Modelo de Planeamento Natural
1. Propósito
●

“Porque estou/estamos a fazer isto?”

●

“Porque estou mesmo a fazer isto?”

●

Princípios guia – que não queremos “pisar”

2. Visão (Missão, Sucesso)
●

“O quê?”

●

Visualizar o sucesso, o resultado já terminado

●

Visualizar o sucesso para além do razoável – ignorar os
“ses”, “mas”

●

Capturar características, aspectos e qualidades, dessa visão

3. Brainstorm (ideias)
●

“Como?”

●

Fluxo livre de ideias associadas – usar mapas mentais

●

Sem julgamentos, restrições ou avaliações

●

Preferir quantidade e não qualidade

4. Organizar
●

Identificar componentes principais

●

Ordenar (por componentes, tempo, prioridades...)

●

Detalhar fases (q.b.)

●

Guardar material resultante nos locais apropriados
(documentos, pastas, ficheiros, arquivo, listas)

5. Próximas Acções
●

Qual é a próxima acção em todas as partes do projecto?

●

Qual é a próxima acção para o planeamento do projecto?
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Brainstorming e Planeamento
Recursos

Finanças

Quem está envolvido?

Quanto vai custar?

Quem poderia ser útil?

Quanto vai render?

Que erros podemos evitar?

O que pode afectar o lucro?

Que sucessos podemos copiar?

Fontes financiamento

Que recursos temos e que recursos
podemos precisar?

Operação
Qual é o timing? Existem deadlines?

Empresa

O que pode afectar os prazos?

Liga-se com o plano estratégico?
Compatível com prioridades e

Qualidade

objectivos?

Como monitorizar o progresso?

Pode alterar a competitividade?

Como saber que estamos no rumo
certo?

Administração

De que dados precisamos?

Quem é a equipa / responsável?
Linhas de comunicação

Aspectos legais

Métricas e relatórios

Regulamentos, leis

Contratos

Problemas possíveis? Soluções?

Know-how necessário
Políticas internas

Instalações / Equipamento

Quem precisa de estar informado?

Espaço necessário. Como obtê-lo?

Planos em falta

Ferramentas necessárias. Quando?

Investigação

Riscos

O que poderá ser útil saber?

O que poderá acontecer? Como o
geríamos?
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