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Termo de Abertura do Projeto (TAP)

Alinhamento 
de conceitos Oficina prática
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Termo de Abertura do Projeto (TAP)

• Formaliza a existência de um projeto

• Fornece autoridade ao gerente de projetos para planejar,
executar e controlar o projeto;

• Valida o alinhamento do projeto com a estratégia e o trabalho
em progresso da organização;

• Permite a designação de recursos mais eficientes para as
atividades do projeto;

• Documenta informações de alto nível sobre o projeto e sobre o
produto, serviço ou resultado que o projeto deve satisfazer.
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Benefícios
Fornecimento de um vínculo direto entre o projeto e os

objetivos estratégicos da organização

Criar um registro formal do projeto

Demonstrar o compromisso da organização com o projeto

Termo de Abertura do Projeto (TAP)
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Envolvidos:

• Gerente do Projeto

• Patrocinadores

• Equipe do Projeto

Termo de Abertura do Projeto (TAP)
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Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto

(PMBOK, 6ª edição, pág.75)
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O termo de abertura do projeto incorpora as informações
apropriadas para o projeto a partir de diversas fontes

• Canvas
• Documentos de negócios
• Opiniões especializadas
• Bases de dados
• Reuniões
• Registros Internos
• Pesquisas
• Dados secundários
• Tendências
• Planos Governamentais

Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto
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O Modelo de Gestão Estratégica prevê aporte metodológico para o
desenvolvimento de TAP dos projetos previstos no Plano Estratégico
do Distrito Federal

Instrumentos
• Reuniões
• Pesquisa de informações em

fontes governamentais
• Uso de sistema

governamental para registro

Processo
Aporte metodológico pela
Secretaria de Economia
Construção coletiva entre
as áreas de Governo
Validação

A experiência do GDF
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Termo de Abertura do Projeto – passo a passo
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Informações Gerais do Projeto

Caracterização do Projeto e 
alinhamento deste ao 

Planejamento Estratégico 
Governamental
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Justificativa do Projeto

Descrever a situação (cenário) existente 
no momento anterior ao início do 
projeto que justifique a motivação 

(necessidade) para realizá-lo. Neste 
campo, devem ser evidenciados 

problemas a serem combatidos e/ou 
oportunidades a serem aproveitadas.

Escrever dois parágrafos 
preferencialmente com números, dados 

estatísticos, pesquisas, etc.Exemplo: Estudo da Codeplan indica que no DF há um déficit
habitacional de 50 mil moradias. A cidade com maior déficit
habitacional e maior número de idosos é Ceilândia, tornando a cidade
um local estratégico para implementação de um empreendimento
habitacional social. Atualmente estima-se que há 120 idosos que
convivem com suas famílias em situação precária e vulnerável.

O Governo Federal dispõe de linha de crédito para financiamento de
unidades habitacionais e a cidade de Ceilândia, pelas suas
características é elegível para receber o financiamento.
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Objetivo do Projeto

Descrever, em uma frase simples e 
concisa, qual propósito o projeto visa 

atingir e para qual público-alvo.

O objetivo do projeto vai definir a 
estrutura e indicar a meta para a qual a 
organização irá direcionar seus esforços

Um bom objetivo deve ser específico, 
mensurável, realista/alcançável, 

relevante e restrito no tempo.

or

U
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Benefícios Esperados

Descrever a situação (cenário) após a 
conclusão do projeto. 

Os benefícios deverão “modificar” a 
situação apresentada no campo 

“Justificativa”.
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Partes Interessadas

Lista das partes interessadas 
(stakeholders) no projeto.

Partes interessadas são pessoas, grupos 
ou organizações que podem afetar, 

serem afetados ou sentirem-se afetados 
por uma decisão, atividade ou resultado 

do projeto. Elas podem exercer 
influência sobre o projeto e suas 

entregas. As partes interessadas 
podem ser interna ou externas às 

organizações que executam o projeto.

É muito importante identificar as partes 
interessadas pois comumente deve se 
adotar estratégias para comunicação 

com elas sobre o projeto ou adotar 
procedimentos específicos para que não 

atrapalhem o projeto.
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Premissas
Premissas são fatores assumidos

arbitrariamente como verdadeiros
pela equipe do projeto sem que haja 
garantia de que realmente o sejam. 

São suposições/hipóteses. 
Normalmente são oriundas de 

fatores que não estão sob a 
governabilidade do Gerente de 

Projeto. 

Definir premissas já conhecidas no 
momento. 

O objetivo não é “inventar” ou 
levantar muitas premissas, mas 
sim identificar aquelas que se 

mostrem primordiais ao 
planejamento do projeto.

D
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Ex
em

pl
os

Listar os grandes 
produtos e/ou serviços 
a serem entregues para 

o atingimento do 
objetivo do projeto. 

Neste momento, devem 
ser elencadas as grandes 
fases/entregas do projeto 

de forma “macro”, pois 
estas serão decompostas 

em partes menores 
posteriormente.

1) Realização de Estudo de viabilidade
2) Contratação dos Projetos
3) Confecção dos projetos
4) Obtenção de Licenciamentos
5) Contratação das obras
6) Execução das obras
7) Entrada em Operação

Grandes Entregas
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Grandes Entregas
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Riscos
O risco é um evento ou uma condição 
incerta que, se ocorrer, impactará no 

Projeto. 

As exposições de risco podem 
acontecer a partir de adversidades na 
situação econômica, financeira ou até 

mesmo a circustâncias inerentes ao 
próprio projeto. 

Os riscos devem analisados de 
modo a determinar a sua exposição 

ao risco, dependendo de dois 
aspectos: probabilidade de 

ocorrência e o impacto que pode 
causar ao projeto.
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Restrições
Restrições são fatores que limitam a 

execução do projeto. São 
proibições/regras que precisam ser 

obrigatoriamente respeitadas. 

Podem estar ligadas a recursos 
(tempo, dinheiro, recursos humanos 

etc.), a cláusulas contratuais, 
imposições do patrocinador do 

projeto, entre outros.

Definir restrições já conhecidas no 
momento. O objetivo não é 

“inventar” ou levantar muitas 
restrições, mas sim identificar 

aquelas que se mostrem primordiais 
ao planejamento do projeto.

Restrições
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Escopo

Breve descrição do esforço 
a ser empreendido para 

que as entregas do projeto 
sejam atingidas – devem 

ser relacionados os 
produtos e/ou serviços 

que o projeto entregará 
ao cliente.
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Não Escopo

Breve descrição daquilo 
que NÃO será executado 
ou entregue pelo projeto. 
Caso alguma das partes 
interessadas tenha uma 

necessidade que não será 
atendida pelo projeto, 

esta deverá ser descrita 
nesse campo.
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Custo

Os custos estimados deverão
ser substituídos pelos reais,
na medida em que os valores
forem conhecidos.
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Identificação e Duração

Informações 
complementares e 

duração do projeto.
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Equipe do Projeto

Informações sobre a 
equipe do projeto.
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Formalização do TAP

Assinatura do Termo de 
Abertura do Projeto (TAP)
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Oficina prática

Recursos:
Cases de projetos
Post it e canetas
TAP em branco afixado na sala

Termo de Abertura do Projeto (TAP)

Elaborar um Termo de Abertura do Projeto com os recursos disponíveis
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Alinhamentos
Todos os campos do TAP precisam ser preenchidos?

O TAP pode ser modificado depois da assinatura?

Se houver mudanças no Projeto, o TAP precisa ser alterado?

Somente o gerente de projeto pode elaborar o TAP?

Onde devo “guardar” o TAP?

Termo de Abertura do Projeto (TAP)
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Próximos passos:

Estrutura Analítica do Projeto (EAP)
• Alinhamento de conceitos
• Oficina prática
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http://egov.df.gov.br
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