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"A vasta experiência dos participantes aliada à mestria do coordenador, 
resultou numa troca de experiências e conhecimento diversificado e de 
grande mais-valia. A dinâmica criada num ambiente desconhecido e 
exigente, com prazos muito escassos onde era preciso gerar resultados, 
permitiu colocar em prática as ferramentas apreendidas. Foi também 
revelador o facto de termos usado as práticas a nível comportamental 
(soft skills), como fator decisivo no êxito da gestão de projetos.”

Duração
2 dias, 40 horas 
Dias completos, 9h00 às 18h00
Manhãs, 9h00 às 13h00

Idioma
Português e Inglês

Investimento
1.800€
(ver condições no verso)

Local
Sines Tecnopolo

Próxima edição inicia
Setembro, 2017

Calendário
28 e 29 SET
2, 3 e 4 OUT



  
  
 

O crescente ambiente de competitividade no mercado está a conduzir as 
empresas a uma transformação constante, o que se concretiza em novos 
produtos, processos de negócio, modelos de organização, sistemas de 
informação e infraestruturas. Em resultado, os quadros das empresas são 
frequentemente chamados a gerir ou participar em projetos, sendo por vezes o 
seu esforço pouco eficiente.

Estudos demonstram que as principais razões de insucesso de alguns projetos 
estão associadas com a gestão e não com a disponibilidade de recursos. Como 
exemplo, 21% são cancelados e mais de 42% ultrapassam a data final planeada 
e o seu orçamento. Neste quadro, torna-se fundamental desenvolver práticas 
de Gestão de Projetos que tornem mais previsíveis os resultados do projeto, 
aumentando o return on investment/sucesso do projeto, garantindo, ao longo 
do seu ciclo de vida, uma adequada gestão do seu âmbito, stakeholders, tempo, 
custo, risco, equipa, comunicação, procurement e qualidade.

 Este programa foi desenhado para quadros das várias áreas funcionais envolvidos 
ou com potencial de intervenção na gestão, desenvolvimento e implementação de 
projetos.

O programa privilegia uma abordagem integrada de Gestão de Projetos, alinhada 
com o Framework e as melhores práticas do Project Management Institute® 
(tendo a Porto Business School a credencial de Registered Education Provider 
do Project Management Institute®). O programa responde à necessidade de 
aquisição e desenvolvimento de competências, facilitando a operacionalização de 
projetos nas empresas.

O programa Gestão de Projetos está acreditado pelo Project Management 
Institute™ conferindo 40 PDUs – Professional Development Units, necessários 
para a certificação Project Management Professional – PMP ™.
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