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Objetivos gerais 

   
   No final da formação os formandos deverão ser capazes de: 

• Identificar os principais benefícios associados à utilização de 
metodologias ágeis na gestão de projetos/produtos; 

• Enumerar os principais fatores de sucesso das metodologias 
ágeis; 

• Identificar os principais atores que intervêm no processo de 
desenvolvimento SCRUM; 

• Identificar e descrever as cerimónias do SCRUM e construir 
quadros Kanban; 

• Aplicar o processo de desenvolvimento Scrum nos seus 
projetos/produtos. 

 
Destinatários Quadros Médios e Superiores que pretendam desenvolver 

competências na área de gestão de projetos.  

Modalidade de formação Formação contínua 

Forma de organização 

da formação 
Formação presencial 

 
 
 

 

 

 

 

Conteúdo programático 

1. Conceitos de desenvolvimento ágil 

• Conceito de produto, projeto; 

• A agilidade como acelerador do time-to-market. 

2. Scrum e Kanban 

• O Scrum; 

• Papeis, cerimónias e responsabilidades do Scrum; 

• Artefactos do Scrum Product Backlog, Sprint  

• Backlog, Incremento; 

• Construção de Brundown Charts, Brunup Charts  

• e quadros Kanban para controle e monitorização da 
execução; 

• Atividades práticas de aplicação. 

3. Apresentação dos trabalhos e propostas de melhoria  

• Apresentação dos trabalhos e debate de possíveis melhorias; 

• Feedback da formação e comentários. 
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    Metodologias de formação 

 Este curso será em formato presencial, e a interação entre         
formador/formandos e formandos/formandos será a componente   
chave do sucesso da aquisição de boas práticas na utilização do 
Scrum por parte dos formandos. 

Serão utilizados métodos expositivo, demonstrativo e ativo de forma 
a criar um envolvimento e uma participação ativa de todos os 
participantes. 

Critérios e metodologias  
de avaliação  
 

A avaliação será realizada de acordo com a metodologia de avaliação 
da aprendizagem definida pela equipa formativa e divulgada aos/às 
formandos/as no início da formação, contemplando, no mínimo, um 
momento de avaliação. 

O/A formando/a receberá o Certificado de Formação Profissional  
se cumprir cumulativamente os dois critérios: 

• Assiduidade – limite de 10% de faltas; 

• Avaliação da aprendizagem – resultado positivo. 

Designação da Ação  
de Formação 

Paulo Sousa é consultor, formador, professor e investigador nas 
áreas de Gestão de Projetos, Gestão de Processos de Negócio e 
Engenharia, com 25 anos de experiência no mercado nacional e 
internacional. 

Licenciado em Engenharia Civil, Pós-graduado em Engenharia 
Rodoviária e em Gestão de Projetos, e Mestre em Gestão de Projetos 
de Engenharia, é Gestor de Projeto certificado IPMA – Level B, Prince 
2, Certified Scrum Master (CSM), Certified Scrum Product Owner 
(CSPO), CPP e PMO-CP (Project Management Office – Certified 
Practitioner) e Eng. Civil Sénior. 

Carga horária 7 horas 

Data e hora 28 de Novembro de 2022, das 09h30, às 17h30 

Local de realização Évora (PACT – Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia) 

Custo por participante 120€ 

 
 
 
 


