Workshop ACÇÃO DE FORMAÇÃO Curso

Project Management
- Gestão de Projectos -

DESTINATÁRIOS:
Todos os que queiram saber mais sobre a gestão de projetos, no sentido amplo do termo, sejam eles
pessoais ou profissionais, de cariz cívico, social ou empresarial.
OBJECTIVOS:
O que é um projecto? É um esforço temporário (porque tem sempre um início e um fim definidos) para criar
um produto, serviço ou resultado. O desenvolvimento de um software para melhorar o negócio, a construção
de um edifício, o esforço de socorro e reconstrução após um desastre natural, a expansão das vendas para
um novo mercado geográfico - todos são projectos e, como tal, devem ser geridos para chegar, dentro do
prazo e do orçamento, aos resultados que os clientes ou organizações pedem. Deste modo, a gestão de
projectos é a aplicação de conhecimentos, competências, métodos, processos, ferramentas e técnicas para
definir e gerir actividades que consigam ir ao encontro dos requisitos do projecto, de modo a atingir os
objectivos pretendidos. No final, os participantes terão adquirido conceitos essenciais sobre a gestão de
projectos, compreendendo as suas metodologias e ferramentas e conhecendo as competências técnicas e
comportamentais que o gestor deve mobilizar para chegar ao fim de um projecto com sucesso.
PROGRAMA:
- Definição de “projecto” e “gestão de projectos”.
- Factores de sucesso e insucesso de um projecto.
- Intervenientes envolvidos no projecto.
- Ciclo de vida do projecto.
- Grupos de processos na gestão de projectos: iniciação, planeamento, execução, monitorização e controlo,
encerramento.
- Gestão do âmbito.
- Gestão do custo.
- Gestão do prazo.
- Gestão da qualidade.
- Gestão dos recursos humanos.
- Gestão da comunicação.
- Gestão do risco.
- Gestão das aquisições.
- Gestão da integração do projecto.
- Gestão das partes interessadas no projecto.
- Ferramentas de apoio de controlo de execução de projecto: earn value management.
FORMADORA:
Eng.ª Anabela Martins (Pós-graduação em Gestão e Avaliação de Projectos. Formadora certificada pelo IEFP.)
CARGA HORÁRIA E CALENDARIZAÇÃO:
21 horas
16, 23 e 30 de Março
Sábados, das 10h00 às 18h30
INSCRIÇÃO:
240 € (Isento de IVA, ao abrigo do n.º 14 do artigo 9.º do CIVA.)

Agradecemos o vosso apoio ao projecto ARQCOOP. Obrigado!

