a 

melhores resultados na implementação do SI? 

R: Sim, com certeza. Porque sempre que é preciso tomar uma decisão se houver um 

relacionamento direto entre essa decisão e um FS, isso tem implicação na decisão. Isto é, 

é preciso que as pessoas saibam que essa decisão tem implicação neste FS. Se eu não 

decidir, que é o pior que pode acontecer, decidir sim ou não é uma coisa, não decidir é 

outra. 

P: Por fim, concorda com a seguinte frase “O sucesso do SI está intimamente 

relacionado com os FS identificados podendo estes receber atenção da organização”. 

Justifique por favor. 

R: Sim, concordo com esta frase. 
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P: Obrigado pelo tempo dispensado, obrigado por ter participado nesta entrevista e 

até uma próxima oportunidade. 
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Apêndice 8: Questionário 

 

Sucesso da gestão de projetos de desenvolvimento de sistemas de informação - o caso 

dos projetos de instituições públicas 

 

O presente estudo visa a caraterização dos FS na gestão de projetos de tecnologias e SI 
no caso de projetos de instituições públicas.  

Neste contexto, entendem-se por FS todos os aspetos que são importantes para que o 
projeto corra bem e que, caso não se verifiquem, podem por em causa o sucesso da gestão 
do projeto. 

Este questionário está estruturado da seguinte forma: caracterização do respondente e 
caracterização da organização em que trabalha; caraterização da gestão de projetos 
praticada na organização e caracterização do último projeto finalizado; e, por fim, 
identificação dos FS da gestão de projetos. 

 

1 - Perfil do respondente e caraterização da organização em que trabalha 

 

1.1 - Género *Obrigatório 

 

Masculino  

Feminino  
 

1.2 - Idade: *Obrigatório 

 

1.3 - Qual a função que desempenha atualmente? *Obrigatório 

(por exemplo: Gestor de Projetos) 
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1.4 - Qual o grau académico mais elevado que possui? *Obrigatório  

Selecione uma das seguintes opções: 

 

Ensino Secundário  

Bacharelato  

Licenciatura Pós-Bolonha (3 anos)  

Licenciatura Pré-Bolonha (5 anos)  

Pós-graduação  

MBA (Master in Business Administration)  

Mestrado  

Doutoramento  

Outro:  
1.5 - Quantos anos de experiência possui em gestão de projetos? *Obrigatório 

 

1.6 - Qual o número aproximado de projetos em que já assumiu o papel de gestor do 

projeto? *Obrigatório 

 

1.7 - Possui alguma formação especializada ou certificação em Gestão de Projetos? 

Se sim, por favor indique qual. (por exemplo: PMBoK, PRINCE2) 

 

1.8 - Qual o número de colaboradores existentes na sua organização? *Obrigatório. 

Selecione uma das seguintes opções: 

 

1 a 200  

201 a 500  

501 a 2000  

2001 1 5000  

Mais de 5000  

Não sei / não respondo  
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1.9 - Qual é o âmbito de atuação da organização? *Obrigatório  

Selecione uma das seguintes opções: 

 

Administração Local  

Administração Central  

Outro:  
  

1.10 - A organização possui certificações? *Obrigatório  

Selecione uma das seguintes opções: 

 

Sim  

Não  
 

 1.10.1 - Se sim, quais?  

(por exemplo: ISO 9001, ISO 20000, ISO 27000) 

 

1.11 - A sua organização tem um Project Management Office? *Obrigatório. 

Selecione uma das seguintes opções: 

Sim  

Não  
1.11.1 - Se sim, quais as funções/responsabilidades gerais desse PMO? 
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 2 - Caraterização da Gestão de Projetos praticada na organização  

 

2.1 - Abordagem/Metodologia utilizada*Obrigatório 

Selecione uma das seguintes opções: 

PMBoK  

PRINCE2  

Interna  

Interna (com base no PMBoK)  

Interna (com base no PRINCE2)  

Interna (com base em vários referenciais)  

Não é utilizada uma metodologia formal  

Outro:  
 

2.2 - É utilizado algum modelo de maturidade de Gestão de Projetos? Se sim, por 

favor indique qual é o respetivo nível de maturidade 

 

2.3 - Utiliza alguma aplicação informática para suporte da Gestão de Projetos (por 

exemplo: MS Project)? *Obrigatório. Selecione uma das seguintes opções: 

Sim  

Não  
 

2.3.1 - Se sim, qual (ou quais)? 
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Caraterização do último projeto de tecnologias e SI em que participou (e que já se 

encontra concluído) 

2.4 - Que tipo de projeto se tratou?  

(por exemplo: implementação de uma aplicação de suporte) *Obrigatório 

  

 

2.5 - Qual a duração (em meses)? *Obrigatório 

 

2.6 - Qual o orçamento aproximado (em euros)? *Obrigatório 

 

2.7 - Relativamente à Gestão do âmbito: *Obrigatório  

Selecione uma das seguintes opções: 

 

O âmbito foi cumprido. Sem alterações face ao planeado originalmente  

O âmbito foi cumprido. Com alterações face ao planeado originalmente  

O âmbito não foi cumprido  
 

2.8 - Relativamente à Gestão do tempo: *Obrigatório 

Selecione uma das seguintes opções: 

 

O tempo foi cumprido. Sem alterações face ao planeado originalmente  

O tempo foi cumprido. Com alterações face ao planeado originalmente  

O tempo não foi cumprido  
 

2.9 - Relativamente à Gestão do custo: *Obrigatório 

Selecione uma das seguintes opções:  

 

O orçamento foi cumprido. Sem alterações face ao planeado originalmente  

O orçamento foi cumprido. Com alterações face ao planeado originalmente  

O orçamento não foi cumprido  
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2.10 - Indique o grau de sucesso atingido*Obrigatório  

Selecione uma das seguintes opções: 

 

In
su

ce
ss

o
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 S
u

ce
ss

o
 

 

2.11 - Responda às seguintes afirmações relacionadas com o sucesso da Gestão de 

Projetos. (Selecione as opções que se verificam na sua organização) 

Os Fatores de Sucesso (da Gestão do Projeto) foram identificados formalmente 
nesse projeto  

Os Critérios de Avaliação do Sucesso (da Gestão do Projeto) foram definidos 
formalmente nesse projeto  

O sucesso (da Gestão do Projeto) foi avaliado formalmente nesse projeto  
 
 

3 - Fatores de Sucesso da gestão de projetos de tecnologias e SI 

Conforme referido no início do questionário, entendem-se por FS todos os aspetos 

que são importantes para que o projeto corra bem. 

3.1 - Quais são, na sua opinião, os principais FS da gestão de projetos de tecnologias 

e SI realizados em Instituições Públicas? *Obrigatório 

 

3.2 - Os FS são diferentes entre projetos da Administração Local e da Administração 

Central? 
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3.3 - Indique o grau de importância dos seguintes FS no contexto da gestão de 

projetos de tecnologias e SI no Setor Público. *Obrigatório 

(Escala: (1) significa "sem importância" - (7) significa "Fundamental") 

Fatores de Sucesso (FS) 1 2 3 4 5 6 7 

1 - Devem ser definidas as metas e os 
objetivos finais dos projetos 

2 - Devem ser definidas as metas e os 
objetivos parciais dos projetos 

3 - Os stakeholders do projeto devem 
partilhar os mesmos objetivos 

4 - Os stakeholders do projeto devem 
concordar relativamente à forma de 
atingir os objetivos 

5 - Deve haver ética no 
relacionamento com os stakeholders  

6 - Devem ser definidos Key 
Performance Indicator (KPI) 

7 - Deve existir capacidade 
organizacional para a constituição das 
equipas do projeto 

8 - A seleção dos fornecedores deve 
ser feita com base na sua reputação e 
solidez financeira 

9 - A seleção dos fornecedores deve 
ser feita com base na sua visão e 
capacidade técnica 

10 - Deve haver confiança entre os 
membros da equipa do projeto 

11 - Deve ser assegurado o treino 
necessário à equipa do projeto 

12 - A equipa de projeto deve ser 
eficiente na realização dos trabalhos 

13 - A equipa deve ser estruturada ou 
organizada tendo em consideração os 
seus perfis profissionais 
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Fatores de Sucesso (FS) 1 2 3 4 5 6 7 

14 - O gestor do projeto deve ter 
capacidade de liderança 

15 - O gestor do projeto deve ser 
capaz de aplicar a metodologia de 
desenvolvimento adotada 

16 - Periodicamente deve ser avaliada 
a execução do projeto 

17 - Os clientes devem ser envolvidos 
no projeto 

18 - Deve ser estabelecido um canal de 
comunicação com os clientes externos 
que permita um tempo de resposta 
adequado às solicitações 

19 - Deve haver uma preocupação 
contínua de satisfação das 
necessidades dos utilizadores 

20 - Deve ser assegurado o 
envolvimento dos utilizadores finais 
do projeto  

21 - Deve ser assegurada formação 
aos utilizadores 

22 - Deve ser assegurado o 
alinhamento estratégico do projeto 
com o negócio 

23 - Os objetivos do projeto devem 
ser formalizados e apresentados de 
forma clara 

24 - Devem ser utilizadas 
metodologias de desenvolvimento 
adequadas às caraterísticas do projeto 

25 - A equipa de projeto deve realizar 
testes (por exemplo, de integração 
dos Sistemas de Informação) 

26 - Devem ser produzidos relatórios 
de progresso do projeto 

27 - Os relatórios de progresso do 
projeto devem ser sucintos  
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Fatores de Sucesso (FS) 1 2 3 4 5 6 7 

28 - Devem ser prestadas contas a 
todos os stakeholders do projeto 

29 - Deve ser assegurada a gestão da 
comunicação com todos os 
stakeholders 

30 - As normas do projeto devem ser 
definidas à priori da sua execução 

31 - Deve haver uma gestão do risco 
rigorosa 

32 - Deve haver estabilidade política 
 

33 - Devem ser definidos projetos de 
prazo mais reduzido, de modo a que 
os stakeholders vejam mais 
rapidamente os resultados  

34 - A organização deve ter os 
recursos adequados, em especial os 
recursos humanos internos com as 
competências necessárias ao apoio no 
desenvolvimento/implementação do 
Sistema de Informação 

35 - A organização deve ter os 
recursos adequados, em especial os 
recursos humanos internos com as 
competências necessárias à 
exploração do Sistema de Informação 

36 - A equipa de projeto deve 
adquirir o conhecimento necessário 
que permita a manutenção futura do 
Sistema de Informação) 

37 - Deve haver o envolvimento da 
gestão de topo (sponsorship superior) 

38 - Deve ser assegurado o 
envolvimento dos agentes políticos 

39 - Deve existir um ambiente e 
estrutura organizacional vocacionada 
para a realização de projetos  
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Fatores de Sucesso (FS) 1 2 3 4 5 6 7 

40 - A equipa de execução do projeto 
deve estar motivada 

41 - Deve haver o comprometimento 
da equipa de execução do projeto 

42 - O âmbito do projeto deve ser 
definido detalhadamente 

43 - Deve ser realizada uma pré-
análise do projeto relativamente ao 
Total Cost of Ownership (TCO) 

44 - Deve ser realizada uma pré-
análise do projeto relativamente ao 
Return on Investiment (ROI) 

 

 3.4 - Caso considere oportuno, indique outros FS da gestão de projetos de 

tecnologias e SI no Setor Público que não tenham sido referidos anteriormente 

 

3.5 - Na sua opinião a identificação formal dos FS na gestão de projetos pode levar 

a melhores resultados na implementação dos projetos de SI? *Obrigatório 

 

3.6 - Por favor responda às seguintes afirmações relacionadas com o sucesso da 

gestão de projetos de tecnologias e SI no Setor Público: 

É importante identificar os FS de cada projeto em particular  

Os FS devem ser identificados no início do projeto  

Os FS devem ser monitorizados e redefinidos se necessário ao longo do projeto  
 



Questionário 

195 

  

3.7 - Por favor indique outros aspetos que considere relevantes no contexto do 

sucesso da gestão de projetos 

 

 Ex.mo(a) Senhor(a) eram as questões que lhe tínhamos para colocar. Muito 
obrigado pelo tempo dispensado e por ter partilhado connosco a sua experiência. Se 
pretender receber os resultados do presente estudo, por favor indique o nome e o respetivo 
contacto de e-mail. 


