WebClass “Project Management Jumpstart”
Esta WebClass é gratuita e poderá assistir de qualquer ponto do país.
Formato do curso: Webcast
Localidade: Porto
Data: 02 Jul. 2019 a 02 Jul. 2019
Preço: €
Horário: Laboral - 16h00 às 18h00
Nível: Iniciado
Duração: 2 horas
De acordo com um estudo levado a cabo pelo Project Management Institute (PMI), “Pulse of the Profession 2018”,
cerca de 10% do valor de cada investimento, das empresas, é perdido devido à má gestão de
projetos.
Gerir bem um projeto pode garantir o sucesso das empresas, seja este o aumento da carteira de clientes, a
geração de receitas ou a redução de custos.
As empresas precisam de gerir eﬁcazmente as suas ações – sejam estas o desenvolvimento de um novo produto
ou a fundação de uma nova ﬁlial – de modo a garantir um bom resultado com o menor custo possível.
Se antes existiam dúvidas sobre a aplicabilidade dos conceitos e ferramentas de gestão de projetos, hoje em dia
cada vez mais é possível, e ganha maior importância, a medição dos seus resultados.
O maior desaﬁo é saber por onde começar. Preciso de uma ferramenta de gestão de projetos? Devo
começar pela deﬁnição dos processos? Qual a melhor metodologia para a empresa onde trabalho?
Nesta WebClass, conheça os primeiros passos que deve dar para iniciar uma boa gestão dos seus
projetos.

A inscrição na WebClass “Project Management Jumpstart” é gratuita e poderá assistir de qualquer
ponto do país!
Data: 2 de julho
Horário: 16h00 às 18h00

Formadora
Carla Barros
Project Manager @ SPMS, EPE - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde

Destinatários
Estudantes e proﬁssionais interessados em Gestão de Projetos.

Metodologia
Os Live WebCasts são ações de formação, de curta duração, na modalidade Live Training, na qual o formando
pode ligar-se em tempo real a um ambiente de formação interativo, com acesso a um formador, a partir de
qualquer localização com acesso à internet. Estas ações são sobre as mais diversas áreas das tecnologias da
informação, apresentadas por formadores experientes e reconhecidos no mercado.

Programa
Deﬁnição de projeto, programa e portfólio
PMI – Deﬁnição
O papel do Gestor de Projetos
Responsabilidades e Características do Gestor de Projetos
Ciclo de vida de um projeto
Ciclo de vida de um produto
Metodologia tradicional
Metodologia ágil
PMBOK
Áreas de Conhecimento
Noções gerais sobre
Gestão do Âmbito
Gestão do Custo
Gestão do Tempo
Gestão da Qualidade
Gestão da Comunicação
Gestão dos Riscos
Gestão das Aquisições
Gestão das Partes Interessadas
Gestão da Integração
Gestão do Recurso

