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 Diana Aguiar Vieira 

Pró-Presidente  

Lisboa, 15-16 de outubro 2015 

GESTÃO DE PROJETOS 
 

o papel das relações interpessoais 

18.000 estudantes 

2.000 trabalhadores 

Ensino Superior Público 

Música 

Saúde 

Educação 

Engenharia 

Turismo 

Gestão 

7 escolas 

 

5 cidades 

Quais as competências mais importantes no 

mercado de trabalho? 

 

Qual o papel das relações interpessoais na 

prática profissional do gestor de projeto?  

 

Como desenvolver competências 

interpessoais? 
 

AGENDA 
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ESTUDO “PREPARADOS PARA TRABALHAR?” 

 

Consórcio Maior Empregabilidade - 1ª Edição 2013-2014 

 

 

Fórum Estudante + 13 Instituições Ensino Superior 

 

Quais as competências mais valorizadas pelos 

empregadores? 

 

ESTUDO “PREPARADOS PARA TRABALHAR?” 

ESTUDO “PREPARADOS PARA TRABALHAR?” 

Amostra de Empregadores (n=781) 

54% mulheres 

 

93% com formação superior 

15,6 

58,4 

22,3 

3,8 

≤ 30 anos 

31-45 anos

46-60 anos

≥ 61 anos 

ESTUDO “PREPARADOS PARA TRABALHAR?” 

 

Resultados – As 10 competências mais valorizadas 

Nota. Entre 21 competências, escolha obrigatória de apenas 5. 

 
Empregadores % 

Análise e resolução de problemas 51 

Criatividade e inovação 47 

Adaptação e flexibilidade 45 

Planeamento e organização 40 

Motivação para a excelência 33 

Competências técnicas da área de formação 31 

Relacionamento interpessoal e gestão de conflitos 29 

Domínio de línguas estrangeiras 28 

Trabalho em equipa 27 

Tecnologias da informação e comunicação 25 
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E QUAIS SERÃO AS COMPETÊNCIAS MAIS 

IMPORTANTES PARA UM GESTOR DE PROJETOS? 

 
Competency Baseline  

International Project Management Association 

(IPMA) 

 3 eixos 

 

Competências pessoais e interpessoais 

GESTOR DE PROJETOS 

Estudo “Preparados para trabalhar?” 

+  

IPMA Competency Baseline 

 

 

 

 

GESTOR DE PROJETOS É (TAMBÉM) UM 

GESTOR DE RELAÇÕES ENTRE 

PESSOAS 
 

GESTOR DE PROJETOS 

GESTOR DE PROJETOS – Competências interpessoais 

 

Daí a importância de que o gestor de 

projetos seja competente na criação e 

manutenção de relações efetivas no 

trabalho 

 

Construir e manter relações de sucesso é 

um processo ativo que requer esforço, 

tempo e dedicação 
 

GESTOR DE PROJETOS – Gestor de relações 

Saber observar (a si próprio e aos outros) 

Saber ouvir 

Saber perguntar 

Quais os ingredientes das relações de 

sucesso? 

… 
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GESTOR DE PROJETOS – Gestor de relações 
 

Embora todas diferentes, é possível 

identificar padrões na forma como as 

pessoas tendem a pensar e a agir 
 

É importante que o gestor de projetos tenha 

consciência do seu padrão preferencial de 

relacionamento com os outros 

GESTOR DE PROJETOS – Gestor de relações 

A=Quero ser respeitado(a)   B=Quero que gostem de mim 

A=Valorizo a hierarquia         B=Valorizo as relações c/ os outros 

A=Aprecio a formalidade       B=Prefiro ambientes informais 

A= Estilo Gato            B=Estilo Cão 

Video 1 

Pense em si enquanto profissional e em cada par de 

afirmações escolha a opção mais parecida consigo 

GESTOR DE PROJETOS – Competências interpessoais 

A forma como se relaciona com os outros afeta: 

   a forma como os outros o veem 

   a forma como se comportam consigo 

  

O estilo preferencial é a abordagem “por defeito” 

que utilizamos porque é habitual, fácil e faz-nos 

sentir confortáveis 
 

GESTOR DE PROJETOS – Gestor de relações 

Porquê? 

Para ser capaz de adaptar o seu estilo de 

relacionamento ao dos outros 

Caso contrário… 

Video 2 

É igualmente importante que o gestor de 

projetos se aperceba do padrão preferencial 

de relacionamento das pessoas com quem 

trabalha 
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GESTOR DE PROJETOS – Gestor de relações 

√ Saber observar (a si próprio e aos outros) 

Saber ouvir 

 Saber perguntar 

… 

GESTOR DE PROJETOS – Gestor de relações 

Saber perguntar 

Determinadas perguntas ajudam a… 

   Tomar uma maior consciência das situações 

   Focar no que é mais pertinente p/ avançar 

   Encontrar soluções inovadoras 

   Desbloquear situações e projetar p/ a ação 

GESTOR DE PROJETOS – Gestor de relações 

Saber perguntar 

Porque diz/sente isso?  

Pode dizer-me algo mais a esse respeito? 

O que é que o/a levou a essa conclusão?  

- Se o interlocutor menciona apenas factos, explore as 

emoções e sentimentos  

  

 - Se o interlocutor menciona apenas emoções, solicite 

factos 

 

 - Se o interlocutor é generalista, solicite exemplos 
 

GESTOR DE PROJETOS – Gestor de relações 

O que é necessário que aconteça? 

O que está ao seu alcance fazer? 

Como vai fazer? 

Quando vai fazer? 

Saber perguntar 
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GESTOR DE PROJETOS – Gestor de relações 

√ Saber observar (a si próprio e aos outros) 

 Saber ouvir 

√ Saber perguntar 

… 

GESTOR DE PROJETOS – Gestor de relações 

Saber ouvir 

Será importante? Porquê? 

 

   Todos gostamos de ser ouvidos 

 

   Quando somos ouvidos, sentimos que nos 

respeitam, reconhecem e somos mais criativos 

 

   Há comportamentos dos outros que nos 

fazem sentir que estamos a ser ouvidos 

GESTOR DE PROJETOS – Gestor de relações 

MOSTRAR ENVOLVIMENTO   ter atenção aos seus 

sinais não verbais 

 

  - Manter contacto visual regular 

 

  - Dar feedback encorajador (ex. “hmm-hmm”, acenar com 

a cabeça…) 

 

  - Evitar feedback inibidor (ex. franzir as sobrancelhas, 

abanar a cabeça, agitar as mãos/braços/pernas…) 

 

  - Evitar sinais de desinteresse (ex. fazer desenhos, 

bocejar, olhar para o relógio…) 

Saber ouvir 

GESTOR DE PROJETOS – Gestor de relações 

TREINAR A ATENÇÃO PLENA   estar no momento, no 

agora, focado apenas no outro e sem julgar 

  

 - Não interromper e  escutar até ao fim 

  

 - Ser neutro(a) e imparcial (o cérebro gosta de 

congruência; depois de rotular uma pessoa só “ouvimos” o 

que comprova a nossa “teoria”) 

 

 - Ouvir as palavras mas também os gestos e as 

expressões faciais 

 

Saber ouvir 
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GESTOR DE PROJETOS – Gestor de relações 

TREINAR A ATENÇÃO PLENA   estar no momento, no 

agora, focado apenas no outro e sem julgar 

  

 - Ouvir “com os ouvidos e com os olhos”, 

 

 - Ouvir a letra (palavras ditas) mas também a melodia 

(não-verbal) 

The most important thing in communication is hearing what 

isn't said.                                                      Peter Drucker  

Saber ouvir 

GESTOR DE PROJETOS – Gestor de relações 

REFORMULAR   garantir e mostrar que está a 

compreender o outro 

 

 - Resumir utilizando as suas próprias palavras 

  

 - Clarificar  

       “Não sei se compreendi bem, está a dizer que…?” 

 

- Captar pistas ou sinais daquilo que não está a ser dito 

mas clarificar para garantir que a interpretação está 

correta 

Saber ouvir 

GESTOR DE PROJETOS – Gestor de relações 

√ Saber observar (a si próprio e aos outros) 

√ Saber ouvir 

√ Saber perguntar 

… 

Obrigada! 

dianavieira@eu.ipp.pt 

 

Diana Aguiar Vieira 

 

www.beyou-bemore.com  
 

 

Exercício “Saber ouvir” 


