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DESCRIÇÃO DO CURSO

Este curso segue as recomendações do PMBOK® Guide 5ª Edição do Project Management 

Institute (PMI) e da ISO 21500, da International Standards Organization (ISO) para 

apresentar as melhores práticas do mercado no que diz respeito às metodologias, técnicas 

e ferramentas consideradas as mais indicadas na Gestão de Projetos. 

O curso é acreditado pelo PMI® conferindo 35 PDUs (Professional  Development Units) a 

quem se queira candidatar ao exame de certificação PMP® ou queira renovar a sua 

certificação.

N.º DE MÓDULOS

O curso é constituído por sete módulos incluindo uma avaliação final sumativa para aferir 

os conhecimentos adquiridos.
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AUTOR

Curso desenvolvido numa parceria UnYLeYa e Bright Academy , pelo autor António 

Miguel .

António Miguel é doutorado em Tecnologias e Sistemas de Informação pela Universidade do 

Minho, possui um MBA e um Mestrado em Gestão pela Universidade Nova de Lisboa, 

tendo-se licenciado em Engenharia de Telecomunicações e Eletrónica pelo Instituto 

Superior Técnico.

É certificado como Project Management Professional® e Risk Management Professional®

pelo PMI, como Change Management Professional® pelo Prosci Institute, e como Microsoft 

Certified Professional e Microsoft Certified Trainer pela Microsoft.

Passou pela Direção-Geral da Organização Administrativa, na Norma SA, na Siemens 

Portugal e ainda na Unisys. Fundou a Creativity Consulting Services onde foi consultor e 

formador em gestão de projetos e programas e em gestão da mudança.

Atualmente, António Miguel é docente em disciplinas de gestão de projetos, gestão do risco 

e gestão de programas e portefólios na UNL, no ISCTE e na Universidade Portucalense. É 

igualmente o coordenador e diretor científico do programa avançado em gestão de projetos 

(PAGEP) do INA – Instituto Nacional de Administração. 

Desenvolvimento técnico e pedagógico pela UnYLeYa – entidade formadora certificada pela 

DGERT e membro da EFQUEL.
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ÁREA DE FORMAÇÃO

Cursos Profissionais | Gestão de Projetos

DESTINATÁRIOS

Este curso destina-se a todos os que pretendam adquirir ou melhorar os seus 

conhecimentos na área de Gestão de Projetos e os que pretendam submeter-se aos 

exames de certificação do PMI e da IPMA.

FICHA DE CURSO

N.º DE HORAS

35 horas conferindo 35 PDUs (Professional  Development Units) a quem se queira 

candidatar ao exame de certificação PMP® ou queira renovar a sua certificação.

OBJETIVOS

No final do curso, o formando deverá ser capaz de:

� Saber aplicar as melhores práticas da gestão de projetos a nível internacional, em 

particular as preconizadas no PMBOK® Guide do Project Management Institute e 

ISO 21500; 

� Compreender a necessidade e as características das diversas etapas de um projeto, 

bem como os principais outputs de cada uma; 

� Realizar com sucesso os exames de certificação do PMI e da IPMA. 
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Dilema 1

Estrutura e duração dos Conteúdos

FICHA DE CURSO

PROGRAMA

Módulo 01 l Introdução ao Curso

Enquadramento do Curso.

Módulo 02 l A Gestão de Projetos 

Enquadramento e Standards da Gestão de 

Projetos.

Módulo 03 l Iniciação do Projeto 

Processos da Iniciação do Projeto. 

Módulo 04 l Planeamento do Projeto 

Planeamento do Âmbito, Prazo, Recursos e 

Custos. Planeamento da Gestão dos Stakeholders

e da Comunicação. Planeamento do Risco e da 

Qualidade.

Módulo 05 l Execução e Controlo do Projeto

Controlo do Progresso do Projeto. Controlo dos 

Stakeholders e da Comunicação. Controlo da 

Qualidade e dos Riscos. Gestão de Equipas.

Módulo 06 l Encerramento do Projeto

Encerramento Administrativo e de Contratos de 

Aquisição.

Módulo 07 l Avaliação Final

Exercício de Avaliação Sumativa
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Dilema 1

Estrutura e duração dos Conteúdos
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FUNCIONAMENTO

Este é um curso de autoaprendizagem com sete módulos.  Ao longo do curso existem 

exercícios e casos práticos que o ajudam a consolidar conhecimentos adquiridos. No final 

de cada módulo é apresentada uma avaliação de conhecimentos e no final do curso é 

disponibilizada uma avaliação sumativa, que cobre todos os temas apresentados. 

Este curso é acreditado pelo PMI® conferindo 35 PDUs (Professional  Development Units). 

No final do curso será emitido um Certificado de Frequência, caso obtenha um mínimo de 

70% na avaliação sumativa.

O acesso ao curso será vedado ao final de 8 semanas. 

REQUISITOS TÉCNICOS

No sentido de garantir a compatibilidade do(s) computador(es) a partir do(s) qual(ais) 

realizará o seu acesso ao curso, recomendamos que siga o link "Requisitos Técnicos".
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INSCRIÇÃO

Para se inscrever no curso deverá efetuar o seu login no site da Ordem dos Economistas  

(http://www.ordemeconomistas.pt/) e aceder ao evento “Curso eLearning Gestão de 

Projetos”. Após o pagamento, a sua inscrição é efetivada e, na data de início do curso, 

receberá um email com todas as informações para o iniciar. Caso não seja membro da 

Ordem dos Economistas, deverá enviar email para elearning.oeconomistas@unyleya.com 

ou contactar 210 417 317.
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