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BACK COVER/ SUMMARY
Desta vez os jovens gestores de projetos têm um trabalho à sua medida. Depois de o Peter Johansen
quase ter destruído o Baile do Dia dos Namorados, seria de esperar que os jovens ficassem
contentes por ver o Pete Borbulha pelas costas. Então porque é que se tentam aproximar dele – e o
que esperam eles conseguir?
À medida que uma pequena ideia ganha vida própria e que um membro da equipa é atingido no seu
auge, eles dão por si a fazer um grande esforço para responder a uma simples questão: Podem eles
de facto transformar um bully? …E devem sequer tentar?
A resposta está num lugar inesperado… e nem o Coelho da Páscoa pode ajudá-los.

Comentários
“Nesta história fascinante o Gary está no seu melhor, levando-nos através das fases chave da vida
dos projetos e transmitindo-nos a sua sabedoria ao longo do caminho. Como pai de um préadolescente, considero O Projeto de Transformação do Bully da Páscoa um recurso valioso para
ensinar ao meu filho uma lição de vida importante.” - Yohan Abrahams, Presidente PMI UK chapter
2014-16
“O Gary Nelson lembra-nos com este livro que os projetos têm um efeito transformador na
sociedade.
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A geração dos nossos filhos, nativos digitais, tem mais meios de comunicação social e fontes de
informação do que nunca. Eles enfrentam os seus próprios desafios com maior preocupação social.
Mas precisam também de desenvolver competências de comunicação, colaboração, criatividade,
pensamento crítico, no fundo todas as competências de gestão de projetos, para se tornarem numa
EQUIPA que materializa os seus projetos, os seus sonhos.
Grandes ou pequenos projetos têm um impacto social, e uma boa ideia para ajudar uma pessoa pode
ter um efeito multiplicador sobre o nosso ambiente.” - Carlos J. Pampliega, PMP, Keynote Listener
“É realmente difícil encontrar livros como os que o Gary escreve em qualquer outro lugar.
Pronunciando-se de forma fácil e direta sobre a ciência de gerir projetos para crianças, através de
histórias que capturam a imaginação de todos, não é uma tarefa fácil, mas o Gary consegue fazê-lo
com mestria.
Neste novo livro, tal como nos anteriores do Gary, os jovens leitores são levados lentamente, passo a
passo, para o que parece mais uma aventura, e não tanto um trabalho de projeto. Divertimento e
aprendizagem misturam-se ao longo do percurso, e todos, incluindo jovens e pais, podem apreciar o
passeio!” - Roberto Toledo, MBA, PMP, CEO da Alpha Consultoria, SA, e anterior membro da
Direção da PMI Educational Foundation
“A arte de contar histórias é uma forma poderosa de ensinar novos conceitos. Estou deveras
surpreendido com a forma confortável com que o Gary consegue abordar os conceitos fundamentais
da gestão de projetos no seu novo livro. O texto é de fácil compreensão, o que ajuda a fixar as ideias.
Tudo numa fabulosa e interessante leitura para o público-alvo.” - Fahad Ahmed, PMP, Presidente
PMI Karachi Pakistan Chapter
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