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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 21 

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 

A gestão do risco em projetos e programas não é opcional: a 

atividade de negócio da atualidade está cada vez mais sujeita à 

incerteza e, portanto, exposta ao risco.   

Gerir os riscos como oportunidades que podem potencializadas, 

e como ameaças potenciais que devem ser mitigadas e 

controladas, constitui uma competência fundamental para uma 

gestão eficaz de projetos e programas.  

 

 

O processo de controlo tradicional está centrado nos aspetos 

internos de um projeto, sendo de natureza reativa.  A gestão de 

risco acrescenta uma camada proactiva ao processo de gestão, 

operando como uma janela para o ambiente externo dos 

programas, permitindo que as oportunidades e as ameaças 

sejam antecipadas e planeadas sem que constituam surpresas 

durante a execução.  

 

 

Neste módulo será apresentada uma abordagem prática e eficaz 

para a implementação de um processo integrado de gestão de 

risco em projetos e programas.  A abordagem pedagógica está 

orientada a casos práticos, permitido um contacto próximo com 

técnicas e ferramentas de valor comprovado.   

O conteúdo deste módulo oferece uma articulação rica entre 

elementos qualitativos e quantitativos, essencial à gestão 

estratégica de riscos, através de uma abordagem formal e 

integrada ao processo de gestão de risco em projetos e 

programas. 

 

 

O conteúdo do presente módulo está baseado nas normas TCM – 

Total Cost Management e na livraria Recommended Practices da 

AACE International, e no PMBOK Guide® do PMI®, contribuindo 

com conhecimento necessário para a obtenção das certificações 

profissionais DRMP® (Decision Risk Management Professional) 

conferida pela AACE International, e PMI-RMP® (PMI Risk 

Management Professional) conferida pelo PMI®.   

 

https://academydownloads.primaverabss.com/academy/Certificacao_de_Tecnicos/Atribuicao_de_Creditos.pdf
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No final desta ação de formação os participantes conhecerão as melhores práticas Internacionais emergentes 
para: 

 
 Compreender a importância da adoção de um processo sistematizado para a gestão do risco em projetos; 
 Conhecer as normas e melhores práticas internacionais para a gestão de risco em projetos e programas; 
 Conhecer e saber como implementar no terreno as principais técnicas e ferramentas de gestão de risco 

em projetos; 
 Compreender e saber como gerir os fatores de sucesso para a gestão da mudança organizacional 

necessária à implementação de um processo de gestão de risco. 
 

Plano de formação: 

 
1. Introdução à Gestão de Risco em Projetos e Programas 
 
2. Normas internacionais e Certificação em Gestão de Risco da AACE International e do Project 

Management Institute (PMI®) 
 
3. O processo de Gestão de Risco em Projetos segundo o Guia PMBOK®   do PMI® 
 
4. Técnicas de Gestão de Risco: 
 

a. Registo de Riscos 
b. Metalinguagem 
c. Matriz de Probabilidade-Impacto 
d. Valor Esperado 
e. Árvores de Decisão 
f. Simulação de Monte Carlo 
g. Cálculo da reserva da contingência de risco 

 
5. Exercícios práticos 
 
6. Revisão e discussão final 
 


