Visão geral
Este Curso dará ao participante uma visão holística do mundo da Gestão de Projectos,
focando-se em soluções para a aplicação de melhores práticas de gestão de projectos
nas organizações, com recurso a técnicas e ferramentas, que os participantes serão
capacitados a transferir para o seu contexto de trabalho.
É um curso de fundamentos adaptável as necessidades de criação de consciência e
conceitos básicos de gestão de projectos, com base na 6ª edição do guia PMBoK.

Objectivos
Após esta acção de formação, cada participante conhecerá técnicas e ferramentas de
Gestão de Projetos em conformidade com os requisitos de conhecimento estabelecidos
pelos referenciais internacionais, pelo que, no final deverão ser capazes de:

•
•
•
•
•
•

•

Dominar conceitos sobre Protfólios, programas, e projectos;
Dominar conceitos sobre EAP e cronograma do projecto;
Dominar conceitos de comunicação, negociação e gestão de expectativas dos
stakeholders;
Identificar e priorizar a aplicabilidade dos diferentes referenciais e das diferentes
metodologias para um dado projecto;
Dominar conceitos sobre a liderança e gestão da equipa de projecto em
diferentes referenciais;
Reconhecer aspetos de gestão de pessoas diretamente relacionados com a
Gestão de Projetos e as competências comportamentais e contextuais que
devem possuir os profissionais de gestão de projetos;
Conhecer Métodos, Técnicas e Procedimentos de Planeamento e Controlo de
Projectos;

Público Alvo
Estudantes, gestores e técnicos interessados em adquirir conhecimento e habilidades
de gestão de projecto.

Formato
Semi-Presencial ( Segunda á Sexta feira das 20 - 22 horas - Online, Sábados das 9 - 12
horas - Presencial).

Duração
26 Horas

Pré-requisitos
Nenhum

Formadores
Para os cursos ministrados pelo Chapter Angola os formadores para cursos de
fundamentos são profissionais certificados (PMP ou CAPM), selecionados pelo Chapter
Angola, com vasta experiência em gestão de projectos.

Conteúdo Programático
•

•

Conceitos e características dos projectos
o Histórico e evolução da gestão de projectos
o Conceito e definição de projecto
o Diferenças e semelhanças entre projectos e trabalhos operacionais
o Tripla restrição
o Projecto, programa e portfólio de projectos
o Gestão de projectos
o Fatores críticos de sucesso
Processos de gestão e ciclo de vida de projetos
o Processos de gestão de projectos
o Diferença entre fase e grupo de processos
o Áreas de conhecimento de gestão de projectos
o Áreas do conhecimento

•

o Termo de abertura e plano de gestão do projecto
o Linha de base e controle de mudanças
o Estruturas organizacionais e escritórios de gestão de projetos (PMO)
o As diversas formas de estrutura organizacional
o Estruturas para organização dos projetos
Outros padrões e a competência necessária para gerenciamento de projetos
o PRINCE2, ICB, ISSO 21.500 e PMCD framework
o Métodos ágeis
o Habilidades e competências do GP

Avaliação da Aprendizagem
Será realizado um teste antes do início da consideração dos conteúdos programáticos,
um teste por cada módulo, e o teste final.
Será considerado aprovado o aluno que obtiver média igual ou superior a 70% nos
trabalhos propostos no curso.
Os alunos aprovados receberão do PMI Angola o certificado de conclusão do curso de
Formação.

Investimento
Membros: 50.000,00 AKZ
Não Membros: 75.000,00 AKZ

“Boas Coisas acontecem, quando você se envolve com o PMI Angola Chapter”

