
LIDERAR E GERIR EQUIPAS DE PROJETO
A liderança sem autoridade formal

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Todos os colaboradores de uma empresa chamados a
intervir como Responsáveis pela condução de equipas de Projeto.

Referência: 192

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Gerir as expectativas da equipa face ao modelo de
liderança
Praticar uma gestão assente na influência
Gerir situações de tensão, conflito e crise
Criar mecanismos de feedback

Métodos: Esta formação privilegia uma pedagogia alternando os
aspetos metodológicos com o treino prático.

 BEST  Curso referenciado pelo PMI®

Este curso atribui 13 PDU’s para preparar ou manter a sua certificação PMP® ou PgMP®

Mobilizar, coordenar e fazer trabalhar em conjunto pessoas de serviços, de setores, de funções diferentes sem dispor de autoridade
hierárquica formal, é um desafio com o qual é confrontado um responsável de projeto.

Para esse líder, o êxito passa por uma gestão transversal eficaz da equipa de intervenientes, os quais devem canalizar para o projeto
as suas competências e os seus contributos.

PMP, PgMP, PMBOK,  PMI-SP and PMI-RMP are marks of Project Management Institute
Inc.

Programa

Identificar as funções e qualidades de um líder num projeto

Identificar o que os membros da equipa do projeto esperam do seu líder.
Identificar as quatro funções do líder.
Mudar as representações individuais da liderança.

Construir uma equipa de projeto de elevado desempenho

Identificar os cinco passos que caracterizam a criação de uma equipa do projeto.
Escolher o estilo de liderança apropriado a cada fase.
Adotar comportamentos que permitam construir relações de confiança no seio da equipa.
Simulação: os estágios de vida da equipa.

Ser assertivo nas relações com outros membros da equipa de projeto

Saber fazer pedidos, independentemente da situação.
Dar e solicitar feedback.
Emitir uma crítica construtiva.
Simulação:

afirmar-se face a um pedido de um membro da equipa do projeto;
dar e receber feedback.



Saber gerir situações de tensão no seio da equipa

Identificar os diferentes comportamentos defensivos no seio da equipa.
Identificar os seus próprios mecanismos de defesa.
Gerir situações de tensão.
Resolver conflitos: processo e atitude.
Simulação: Gestão de situações de tensão e deteção de comportamentos defensivos individuais.

Influenciar a gestão quotidiana para defender os interesses do projeto

Definir a sua estratégia de influência, de acordo com a matriz de atitude / impacto.
Utilizar as diferentes alavancas de influência em diferentes contextos.
Simulação a partir de situações reais dos participantes e em peer-coaching.

Pontos Fortes

Utilização de um questionário de posicionamento com vista à definição de prioridades
Aquisição de conhecimentos especializados: métodos e ferramentas de liderança e gestão de equipes em ambiente de
simulação
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Lisboa

07 Nov - 08 Nov 2019



GESTãO DE RISCOS DE PROJETOS
O projeto sem riscos é um projeto em risco

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Gestores de Projetos e elementos de equipas de
projeto com alguma experiência, que estejam, ou venham a estar,
envolvidos em processos de Gestão de Riscos.

Referência: 449

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Identificar os principais riscos que possam afetar um
projeto;
Tipificar, medir e avaliar de forma simples os riscos identificados;
Definir abordagens de resposta aos riscos;
Elaborar um Plano de gestão de Riscos simples;
Definir mecanismos de monitorização e controlo de riscos.

Métodos: Uma Metodologia que inclui:trocas de experiências
práticas entre o grupo de participantes;
estudos de caso.

Curso referenciado pelo PMI®

Este curso atribui 13 PDU’s para preparar ou manter a sua certificação PMP® ou PgMP®

O curso Gestão de riscos de projetos pretende satisfazer uma crescente expectativa de gestores de projetos e de empresas que,
confrontados com crescentes restrições económicas e temporais, acabam por assumir elevados riscos (técnicos, administrativos,
económicos e humanos, internos e externos).

Como qualquer outro parâmetro do projeto, é importante controlar os riscos a fim de limitar os seus impactos tanto quanto possível.
Esta formação ajuda-o a dominar as etapas e as ferramentas da gestão de riscos de projetos visando a sua minimização.

PMP, PgMP, PMBOK,  PMI-SP and PMI-RMP are marks of Project Management Institute
Inc.

Programa

Conhecer o processo de gestão de riscos

Riscos e perigos, contingências e incertezas.
Ameaças e oportunidades.
Os tipos de risco.
A particularidade dos riscos do projeto em comparação com outros riscos de negócio.
As etapas do processo global da gestão de risco.

Identificar todos os riscos do projeto

Os métodos de análise de fase, funcionalidade, causa e origem.
Checklists de risco por tipo de projeto.
A representação gráfica dos riscos como forma de organizar e priorizar os riscos.

Realizar uma análise qualitativa dos riscos

A avaliação da probabilidade e gravidade.
A medida de criticidade.



As matrizes de risco.

Realizar uma análise quantitativa dos riscos

Métodos quantitativos.
Exercício de simulação: princípio e casos de aplicação com macros do Excel.

Desenvolver um plano de ação para enfrentar os riscos

Os diferentes métodos para tratar ameaças e oportunidades:
redução / melhoria;
transferência / partilha;
eliminação / exploração;
aceitação.

Provisões orçamentais para cobrir os custos.
Provisões temporais para cumprir prazos.

Detetar riscos

A detecção da ocorrência de risco.
A implementação de planos de contingência.
A revisão dos riscos do projeto.

Integrar um plano de gestão de risco no projeto

A avaliação do risco global do projeto.
O plano de gestão de risco do projeto.
Negociar e partilhar os riscos com a equipa.
O risco: indicador chave no painel de controlo do projeto.

Pontos Fortes

Estudo de caso para aplicação prática de técnicas e ferramentas.
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GESTãO DE PROJETOS
Project management

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: 10GP’s, Chefes de Projeto, Team Leaders.
Membros de equipes de projeto.
Responsáveis de novos produtos.
Responsáveis de Obras.
Responsáveis de projetos de investigação e desenvolvimento.
Dirigentes e Quadros Superiores chamados a participar em grupos
de trabalho de um projeto.

Referência: 133

Objetivos: Uma formação que permite aos participantes:Dominar
as técnicas e ferramentas necessárias à gestão corrente de
projetos.
Aplicar corretamente os instrumentos de apoio ao planeamento de
projetos, através de uma abordagem metodológica que permita
homogeneizar a informação em ambiente de projeto.
Conhecer as ferramentas informáticas existentes para melhorar o
planeamento, organização e controlo dos projetos.

Métodos: Abordagem às melhores praticas de gestão de projetos -
IPMA® e PMI®.
Trabalhos práticos e exercícios para aprofundamento dos
conceitos.

 Best   Curso referenciado pelo PMI®

Este curso atribui 20 PDU’s para preparar ou manter a sua certificação PMP®ou PgMP®

O planeamento e a gestão de um projeto são aspetos cruciais para o desenvolvimento das empresas em contextos competitivos.

Através desta ação de formação os participantes abordam a gestão de projetos no contexto das suas organizações ficando dotados de
técnicas, ferramentas chave e competências comportamentais essenciais a qualquer gestor de projeto.

PMP, PgMP, PMBOK,  PMI-SP and PMI-RMP are marks of Project Management Institute
Inc.

Programa

O contexto

Identificar os Sponsors e Stakeholders envolvidos no projeto.
Documentar as especificações.

A Equipa de Projeto

Contratualização da relação com o Gestor do Projeto
A formação da equipa.
As regras de delegação eficaz.

Gestão do Âmbito

Decompor o projeto em atividades coerentes.
Descrever a totalidade das atividades a serem executadas.
Construir a WBS do projeto.



Orçamento do projeto

Construir o orçamento inicial, integrando os custos internos e externos.
Estilos de gestão do Gestor do Projeto.
Os estágios de desenvolvimento da equipa de projeto.

A negociação

Negociar sem qualquer relação hierárquica.
Preparar e conduzir uma relação negociada.

Gestão do Tempo

Construir uma agenda com o método PERT.
Identificar o caminho crítico e as margens.
Desenhar o gráfico de Gantt.

Gestão de Risco

Identificar todos os riscos: ameaças e oportunidades.
Avaliar e tratar grandes riscos.

As Reuniões

Organizar e realizar uma reunião do projeto: lançamento, progresso, revisão do projeto, comitê de direção, conclusão.

Monitorização do Projeto

Monitorizar o progresso, avaliar tendências e tomar decisões

Gestão de Conflitos

Lidar adequadamente com situações de conflito.
Gerir comportamentos agressivos.

O Painel de controlo do projeto - "Dashboard"

Informar os Sponsors e as partes interessadas.
Produzir um painel sintético e visual.

Compromisso Pessoal

Desenvolver competências através de um Plano de Ação

 

Pontos Fortes

Utilização de um cenário como base para a formação ao longo de 3 dias.
Aquisição de conhecimentos especializados: métodos e ferramentas de gestão de projetos e gestão de equipes.
Recurso demonstrativo à ferramenta MS Project ®.
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CICLO: GESTãO DE PROJETOS + MICROSOFT PROJECT
Acompanhar o planeamento da gestão de projetos com software adequado

Duração: 5 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Chefes de projetos de toda a espécie.
Responsáveis de novos produtos.
Responsáveis de Obras.
Responsáveis de projetos de investigação e desenvolvimento,
engenharia, introdução de novas técnicas de gestão.
Chefes de projeto de organização.
Dirigentes e Quadros Superiores chamados a participar em grupos
de trabalho de um projeto.

Referência: 517

Objetivos: Uma formação que permite aos participantes:Dominar
as técnicas e ferramentas necessárias à gestão corrente de
projetos.
Aplicar corretamente os instrumentos de apoio ao planeamento de
projetos, através de uma abordagem metodológica que permita
homogeneizar a informação em ambiente de projeto.
Conhecer as ferramentas informáticas existentes para melhorar o
planeamento, organização e controlo dos projetos.
Estruturar e planear um projeto com o Microsoft Project;
Utilizar o Microsoft Project no acompanhamento da execução de
um projeto;
Executar tarefas de adaptação do Microsoft Project às suas
necessidades específicas.

Métodos: Esta formação privilegia uma pedagogia alternando os
aspetos metodológicos com o treino prático.
Utilização de um caso de estudo em que fica evidenciado o ciclo de
vida do projeto e aplicação do mesmo numa ferramenta de gestão
e controlo - Ms Project.
Trabalhos práticos de consolidação de conceitos teóricos.

 Best   Curso referenciado pelo PMI®

Este curso atribui 20 PDU’s para preparar ou manter a sua certificação PMP® ou PgMP®

O planeamento e a gestão de um projeto são aspetos cruciais para o desenvolvimento das empresas em contextos competitivos.
Através desta ação de formação os participantes abordam a gestão de projetos com recurso às melhores práticas de gestão de
projetos, descritas nos principais referenciais internacionais (PMBOK; ICB e ISO 21500), complementada pela abordagem pratica de um
case study suportado no MsProject

PMP, PgMP, PMBOK,  PMI-SP and PMI-RMP are marks of Project Management Institute
Inc.

 



Programa

1ª PARTE - Gestão de projetos

O contexto
Identificar os Sponsors e Stakeholders envolvidos no projeto.
Documentar as especificações.

A Equipa de Projeto
Contratualização da relação com o Gestor do Projeto
A formação da equipa.
As regras de delegação eficaz.

Gestão do Âmbito
Decompor o projeto em atividades coerentes.
Descrever a totalidade das atividades a serem executadas.
Construir a WBS do projeto.

Orçamento do projeto
Construir o orçamento inicial, integrando os custos internos e externos.
Estilos de gestão do Gestor do Projeto.
Os estágios de desenvolvimento da equipa de projeto.

A negociação
Negociar sem qualquer relação hierárquica.
Preparar e conduzir uma relação negociada.

Gestão do Tempo
Construir uma agenda com o método PERT.
Identificar o caminho crítico e as margens.
Desenhar o gráfico de Gantt.

Gestão de Risco
Identificar todos os riscos: ameaças e oportunidades.
Avaliar e tratar grandes riscos.

As Reuniões
Organizar e realizar uma reunião do projeto: lançamento, progresso, revisão do projeto, comitê de direção, conclusão.

Monitorização do Projeto
Monitorizar o progresso, avaliar tendências e tomar decisões

Gestão de Conflitos
Lidar adequadamente com situações de conflito.
Gerir comportamentos agressivos.

O Painel de controlo do projeto - "Dashboard"
Informar os Sponsors e as partes interessadas.
Produzir um painel sintético e visual.

Compromisso Pessoal



Desenvolver competências através de um Plano de Ação
2ª PARTE - Microsoft Project

Introduzir o Microsoft Project como ferramenta de gestão de projetos
Iniciar um projeto.
Definição das opções.
Criação e alteração de calendários.
Abertura de um novo projeto.

Definir as atividades de um projeto
Criação de atividades; Hierarquia das atividades (WBS).
Atividades sumário; Visualização e alteração dos níveis de hierarquia.
Criação de milestones.
Tipos de atividades; Unidades de tempo; Duração das atividades.

Criar a estrutura de um projeto através de um referencial de cronograma e relação de atividades
Relações de dependência entre atividades; Formas de criar as relações de dependência; Tipos de relações de dependência.
Outras características de uma relação de dependência.

Alocar e definir os recursos
Recursos do projeto.
Tipos de recursos.
Criação de um recurso.
Parametrização e calendário de um recurso.
Formas de alocação de um recurso.
Afetação de recursos em função do tipo de atividade.
Duração vs. Trabalho; Afetação a tempo parcial; Sobrecarga de recursos.

Aprofundar as características de uma atividade
Definição de prioridades; Criação de restrições de datas.
Introdução de notas e anexos; Criação de uma atividade recorrente.

Aprofundar as características de um recurso
Definição da sua disponibilidade.
Criação de tabelas de custos.
Introdução de notas e anexos.

Caracterizar opções avançadas na gestão de custos e recursos
Criação e Aplicação de diferentes tabelas de custos.
Aplicação de Work Contours.
Definição e aplicação de overtime.
Criação de custos fixos numa atividade; Afetação de recursos de custo fixo.

Visualizar o projeto e introduzir os gráficos de Gantt
Aplicação e formatação de outras views.
Aplicação e formatação de outras tables.
Aplicação de filtros.
Definição e ordenação de grupos.
Visualizar gráficos de Gantt e opções disponíveis.
Personalização da escala de tempo.
Formatação de grelhas.
Criação e alteração de tipos de barras e de texto.
Opções de impressão.

Analisar a alocação de recursos
O Resource Usage e o Resource Graph; Identificação de sobrecargas; Personalização das vistas.
Acrescentar informação às vistas.
Opções de formatação.

Resolver problemas de sobrecarga de recursos
Considerações sobre o nivelamento de recursos.
Definição de parâmetros para o nivelamento.
Aplicação e anulação do nivelamento.
Análise na vista de Detail Gantt.



Introduzir métodos de acompanhamento de um projeto
O Tracking Gantt; Criação de uma Baseline e de planos interinos.
Atualização dos dados do projeto; Atualização dos dados de uma atividade;
Criação de uma interrupção no projeto.

Criar relatórios no Microsoft Project
Tipos de relatórios.
Visualização, paginação e impressão.
Criação de relatórios personalizados.

Exportar e analisar dados noutras aplicações
Criação e aplicação de mapas de exportação.
Exportação dos dados para o Excel.

Introduzir métodos de planeamento com múltiplos projetos
Projetos e subprojetos.
Inserir um projeto noutro.
Relações de dependência interprojeto.

Partilhar recursos
Criação de uma pool de recursos.
Atualização da pool de recursos.
Análise consolidada de todos os projetos que partilham a pool.
Considerações adicionais.

Pontos Fortes

Formadores Certificados;
Utilização de um caso prático que cobre o ciclo de vida de um projeto;
Suporte, por parte do formador, da utilização da ferramenta Microsoft Project face às necessidades reais dos participantes.
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MICROSOFT PROJECT
Preparar e gerir um projeto utilizando as funcionalidades disponíveis do Microsoft Project

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Chefes de projetos e membros de equipa de projeto
encarregada da gestão da planificação e do acompanhamento de
projetos.

Referência: 354

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:estruturar e planear um projeto com o Microsoft
Project;
utilizar o Microsoft Project no acompanhamento da execução de
um projeto;
executar tarefas de adaptação do Microsoft Project às suas
necessidades específicas.

Métodos: Pedagogia baseada na metodologia hands on em que
cada participante terá computador para experienciar os temas
abordados e desenvolver exercícios práticos propostos.
Plano pedagógico com alternância entre exposições e exercícios
práticos individuais.
Análise e discussão de situações específicas apresentadas pelos
participantes.

Este curso permite-lhe estruturar a preparação, planeamento e gestão de um projeto através do Microsoft Project, definindo um
cronograma de atividades e uma alocação efetiva de recursos.

Programa

Introduzir o Microsoft Project como ferramenta de gestão de projetos

Iniciar um projeto.
Definição das opções.
Criação e alteração de calendários.
Abertura de um novo projeto.

Definir as atividades de um projeto

Criação de atividades; Hierarquia das atividades (WBS).
Atividades sumário; Visualização e alteração dos níveis de hierarquia.
Criação de milestones.
Tipos de atividades; Unidades de tempo; Duração das atividades.

Criar a estrutura de um projeto através de um referencial de cronograma e relação de atividades

Relações de dependência entre atividades; Formas de criar as relações de dependência; Tipos de relações de dependência.
Outras características de uma relação de dependência.

Alocar e definir os recursos

Recursos do projeto.
Tipos de recursos.
Criação de um recurso.
Parametrização e calendário de um recurso.
Formas de alocação de um recurso.
Afetação de recursos em função do tipo de atividade.
Duração vs. Trabalho; Afetação a tempo parcial; Sobrecarga de recursos.



Aprofundar as características de uma atividade

Definição de prioridades; Criação de restrições de datas.
Introdução de notas e anexos; Criação de uma atividade recorrente.

Aprofundar as características de um recurso

Definição da sua disponibilidade.
Criação de tabelas de custos.
Introdução de notas e anexos.

Caracterizar opções avançadas na gestão de custos e recursos

Criação e Aplicação de diferentes tabelas de custos.
Aplicação de Work Contours.
Definição e aplicação de overtime.
Criação de custos fixos numa atividade; Afetação de recursos de custo fixo.

Visualizar o projeto e introduzir os gráficos de Gantt

Aplicação e formatação de outras views.
Aplicação e formatação de outras tables.
Aplicação de filtros.
Definição e ordenação de grupos.
Visualizar gráficos de Gantt e opções disponíveis.
Personalização da escala de tempo.
Formatação de grelhas.
Criação e alteração de tipos de barras e de texto.
Opções de impressão.

Analisar a alocação de recursos

O Resource Usage e o Resource Graph; Identificação de sobrecargas; Personalização das vistas.
Acrescentar informação às vistas.
Opções de formatação.

Resolver problemas de sobrecarga de recursos

Considerações sobre o nivelamento de recursos.
Definição de parâmetros para o nivelamento.
Aplicação e anulação do nivelamento.
Análise na vista de Detail Gantt.

Introduzir métodos de acompanhamento de um projeto

O Tracking Gantt; Criação de uma Baseline e de planos interinos.
Atualização dos dados do projeto; Atualização dos dados de uma atividade;
Criação de uma interrupção no projeto.

Criar relatórios no Microsoft Project

Tipos de relatórios.
Visualização, paginação e impressão.
Criação de relatórios personalizados.

Exportar e analisar dados noutras aplicações

Criação e aplicação de mapas de exportação.
Exportação dos dados para o Excel.

Introduzir métodos de planeamento com múltiplos projetos

Projetos e subprojetos.



Inserir um projeto noutro.
Relações de dependência interprojeto.

Partilhar recursos

Criação de uma pool de recursos.
Atualização da pool de recursos.
Análise consolidada de todos os projetos que partilham a pool.
Considerações adicionais.

Pontos Fortes

Um estudo de caso permite a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso.
Suporte, por parte do formador, da utilização da ferramenta Microsoft Project face às necessidades reais dos participantes.
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SCRUM: UTILIZAçãO EFICAZ
Os benefícios do Scrum na gestão de projetos

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Gestor de Projetos;
Chefes de Projeto;
Chefes de equipa;
Membros de equipas de projetos;
Analistas;
Responsáveis de Qualidade.

Referência: 1207

Objetivos: No final da formação os participantes serão capazes
de:Entender os princípios Scrum;
Implementar a abordagem SCRUM no seu contexto;
Identificar as responsabilidades de cada interveniente.

Métodos: A utilização de um estudo de caso ao longo de toda a
formação permite complementar momentos expositivos com uma
aplicação prática, visando a transferência da aprendizagem.

Os métodos Agile são cada vez mais utilizados na gestão de projetos, sendo o SCRUM o mais conhecido. Esta formação concede-lhe
informação crucial sobre a aplicação do SCRUM no seio dos seus projetos.

Programa

Compreender os benefícios dos métodos Agile

A origem dos métodos Agile.
Entender os benefícios esperados com estes métodos em comparação com os métodos convencionais de gestão de projetos.
A abordagem SCRUM em projetos de IT.

Compreender a abordagem SCRUM

Identificar as etapas de uma abordagem SCRUM.
Identificar as partes interessadas e suas funções: Dono do produto, Scrum Master, equipa.
Noções de:

Iteração;
Sprint;
Lançamento.

Realizar o levantamento de necessidades

Os requisitos do produto - o Backlog.
As histórias.
As funcionalidades retidas.
Priorizar - o modelo de Kano.
Descrições detalhadas.

Planear o trabalho e avaliar as alterações

Definir atividades com base em “histórias”.
Avaliar o custo associado.
Planear o lançamento, sprints.
Dividir atividades.

Realizar o Sprint

Os pré-requisitos para o lançamento de um Sprint.
Executando uma Reunião de Planeamento do Sprint.
A organização diária do trabalho - a reunião diária.



Revisão do progresso.
 A conclusão e a revisão do Sprint.
Feedback e melhoria contínua.

Implementar a monitorização e a aceitação

Organizar os diferentes testes.
O teste de aceitação.

Ir mais além com o SCRUM

Os modelos híbridos.
Utilizar ferramentas de colaboração que suportam o método Agile.

Pontos Fortes

Utilização de um caso de estudo;
Apresentação das principais ferramentas, intercalada com momentos de reflexão para identificar os fatores chaves de sucesso
da implementação do SCRUM;
Formadores Certificados.
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PM² - METODOLOGIA DE GESTãO DE PROJETOS
Gestão e coordenação de projetos financiados pela União Europeia

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Gestor de Projetos
Chefes de equipas de projetos
Membros de equipas de projeto

Referência: 1221

Objetivos: Esta formação é adequada a quem gere projetos,
nomeadamente aqueles que são financiados pela UE.No final da
formação os participantes deverão ser capazes de:implementar a
metodologia;
melhorar a taxa de sucesso dos seus projetos;
comunicar de forma mais eficiente;
gerir as expectativas da equipa e de mais stakeholders face ao
modelo de governo do projeto;
praticar uma gestão de influência;
criar mecanismos de feedback.

Métodos: Abordagem às melhores praticas de gestão de projetos –
PM2.
Trabalhos práticos e exercícios para aprofundamento dos
conceitos.

O Open PM² é uma Metodologia de Gestão de Projetos open-source. Esta iniciativa da Comissão Europeia visa ajudar a estabelecer
uma linguagem e processos comuns para projetos dentro das instituições e aumentar a eficácia e a eficiência na colaboração das
várias partes interessadas, contribuído para o sucesso na coordenação de projetos na UE.

Sendo um método de fácil implementação, adequado para qualquer tipo de projet, o PM² foi desenvolvido para responder às
necessidades específicas, à cultura e restrições das instituições da UE.

Esta formação permite-lhe:

conhecer a Metodologia de Gestão de Projetos que, tendo sido desenvolvida pela Comissão Europeia, incorpora elementos das
melhores práticas, padrões e metodologias globalmente aceites;
Melhorar o seu desempenho, enquanto Gestor de Projeto, através da adoção das melhores práticas de gestão de projetos.

Programa

Projetos e Gestão de Projetos

Projetos, programas, portfólios e suas metodologias.
Os projetos com financiamento europeu – o porquê da metodologia.
Conceitos de projetos e operações – o triângulo das restrições.
Os entregáveis do projeto e os entregáveis da gestão de projetos.
Os resultados e a implementação do negocio.
Sucesso e fracasso na gestão de projetos.
A gestão de stakeholders.

Introdução à Metodologia PM²

Ciclo de vida do projeto – Metodologia PM².
O modelo de governo do projeto – papéis e responsabilidades.
PM² - os processos e o seu fluxo.
PM² - templates da metodologia.
O gestor do projeto – competências.



Ferramentas e técnicas de gestão de projetos.

Iniciação e planeamento do Projeto

Iniciação e planeamento das atividades e suas ferramentas.
Definição de papéis e responsabilidades – o Modelo RASCI.
O caso de negócio e o termo de abertura do projeto.
Fatores críticos de sucesso e critérios de sucesso.
Planeamento do arranque.
A matriz de stakeholders.
O plano de projeto:

o planeamento do trabalho;
a estrutura analítica do projeto;
a estimativa da duração e do esforço;
a calendarização;
o plano de subcontratação;
o plano de entregáveis e seus critérios;
a transição do ambiente de projeto para operação;
os registos do projeto: alterações, riscos, problemas, decisões;
checklists para a qualidade.

Execução e coordenação do projeto

Gestão eficaz de reuniões.
Garantia e controle de qualidade.
Coordenação e comunicação.
Gestão de alterações.
Report.
Gestão de estágios/fases.
Critérios de aceitação.

Gestão e controlo do projeto

Monitorização do projeto.
Controlo do cronograma e custos.
Gestão das partes interessadas e comunicação.
Gestão de requisitos.
Gestão de alterações.
Gestão de riscos e problemas.
Lista para verificação PM².

Encerramento do Projeto

Reunião de encerramento do projeto.
Lições identificadas e implementação de lições aprendidas.
Critério de aceitação.
Encerramento administrativo.

Aplicação prática da metodologia com recurso a um estudo de caso

Pontos Fortes

Utilização de um case study para aplicação da metodologia.
Aquisição de conhecimentos especializados: métodos, ferramentas e gestão de equipes em ambiente de simulação.
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11 Nov - 13 Nov 2019



PM² - A NOVA FERRAMENTA PARA GESTORES DE PROJETO EXPERIENTES
Gestão e Coordenação de Projetos financiados pela União Europeia

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Gestor de Projetos
Chefes de equipas de projetos
Membros de equipas de projeto

Referência: 1224

Objetivos: Esta formação é adequada a quem gere projetos,
nomeadamente aqueles que são financiados pela UE.No final da
formação os participantes deverão ser capazes de:implementar a
metodologia;
melhorar a taxa de sucesso dos seus projetos;
comunicar de forma mais eficiente;
gerir as expectativas da equipa e de mais stakeholders face ao
modelo de governo do projeto;
praticar uma gestão de influência;
criar mecanismos de feedback.

Métodos: Abordagem às melhores praticas de gestão de projetos –
PM2.

O Open PM² é uma Metodologia de Gestão de Projetos open-source. Esta iniciativa da Comissão Europeia visa ajudar a estabelecer
uma linguagem e processos comuns para projetos dentro das instituições e aumentar a eficácia e a eficiência na colaboração das
várias partes interessadas, contribuído para o sucesso na coordenação de projetos na UE.

Sendo um método de fácil implementação, adequado para qualquer tipo de projet, o PM² foi desenvolvido para responder às
necessidades específicas, à cultura e restrições das instituições da UE.

Esta formação permite-lhe:

conhecer a Metodologia de Gestão de Projetos que, tendo sido desenvolvida pela Comissão Europeia, incorporando elementos das
melhores práticas, padrões e metodologias globalmente aceite.

Programa

Introdução à Metodologia PM²

Ciclo de vida do projeto – Metodologia PM².
O modelo de governo do projeto – papéis e responsabilidades.
PM² - os processos e o seu fluxo.
PM² - templates da metodologia.
O gestor do projeto – competências.
Ferramentas e técnicas de gestão de projetos.

Iniciação e Planeamento do Projeto

Iniciação e planeamento das atividades e suas ferramentas.
Definição de papéis e responsabilidades – o Modelo RASCI.
O caso de negócio e o termo de abertura do projeto.
Fatores críticos de sucesso e critérios de sucesso.
Planeamento do arranque.
A matriz de stakeholders.
O plano de projeto:

planeamento do trabalho;
estrutura analítica do projeto;
estimativa da duração e do esforço;



calendarização;
plano de subcontratação;
plano de entregáveis e seus critérios;
transição do ambiente de projeto para operação;
os registos do projeto: alterações, riscos, problemas, decisões;
checklists para a qualidade.

Execução e coordenação do projeto

Gestão eficaz de reuniões.
Garantia e controle de qualidade.
Coordenação e comunicação.
Gestão de alterações.
Report.
Gestão de estágios/fases.
Critérios de aceitação.

Gestão e controlo do projeto

Monitorização do projeto.
Controlo do cronograma e custos.
Gestão das partes interessadas e comunicação.
Gestão de requisitos.
Gestão de alterações.
Gestão de riscos e problemas.
Lista para verificação PM².

Encerramento do Projeto

Reunião de encerramento do projeto.
Lições identificadas e implementação de lições aprendidas.
Critério de aceitação.
Encerramento administrativo.

Pontos Fortes

Aquisição de conhecimentos especializados: métodos, ferramentas e gestão de equipes em ambiente de simulação.

Pré-requisitos

Fundamentos de Gestão de Projetos
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Porto

28 Oct - 29 Oct 2019

Lisboa

12 Nov - 13 Nov 2019



A GESTãO DE PROJETOS PELA CADEIA CRíTICA
Desenvolver projetos com uma eficácia de cumprimentos dos prazos superior a 95% através da Critical Chain Project Management
(CCPM)

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Este curso pode ser posicionado como complementar
(um add-on) a um curso de gestão de projetos e como tal é dirigido
a gestores de projetos em geral.

Referência: 1270

Objetivos: Com este curso pretende-se que os
participantes:Entendam os limites e as consequências da gestão
tradicional de projetos
Saibam aplicar os princípios do planeamento e execução do projeto
de acordo com a Metodologia Cadeia Crítica.
Percebam os passos para implementar a CCPM numa organização.

Métodos: Uma Metodologia que inclui:abordagem às melhores
práticas da Gestão de Projetos pela Cadeia Crítica;
trocas de experiências práticas entre o grupo de participantes;
estudos de caso.

Tendo em conta a dinâmica atual dos mercados, as empresas são obrigadas a desenvolver projetos a um ritmo cada vez mais rápido,
sob pena de ficarem para trás e perderem competitividade.

A globalização, os avanços tecnológicos e a cada vez maior concorrência obrigam as a empresas a lançarem projetos relacionados
com novos produtos e serviços, novos modelos de negócio ou processos melhorados e mais eficientes.

Contudo, a gestão de projetos tradicional (PERT/CPM) padece de uma grande ineficácia: um estudo de 2016 revelava que apenas 29%
dos projetos, sob estudo, foram considerados como tendo sucesso e que 44% dos projetos não terminaram dentro dos prazos.

Assim, se as empresas continuarem a considerar estes resultados como uma fatalidade, a acumulação de projetos a desenvolver por
um determinado número de recursos, irá inevitavelmente resultar num aumento da probabilidade de insucesso dos projetos.

A metodologia Critical Chain Project Management (CCPM) foi desenvolvida, há cerca de 15 anos por Eli Goldratt, o criador da Teoria
das Restrições, com o objetivo de proteger a duração de um projeto, e pretende ser um upgrade e um complemento à CPM, na medida
em que tenta, não só, corrigir as situações em que esta última falha, mas, também, fechar o fosso existente entre a teoria do CPM e a
prática influenciada pelos comportamentos humanos. A experiência passada revela que esta metodologia permite desenvolver
projetos com uma eficácia de cumprimentos dos prazos superior a 95%.

Programa

Porque é que os projetos nunca terminam dentro dos prazos

Panorama da gestão de projetos atual
Os problemas associados à gestão tradicional de projetos
A Gestão de Projetos pela Cadeia Crítica (CCPM)

A teoria das Restrições: uma mudança de paradigma

O mundo “Throughput”
Os cinco passos de foco

Como terminar sempre os projetos dentro dos prazos

Decidir o que mudar
Identificar a restrição
Explorar a restrição



Decidir para o que mudar

Projeto único: como proteger a duração de um projeto

Desenvolver a solução da Cadeia Crítica
Gestão do Buffer

Ambiente multi-projeto: a gestão eficaz de um portfolio de projetos

A monitorização e controlo eficaz dos projetos

Implementação do CCPM
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Porto

25 Nov - 26 Nov 2019

Lisboa

05 Dec - 06 Dec 2019



CERTIFICAçãO PMP®
Preparar o exame de certificação do PMI® e validar os conhecimentos em gestão de projeto

Duração: 5 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Gestores de Projetos
Membros de equipas de projetos

Referência: 636

Objetivos: Preparar o exame de certificação PMP ®.Completar o
Pedido de Certificação PMP ®.
Familiarizar-se com o trabalho de referência do PMI ®: a 5ª edição
do Guia PMBOK®.
Validar os conhecimentos já adquiridos na gestão de projetos.
Adquirir dicas e truques para responder às perguntas do exame.

Métodos: Apoio na preparação do dossiê de candidatura ao exame
de certificação.
Acesso permanente a uma base de dados com questões do exame
de certificação.
Exercícios e estudos de casos para completar a aquisição de
competências necessárias ao sucesso no exame PMP®. O grupo
CEGOS – CEGOC é organismo de formação acreditado como REP
pelo PMI®.

Este curso fornece acesso à certificação PMP®, permitindo-lhe aceder às 35 “qualifying hours” necessárias para se poder candidatar
ao exame.

Por que realizar uma formação de certificação PMP ®?
A gestão de projetos desempenha um papel predominante nas práticas de gestão das empresas. Apesar da aparente facilidade
teórica, os líderes e gestores de projetos estão cientes das dificuldades práticas.
Para validar a relevância da experiência adquirida, as associações de gestão de projetos definiram dispositivos para a certificação de
todos os profissionais.

Esses dispositivos só são acessíveis àqueles que demonstrem um número mínimo de anos de experiência.O PMI ® (Project
Management Institute) definiu uma certificação chamada PMP ® (Project Management Professional), que se tem revelado um sucesso.
Mais de 523 mil profissionais em todo o mundo (maio de 2013) possuem certificação PMP ®.
Os candidatos que desejam candidatar-se ao exame deverão atender aos requisitos de qualificação e experiência do PMI ®. Esses
requisitos estão disponíveis on-line no site PMI ®.

PMP, PgMP, PMBOK,  PMI-SP and PMI-RMP are marks of Project Management Institute
Inc.

 

https://static.cegoc.pt/wp-content/uploads/2016/06/02110741/pmi-registered-education-provider.jpg


Programa

Parte 1 - Presencial

Organização do plano de trabalho
Clarificar as suas motivações pessoais.
Definir o ritmo de trabalho e os meios profissionais e pessoais para o assegurar.

Assistência à realização do dossiê de inscrição para obter a elegibilidade PMP®
Enquadramento da Gestão de Projetos

Definições essenciais, ligação com a estratégia, programas e portefólio de projetos.
Ciclo de vida de projeto.
Ligação entre projeto e organização da empresa.

Os 5 grupos de processos do Gestão de Projetos
Arranque, planeamento, execução, acompanhamento e monitorização, encerramento.

Gestão da Integração
Do âmbito do projeto ao processo de encerramento.

Conteúdo do projeto
Requisitos e conteúdo.
A WBS: Estrutura Analítica do Projeto.

Testes online
Os testes são disponibilizadod online por temática, para facilitar a aplicação do plano de aprendizagem.

ENTRE SESSÕES (à distância)

Testes online
Os testes podem ser realizados várias vezes, em momentos diferentes da progressão, para acompanhar o progresso de
aprendizagem.

Interações com o Consultor-formador Cegoc (ao longo da formação)
Contactos telefónicos ou por emails sobre os conteúdos da formação e sobre o dossiê de elegibilidade.

Parte 2 - Presencial

Ponto de situação sobre os trabalhos de cada participante
Gestão dos custos do projeto

Aprofundamento dos métodos de estimativa.
Aprofundamento e exercício sobre os Earned Value Management.

Gestão da qualidade do projeto
Aprofundamento dos instrumentos e técnicas da qualidade e respetivos modelos.

Gestão dos recursos humanos do projeto
Contributos complementares sobre gestão de recursos humanos em ambiente de projeto.

Gestão da comunicação do projeto
Contributos complementares sobre os estilos de comunicação.
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ENTRE SESSÕES (à distância)

Testes online
Os testes podem ser realizados várias vezes, em momentos diferentes da progressão, para acompanhar o progresso de
aprendizagem.

Parte 3 - Presencial

A problemática da responsabilidade profissional
Código de ética e de conduta profissional do PMP®.
A “PMP® examination specification”.

Ponto de situação sobre o plano de trabalho e organização dos mesmos
Feedback sobre os pontos mais difíceis do ciclo de preparação
Testes online/simulação do exame
A JUZANTE DA FORMAÇÃO (à distância)

Acesso a um conjunto de testes
Trabalho pessoal e leitura de textos fundamentais

Pontos Fortes

Formadores Certificados
Elevada taxa de aprovação

Pré-requisitos

Necessária a elegibilidade para a candidatura junto do PMI®.
Os critérios de elegibilidade são definidos pelo PMI e estão descritos em www.pmi.org/.



PREPARAçãO DA CERTIFICAçãO IPMA NíVEL D

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: GP´s, Chefes de Projeto, Chefes de Equipa que
desejam frequentar uma formação para a preparação para o
exame de certificação APOGEP-IPMA®-Nível D.

Referência: 977

Objetivos: Preparação de profissionais para a realização do exame
de certificação IPMA-APOGEP
No final da ação o participante estará apto a:realizar com sucesso
o exame de certificação IPMA – Nível D, bem como, terá adquirido
conhecimentos e práticas de acordo com este referencial;
validar conhecimentos pré adquiridos em gestão de projetos;
validar os ensinamentos obtidos através da experiência dos
participantes face ao referencial ICB-NCB Apogep;
compreender o espirito das questões do exame de certificação.

Métodos: Simulação de questões típicas de exames de certificação
Estudos de casos para complementar a aquisição de competências
necessárias ao sucesso no exame APOGEP-IPMA®-Nível D

Nos últimos anos mais de 1.500 profissionais do setor público e privado foram certificados sob o modelo de
Certificação APOGEP- IPMA, sendo a certificação mais procurada no mercado.

IPMA Certification é um sistema baseado nas competências necessárias ao quotidiano do gestor de projetos. Ao contrário de uma
certificação baseada no conhecimento, que mede o nível do candidato face a um corpo específico de conhecimento, a certificação
IPMA mede a competência na utilização de métodos e técnicas.

Oferecemos em associação com a APOGEP, membro nacional da IPMA, um curso de preparação intensiva para aqueles que desejam
fazer o exame IPMA Nível D. Os exames são realizados em Portugal pela Comissão de Certificação da APOGEP, (poderá consultar as
condições de acesso ao exame aqui).

Programa

O curso é composto de exposições, exercícios, testes, e simulação do exame.

Introdução ao Sistema de Certificação IPMA.

Princípios básicos de Gestão de Projetos.

Gestão de Projetos, Programas e Portefólio.

Competências Técnicas.

Competências Comportamentais.

Competências Contextuais.

https://www.ipma.world/individuals/certification/certification-process/
https://www.ipma.world/individuals/certification/certification-process/
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Métodos na gestão de Projetos.

Estruturas organizacionais.

Estudos de caso.

Simulação de exame.

Pontos fortes

Formadores Certificados
Elevada taxa de sucesso
Simulação de questões de exame




