
 

 

Área de formação 

Gestão e Estratégia 

Conteúdo Programático 

Gestão de Projetos e 
Programas – Práticas 
Internacionais emergentes 

14 HORAS 

 

Destinatários 

Executivos, Gestores de ONGs, 

Administradores, Diretores, 

Gestores responsáveis pela Gestão 

de Ativos, Gestores de Programas, 

Gestores de Projetos, Gestores de 

risco em Projetos e Programas, 

Gestores de PMOs, Consultores de 

Projetos e Programas 

 

 

Certificação de técnicos 

PRIMAVERA: 

Clique aqui para consultar os 

critérios de atribuição de créditos 

 

 

 

Profissionais certificados em: 

PMP (pelo PMI) – atribuição de 14 

PDUs (Professional Development 

Units) 

 

 

Contactos 

Angola/ (+244) 222 440 447 

academy_ao@primaverabss.com 

 

Cabo Verde/ (+238) 356 37 73  

academy@primaverabss.com 

 

Moçambique/ (+258) 21 303 388  

academy_mz@primaverabss.com 

 

Portugal/ (+351) 253 309 241  

academy@primaverabss.com 

 

Enquadramento e objetivos 

Ao longo da última década a disciplina Gestão de Projetos tem 

assistido a uma evolução muito considerável pela importância 

que adquiriu no contexto dos modelos de negócio das 

organizações, cada vez mais baseados em mudança e na medição 

do desempenho.   

 

Fruto da necessidade crescente de sustentabilidade e eficiência 

no consumo dos recursos, uma das tendências é a sua integração 

nos contextos da Gestão de Programas de maior alcance que 

têm como propósito assegurar os benefícios pretendidos de 

forma integrada com os vários projetos da organização, e da 

Gestão dos Ativos Estratégicos para maximizar e otimizar o 

valor que os principais ativos de uma organização produzem ao 

longo de todo o seu ciclo de vida (ativos estes que são criados, 

melhorados e substituídos através de programas e projetos).   

 

Neste módulo inicial, serão apresentados, de uma forma 

genérica, os desenvolvimentos mais recentes no que respeita a 

normas, melhores práticas e certificação profissional e 

organizacional, promovidas pelas mais prestigiadas associações 

no domínio da gestão de projetos e programas: Project 

Management Institute (PMI), Association for the Advance of Cost 

Engineering International (AACE International), International 

Standardization Organization (ISO) e  o College of Performance 

Management (CPM). 

 
No final desta ação de formação os participantes conhecerão as 
melhores práticas Internacionais emergentes para: 
 
 Monitorizar e Gerir Benefícios em Programas; 
 Aplicar Técnicas de Estimação e Orçamentação de Projetos; 
 Analisar e Avaliar Alternativas de Investimento; 
 Planear e Controlar o Desempenho de Projetos e Programas; 
 Gerir o Risco em Projetos e Programas de Desenvolvimento.

https://academydownloads.primaverabss.com/academy/Certificacao_de_Tecnicos/Atribuicao_de_Creditos.pdf
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Plano de formação: 

 
1) Introdução e Contexto: importância atual das disciplinas de gestão orientadas a aos projetos, 

programas e ativos estratégicos 

 
2) As principais disciplinas de gestão baseadas em Projetos: 

a. Gestão de Projetos 
b. Gestão de Programas 
c. Gestão de Portfólios 
d. Engenharia de Custos 
e. Gestão Integrada de Desempenho 
f. Gestão Integrada de Risco 

 
3) Principais entidades normalizadoras: 

a. O Project Management Institute (PMI) 
b. A AACE International  
c. A International Standardization Organization (ISO) 
d. O College of Performance Management (CPM) 

 
4) As principais normas e certificações internacionais e suas tendências emergentes: 

 
a. O Guia PMBOK® do Project Management Institute e a Certificação PMP® 
b. A norma EVM Practice Standard do Project Management Institute para a gestão do desempenho em 

Projetos e Programas com base no método de EVM 
c. A Total Cost Management Framework (TCM®) da AACE International e a Certificação CEP®/CCP® 
d. A família de normas ISO21500 para a Gestão de Projetos e norma NP4535 para Certificação de 

Sistemas de Gestão de Projetos 
e. A Certificação IPPMTM do CPM para a gestão do desempenho em Projetos e Programas 

 
5) A importância das normas e práticas emergentes em diferentes setores da atividade económica 

em Moçambique: 
a. Programas financiados por ONGs 
b. Investimento público: 

1. Infraestruturas de transporte 
2. Educação e Saúde 

c. Recursos naturais: mineração, petróleo e gás 
d. Produção Industrial 
e. Banca e Seguros 
f. O setor das PMEs 

 
6) Discussão final, perguntas e respostas 


