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Especialistas em Gestão de Projetos  
 

A Ambithus é uma empresa de Consultoria e Formação, especializada em Gestão de 

Projetos, Análise de Negócio e Metodologias Ágeis. 

 

Fundada em 2011 por um grupo de profissionais com grande experiência e conhecimento 

do mercado internacional, a Ambithus dispõe duma oferta integrada de serviços, 

adequada às necessidades concretas de cada caso.  

  

A Ambithus estabelece um modelo de parceria com os seus Clientes, que permite assegurar 

a evolução dos seus processos de gestão e, em consequência, promover a mudança 

organizacional e o sucesso dos seus projetos. 

  

Para tal, atuamos sobre as pessoas, as metodologias e os sistemas, e introduzimos práticas 

de rigor e inovação com impacto direto na organização e nos resultados. 

 

 

 

Estamos certos de dispor da oferta que melhor corresponde à sua necessidade e 

interesse.  

Contacte-nos!   
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Academia de Formação  
 

O atual ambiente de negócios é cada vez mais dinâmico. As mudanças ocorrem a cada 

instante, forçando as empresas e os seus profissionais a adaptarem-se a esta nova 

realidade. A formação profissional, o treino e o desenvolvimento de competências são, 

assim,  um dos maiores desafios dos nossos dias.  

 A academia de formação Ambithus atua no mercado nacional e internacional 

oferecendo, através de um serviço distinto, ações formativas exclusivamente na área da 

Gestão de Projetos. Para tal tem disponível um amplo leque de oferta formativa com 

diferentes conteúdos, durações, públicos-alvo e estruturas.  

A nossa equipa formativa é constituída por reconhecidos profissionais, consultores e 

formadores, que aliam o conhecimento teórico, prático e pedagógico; com experiência 

diversificada em várias áreas de conhecimento, conhecem na prática as dificuldades do 

dia-a-dia no terreno, participam em Projetos e sabem a melhor forma de adequar as 

metodologias às realidades de cada indústria e de cada organização.   

Conhecendo em profundidade cada área de Gestão de Projetos em que atuam, 

continuamente envolvidos e presentes na evolução e divulgação de boas práticas e 

participando no desenvolvimento de standards internacionais, a equipa de formação 

Ambithus é um garante de qualidade, rigor, excelência e credibilidade no merca. 

  



 

7 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestão  de  Projetos 

  



 

8 

 

O Desafio da Gestão de Projetos 
 

A Gestão de Projetos é a aplicação de técnicas, ferramentas, conhecimentos e 

capacidades às atividades do projeto, para que o projeto corresponda às expectativas 

das partes interessadas. Um projeto é toda e qualquer iniciativa que envolve o 

desenvolvimento de algo que nunca foi feito  e  que  é  desenvolvido  pelo  esforço  dos  

recursos  envolvidos.  Desenvolver os conhecimentos e capacidades das pessoas de 

aplicarem as técnicas e as ferramentas de gestão de Projetos, utilizando os melhores 

standards da profissão é o grande motivador para a criação das ações especificas que 

lhe propomos no nosso catálogo. Por outro lado, gerir bem os Projetos é fortemente 

potenciado se estes forem indutores de modificações estratégicas nas organizações e, por 

isso, não deixamos de apresentar também ações para o desenvolvimento da gestão de 

programas e de portfolios. Por outro lado, a especialização dos profissionais em áreas 

como o "Earned Value Management" ou a gestão de risco ou ainda a gestão da agenda 

do projeto levam a que exista necessidade de ações avançadas a que o nosso catálogo 

responde. Os nossos peritos nacionais e internacionais são uma das principais razões para  

que  este  catalogo  de  formação  em  gestão  de  Projetos  seja  realmente  diferente e 

que passe a ser o mais completo e abrangente em língua portuguesa nesta área. 
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Cursos de Iniciação 
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Project Management Fundamentals 
 

Dirigido a: 

 Gestor de Projeto e Diretores funcionais 

 Membros de Equipa de Projetos 

 Profissionais que pretendam conhecer de forma 

completa a área de conhecimento de Gestão 

 Profissionais em início de carreira 

Objetivos:  

A Gestão de projetos é uma área de conhecimento relativamente recente e tem sofrido evoluções 

muito importantes nos últimos tempos. Torna-se pois fundamental conhecer as evoluções desta área 

de conhecimento de forma global completa e integrada, quer para quem não tem experiência, 

quer para quem já tem muita experiencia independentemente da certificação. É objetivo desta 

formação a exposição dos conceitos metodológicos da gestão de Projetos segundo o Guia 

PMBOK™ , fazendo sempre o paralelismo com os casos da vida real numa oportunidade de 

consolidação da experiência ou melhoria profissional. Podendo ser este o primeiro passo nesta área 

de conhecimento, é também um objetivo desta formação providenciar os instrumentos e os 

conhecimentos necessários para futura evolução de carreira profissional de Gestão de Projetos. 

 Material Pedagógico: 

Sessões presenciais User Intranet (Manuais, Slides, etc.) 

Guia PMBOK®  Fifth Edition Doc. Suporte (Exercícios, Guias de Ref.ª, etc.) 

Programa: 

Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

Introdução à 

profissão e às áreas 

de conhecimento de 

Gestão de Projetos  

 Os desafios da gestão de projetos e o Project 

Management Institute (PMI)®. 

 As áreas de conhecimento da Gestão de 

Projeto: Âmbito, Tempo, Custo, Risco, 

Qualidade, Comunicações, Recursos Humanos, 

Compras e a sua Gestão Integrada. 

4h Teóricas 

Código:  GP.I.1 

Duração: 16h 

PDUs (Technical) 8 

PDUs (Leadership) 4 

PDUs (Strategic) 4 

 Local: Lisboa e Braga 

Regime: Pós-Laboral 
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Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

Processos, Técnicas e 

Ferramentas criação 

do plano do Projeto  

 Criação, análise de alternativas e das 

vantagens/desvantagens de algumas 

técnicas e ferramentas da gestão de 

Projetos: Project Charter; Scope Statement; 

WBS (Work Breakdown Structure);  

 Planos de comunicação, gestão de risco, 

recursos humanos e procurement;  

 Matriz de responsabilidades; cronograma 

do Projeto, orçamento do projeto. 

4h Teórico-

práticas 

A monitorização e o 

Controlo do Projeto  

 Os processos de controlo do projeto como 

garantia de controlo, Report e tomada de 

decisão. 

 A metodologia EVM (Earned Value 

Management) para controlo do projeto  

 Monitorização da qualidade, riscos e 

compras. 

 Reporting de informação e os relatórios de 

desempenho.   

4h Teórico-

práticas 

O Fecho do Projeto   O fecho do projeto, lições aprendidas e 

partilha do conhecimento para o futuro. 

 O fecho dos contractos. Transferência ou 

incorporação do projeto. 

 Libertação e avaliação da equipa. 

2h Teórico-

práticas 

Encerramento e 

passos seguintes 

 O fecho da ação de formação e preparação 

profissional.  

 Possíveis saídas após a realização da ação. Os 

próximos passo de evolução profissional. 

2h Teóricas 
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Microsoft Project Initiation 
 

Dirigido a: 

 Gestor de Projeto e Diretores funcionais 

 Membros de um PMO 

 Membros de Equipa de Projetos 

 Futuros Gestores de Projetos 

 Profissionais em início de carreira 

Objetivos:  

Estruturar e planear um projeto complexo, incluindo a sua vertente de gestão financeira com o 

Microsoft Project; utilizar o Microsoft Project no acompanhamento da execução de um projeto. 

Pedagogia baseada na metodologia hands-on em que cada participante terá um computador 

para experienciar os temas abordados e desenvolver os exercícios práticos propostos. Plano 

pedagógico com alternância entre exposições e exercícios práticos individuais. Análise e discussão 

de situações específicas apresentadas pelos participantes. 

Neste curso de iniciação serão abordados temas mais introdutórios à ferramenta e é objetivo garantir 

que o formando tem autonomia para fazer a criação e manipulação mais básica de um projeto. 

 Material Pedagógico: 

Sessões presenciais User Intranet (Manuais, Slides, etc.) 

Utilização free da ferramenta MS Project Doc. Suporte (Exercícios, Guias de Ref.ª, etc.) 

Programa: 

Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

Introdução ao         

MS Project 

 Conceitos de base da ferramenta 

 Aplicabilidade 

 Boas práticas e erros comuns 

1h Teóricas 

Código:  GP.I.2 

Duração: 16h 

PDUs (Technical) 16 

PDUs (Leadership) 0 

PDUs (Strategic) 0 

 Local: Lisboa e Braga 

Regime: Pós-Laboral 
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Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

Criar uma WBS 

  

 

 Criação de atividades 

 Criação de dependências 

 Lead / Lag 

 Task Information 

 Calendário do de tarefas e do projeto 

2,5h Teórico-

Práticas 

Resources  Criação de recursos 

 Alocação de recursos a atividades 

 Calendário de recursos 

 Work, Cost e Duration 

 Fixed Work / Fixed Duration / Fixed Units 

 Resource Types 

4h Teórico-

Práticas 

Análise do 

Cronograma 

  

 

 Vistas e Tabelas 

 Adicionar campos 

 Resources usage e Task usage 

 Highlights, Filters e Group By 

 Customização do Gantt chart 

3h Teórico-

Práticas 

Analisar o 

desempenho do 

Projeto  

  

 

 O caminho crítico 

 A Baseline 

 Indicadores do MS Project 

 Actual e Remaining 

 Physical % Complete / % Complete / % Work 

Complete 

 Atualização do plano 

3,5h Teórico-

Práticas 

Aprofundar a 

produção de 

relatórios de 

acompanhamento  

 Relatórios nativos 

 Global.mpt 

1,5h Teórico-

Práticas 
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CAPM® Certification Preparation 
 

Dirigido a: 

 Membros de Equipa de Projetos 

 Futuros Gestores de Projetos 

 Profissionais em início de carreira 

 Profissionais com o objetivo de certificação 

CAPM® 

Objetivos:  

Esta formação tem como objetivos fornecer as bases de conhecimentos teóricos e práticos para 

Gestores de Projeto em início de carreira. Com esta formação, os Gestores de Projeto adquirem 

técnicas e ferramentas de ajuda aos problemas que encontrarão comummente e permitirão crescer 

na profissão abarcando facilmente novos desafios e Projetos cada vez mais complexos. Para aqueles 

que ainda não atingiram os requisitos de experiencia necessário para realizar o exame Project 

Management Professional  (PMP)® a certificação CAPM® (Certified Associate in Project Management) 

do Project Management Institute (PMI)® afigura-se como o primeiro passo de um percurso de 

sucesso.  

Material Pedagógico: 

Sessões presenciais User Intranet (Manuais, Slides, etc.) 

Guia PMBOK®  Fifth Edition Doc. Suporte (Exercícios, Guias de Ref.ª, etc.) 

Simulação Online de Exames Acompanhamento Online pós-curso (4h / 30 dias) 

Programa: 

Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

Introdução à 

Profissão e ao exame 

CAPM® 

 A gestão de Projetos.  

 O Project Management Institute (PMI)®. Os 

programas de certificação profissionais do PMI®. 

Os destinatários. O processo de candidatura ao 

exame. O ambiente do exame e a preparação 

necessária.  

 O Código de Ética e Conduta Profissional do 

PMI®.  

4h Teóricas 

Código:  GP.C.1 

Duração: 24h 

PDUs (Technical) 8 

PDUs (Leadership) 8 

PDUs (Strategic) 8 

 Local: Lisboa e Braga 

Regime: Pós-Laboral 
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Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

As áreas de 

conhecimento do 

Guia PMBOK®  

 

 Conceitos e aplicações das áreas de 

conhecimento: Project Scope Management 

(âmbito), Project Cost Management (Custo), 

Project Time Management (Tempo), Project Risk 

Management (Risco), Project Procurement 

Management (Contratos e logistica), Project 

Quality Management (Qualidade),  

 Conceitos gerais das áreas de conhecimento: 

Project Human Resource Management (Recursos 

Humanos),   Project Comunication Management 

(Comunicação), ), Project Stakeholder 

Management (Stakeholders), Project Integration 

Management (Integração). 

8h Teórico-

Práticas 

Simulação Integrada 

do Exame de 

certificação CAPM® 

  

 

 Recomendações e situações recorrentes. 

Simulação integral do exame.  

 Revisão dos conteúdos, validação dos resultados 

e discussão dos mesmos.  

 Segunda Simulação integral do exame. 

2h Práticas 

Encerramento e 

passos seguintes  

 

 O fecho da ação de formação e preparação 

profissional. Possíveis saídas após a realização da 

ação. 

  A certificação PMP® e os impactos profissionais e 

pessoais. 

2h Teóricas 
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PMP® Certification Preparation 
 

Dirigido a: 

 Diretores Funcionais e de Projeto 

 Gestores de Projeto e Programas 

 Profissionais com o objetivo de certificação PMP® 

Objetivos:  

A certificação profissional é, cada vez mais, um fator fundamental para o para o desenvolvimento 

pessoal e profissional dos gestores de projeto. O Project Management Institute (PMI)® é a associação 

dos profissionais gestores de projetos líder na criação de standards profissionais e certificação. A 

certificação Project Management Professional (PMP)® do PMI® é considerada como a mais relevante 

da área da Gestão de Projetos. Esta formação foi concebida para preparar os participantes, de 

forma intensiva, para obter a certificação PMP®. O objetivo é transmitir solidamente os conceitos 

metodológicos, presentes no standard internacional de referência “Guia PMBOK®”, indispensáveis 

para a certificação, e os instrumentos, ferramentas e práticas que permitam compreender a sua 

aplicação. Inclui um processo formativo testado e inovador, com simulações de perguntas do exame 

e confirmação de resultados com os formandos. 

Material Pedagógico: 

Sessões presenciais User Intranet (Manuais, Slides, etc.) 

Guia PMBOK®  Fifth Edition Doc. Suporte (Exercícios, Guias de Ref.ª, etc.) 

Simulação Online de Exames Acompanhamento Online pós-curso (4h / 30 dias) 

Programa: 

Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

Introdução à 

Profissão e ao exame 

PMP® 

 A gestão de projetos. O Project Management 

Institute (PMI)®. Os programas de certificação 

profissionais do PMI®. Os destinatários.  

 O processo de candidatura ao exame. O 

ambiente do exame e a preparação 

necessária.  

4h Teóricas 

Código:  GP.C.2 

Duração: 48h+12h 

PDUs (Technical) 16 

PDUs (Leadership) 24 

PDUs (Strategic) 8 

 Local: Lisboa e Braga 

Regime: Pós-Laboral 
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Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

Introdução à Gestão 

de Projetos  

 

 Apresentação do corpo de conhecimento de 

gestão de projetos segundo o guia Project 

Manangement Body of Knowledge (Guia 

PMBOK™).  

 Envolvimento organizacional dos projetos. Tipos 

de organização funcionais e metodologias de 

intervenção. Conceito de Project Management 

Office (PMO), Programas e Portfólios.  

10h Teórico-

Práticas 

Gestão do Âmbito, 

Tempo e Custo em 

Projetos 

 Documentação dos requisitos e plano de gestão 

dos requisitos. 

 Técnicas e ferramentas de gestão de âmbito 

(WBS, PBS, modelação, prototipagem).  

 A lista de tarefas, ciclo de vida e as milestones. 

 Diagramas de Sequenciação (CPM) e de 

precedências (PDM).  

 O problema das restrições dos recursos, 

nivelamento e gestão de sobre alocação. 

 A estimativa das atividades: PERT, modelos 

paramétricos, estimativas por três-pontos. 

 Otimização do plano: CPM, CCPM, simulação e 

construção do plano referência (baseline). 

16h Teórico-

Práticas 

Gestão do Risco, 

Qualidade, Compras, 

Recursos Humanos e 

Comunicação em 

Projetos  

 

 Análise da área de conhecimento da gestão de 

Risco, Qualidade, Compras, recursos Humanos e 

Comunicação em Projetos. 

 Gestão integrada dos planos subsidiários das 

áreas de conhecimento. 

 Simulação e diagnóstico de questões 

representativas da área do conhecimento. 

16h Teórico-

Práticas 

Simulação Integrada 

do Exame de 

certificação PMP® 

 

 Recomendações e situações recorrentes.  

 Simulação integral do exame.  

 Validação dos resultados e discussão dos 

mesmos.  

12h Teórico-

Práticas 
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Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

Encerramento e 

passos seguintes 

 O fecho da ação de formação e preparação 

profissional. Possíveis saídas após a realização da 

ação.  

 A certificação PMP® e os impactos profissionais e 

pessoais. 

2h Teórico 
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PMP® Refresh & Exam Simulation 
 

Dirigido a: 

 Gestores de Projeto com formação inicial 

conducente á certificação que necessitem de 

testar os conhecimento e/ou aumentar a 

garantia de passagem no exame 

 Profissionais com o objetivo de obtenção da 

certificação PMP® 

Objetivos:  

Esta formação tem como objetivos a realização de simulações de exame PMP® assistidas com vista á 

consolidação dos conhecimentos, e a validação do nível de preparação para ida a exame. As 

simulações serão feitas módulo a módulo ou integralmente simulando um ambiente de exame. Os 

formandos que realizem este curso com um nível sustentado de resultados têm uma enorme garantia 

de consolidação dos conhecimentos e passagem no exame. 

Material Pedagógico: 

Sessões presenciais User Intranet (Manuais, Slides, etc.) 

Acompanhamento Online pós-curso (4h / 30 dias) Doc. Suporte (Exercícios, Guias de Ref.ª, etc.) 

Simulação Online de Exames  

Programa: 

Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

Introdução à 

Profissão e ao exame 

PMP® 

 A gestão de Projetos.  

 O Project Management Institute (PMI)®. Os 

programas de certificação profissionais do PMI®. 

Os destinatários. O processo de candidatura ao 

exame. O ambiente do exame e a preparação 

necessária.  

 O Código de Ética e Conduta Profissional do 

PMI®.  

1h Teóricas 

Código:  GP.C.3 

Duração: 16h 

PDUs (Technical) 8 

PDUs (Leadership) 4 

PDUs (Strategic) 4 

 Local: Lisboa e Braga 

Regime: Pós-Laboral 
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Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

As áreas de 

conhecimento do 

Guia PMBOK®  

 Conceitos e aplicações das áreas de 

conhecimento: Project Scope Management 

(âmbito), Project Cost Management (Custo), 

Project Time Management (Tempo), Project Risk 

Management (Risco), Project Procurement 

Management (Contratos e logística), Project 

Quality Management (Qualidade),  

 Conceitos gerais das áreas de conhecimento: 

Project Human Resource Management (Recursos 

Humanos),   Project Comunication Management 

(Comunicação), Project Stakeholder 

Management (Stakeholders), Project  Integration 

Management (Integração). 

4h Teórico-

Práticas 

Simulação Integrada 

do Exame de 

certificação PMP® 

 Recomendações e situações recorrentes.  

 Simulação integral do exame.  

 Revisão dos conteúdos, validação dos resultados 

e discussão dos mesmos.  

 Segunda Simulação integral do exame 

10h Teórico-

Práticas 

Encerramento e 

passos seguintes 

 

 O fecho da ação de formação e preparação 

profissional. Possíveis saídas após a realização da 

ação.  

 A certificação PMP e os impactos profissionais e 

pessoais. 

1h Teóricas 
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Fast Forward Certification Renewal 
 

Dirigido a: 

 Gestores de Projeto 

 Diretores 

 Dententores das Certificações do PMI® (PMP®, 

CAPM®, PgMP®, PfMP®, PMI-ACP®, PMI-RMP®, PMI-

SP®, PMI-PBA®) 

Objetivos:  

As certificações do Project Management Institute® estão sujeitas a 

renovação por períodos de 3 anos. Para que um profissional 

certificado esteja em condições de obter a renovação 

da sua credencial, é necessário reunir cerca de 60 créditos, 

denominados Professional Development Units (PDU's). Os PDU’s 

podem ser obtidos de várias formas, incluindo por via de formação. 

Há cerca de 2 anos, o PMI® veio introduzir o PMI Talent Triangle® 

(visível na imagem ao lado), que exige que todos os PDU’s estejam 

enquadrados numa de 3 áreas (Technical, Strategic ou 

Leadership), sendo que pelo menos 8 PDU's são necessários em 

cada área para efeito da renovação da certificação. 

Nesta perspetiva, este curso vem propor um conjunto de conteúdos sobre vários temas atuais da 

Gestão de Projetos, que representam um total de 24 PDU's igualmente distribuídos pelas 3 áreas do 

PMI Talent Triangle®, permitindo o cumprimento do requisito de renovação de certificação acima 

referido, apenas com a frequência de um curso. 

Material Pedagógico: 

Sessões presenciais User Intranet (Manuais, Slides, etc.) 

Doc. Suporte (Exercícios, Guias de Ref.ª, etc.)  

Programa: 

Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

PMBOK® 6th Edition  Alterações do PMBOK® 6th Edition. 

 Novas perspetivas e tendências na Gestão de 

Projetos. 

4h Teóricas 

Código:  GP.C.4 

Duração: 24h 

PDUs (Technical) 8 

PDUs (Leadership) 8 

PDUs (Strategic) 8 

 Local: Lisboa e Braga 

Regime: Pós-Laboral 
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Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

Gestão da Mudança  As principais mudanças e desafios que as 

organizações enfrentam hoje.  

 Modelo ADKAR. 

 Organizational Change Management (OCM). 

4h Teórico-

Práticas 

Realização de 

Benefícios 

 Identificar, Definir, Planear e Realizar os 

benefícios. 

 Obstáculos e boas práticas. 

4h Teórico-

Práticas 

Análise de Negócio  Principais fundamentos da Análise de Negócio. 

 O Business Analyst. 

 O BABOK®. 

 O Business Case. 

4h Teórico-

Práticas 

Gestão de Portfolio  Ligação dos projetos à estratégia. 

 Seleção de projetos. 

 Monitorização & Controlo. 

 Modelo de Capacidade. 

4h Teórico-

Práticas 

EVM Avançado  Noções básicas de EVM. 

 Limitações do EVM. 

 A técnica de Earned Schedule Management. 

4h Teórico-

Práticas 
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Gestão  de  Projetos 

Cursos Avançados  
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Gestão de Âmbito & Requisitos 
 

Dirigido a: 

 Gestores de Projeto 

 Membros de equipas de Projeto 

 Profissionais que pretendam especializar-se na 

gestão do âmbito e requisitos em Projetos 

Objetivos:  

Segundo vários estudos de opinião, a maioria dos problemas dos projetos advêm da deficiente 

definição e controlo de âmbito. Este curso tem como objetivo dotar os formandos de técnicas e 

ferramentas de identificação, de análise, modelação e controlo de âmbito dos projetos, incluindo 

também a componente de gestão dessa informação junto dos principais stakeholders.   

Material Pedagógico: 

Sessões presenciais User Intranet (Manuais, Slides, etc.) 

Guia Prático: Requirements Management: 

A Practice Guide 
Doc. Suporte (Exercícios, Guias de Ref.ª, etc.) 

Programa: 

Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

Enquadramento da 

Gestão de Âmbito e 

Requisitos 

 Os Stakeholders e os intervenientes no projeto. 

 Os objetivos, restrições e pressupostos. 

1h Teóricas 

Sensibilização e 

Conceitos 

fundamentais de 

Gestão de Projetos 

 Definição do âmbito e tipos de requisitos 

 Técnicas de identificação do âmbito (Entrevistas, 

protótipos, amostragem, brainstorming, etc.) 

 Técnicas de modelação do âmbito (WBS, 

Fluxogramas, RAM, etc.) 

4h Teórico-

Práticas 

Código:  GP.A.1 

Duração: 16h 

PDUs (Technical) 8 

PDUs (Leadership) 8 

PDUs (Strategic) 0 

 Local: Lisboa e Braga 

Regime: Pós-Laboral 
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Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

Controlo e Validação 

do Âmbito 

 Inspeções, aprovações e Cheklists 

 Gestão de alterações ao âmbito 

 RTM – Requirements Tracebility Matrix 

 Controlo de qualidade no âmbito Segunda 

Simulação integral do exame 

10h Teórico-

Práticas 

Entrega do produto 

do Projeto  

 Validação dos objetivos do Projeto/Produto 

 Lições Aprendidas. 

1h Teórico-

Práticas 

Avaliação de 

conhecimentos 

 Área de conhecimento PMBOK®: Gestão de 

Âmbito em Projeto. 

1h Teóricas 
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Advanced Risk Management 
 

Dirigido a: 

 Gestores de Projeto 

 Membros de equipas de Projeto 

 Profissionais que pretendam especializar-se na 

gestão do Risco em Projetos 

Objetivos:  

O Risco faz parte das atividades mais simples até às mais complexas e, quando menosprezado, pode 

levar a consequências desastrosas que podem ser evitadas ou, pelo menos, minoradas. Com alguma 

sistematização e prática, a gestão do Risco passa a ser intuitiva e elementar, reduzindo a 

probabilidade e o impacto dos riscos negativos, e aumentando a exposição aos riscos positivos. 

Material Pedagógico: 

Sessões presenciais User Intranet (Manuais, Slides, etc.) 

Guia Prático: Practice Standard for Project 

Risk Management 
Doc. Suporte (Exercícios, Guias de Ref.ª, etc.) 

Programa: 

Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

Enquadramento da 

Gestão de Riscos 

 Definição de Risco e conceitos associados. 

Riscos positivos e negativos. 

 Os processos de gestão de riscos em projetos do 

Guia PMBOK™. Principais ferramentas e técnicas.  

 Enquadramento dos riscos na organização. Grau 

de aceitabilidade de riscos. 

2h Teóricas 

O plano de gestão do 

Risco 

 Criação do plano de risco, identificação dos 

riscos, definição de responsabilidade, estratégias 

a adotar, indicadores e stakeholders envolvidos 

 Registo dos riscos no Risk Register, os riscos 

primários e secundários 

3h Teórico-

Práticas 

Código:  GP.A.2 

Duração: 16h 

PDUs (Technical) 8 

PDUs (Leadership) 8 

PDUs (Strategic) 0 

 Local: Lisboa e Braga 

Regime: Pós-Laboral 
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Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

Análise Qualitativa 

dos Riscos 

 Recolha de informação de qualidade sobre os 

riscos. Análise qualitativa interativa. Ferramentas 

e Técnicas.  

 Seleção das características de riscos que 

definem a sua importância. Compilação e 

análise dos dados.  

 Escala de prioridade dos riscos por 

probabilidade e impacto nos objetivos 

específicos do Projeto.  

 Categorização das causas dos riscos. 

Documentação dos resultados. 

3h Teórico-

Práticas 

Análise Quantitativa 

dos Riscos 

 Propósito e objetivos dos processos de análise 

quantitativa dos riscos.  

 Modelos financeiros de quantificação e 

valoração dos riscos. 

 Cálculo do Risco global do Projeto derivado dos 

riscos individuais, ponderação de incerteza e 

simulação.  

 Inter-relações entre riscos na análise quantitativa. 

 Organização e apresentação efetiva dos 

resultados da análise quantitativa e tomada de 

decisão. 

1h Teórico-

Práticas 

Os Planos de 

Resposta aos Riscos 

 Propósito e objetivos dos processos de 

planeamento de respostas aos riscos.  

 Desenvolvimento de estratégias e de respostas 

táticas:  

o Ameaças: evitar, mitigar, transferir ou aceitar. 

o Oportunidades: partilhar, explorar, potenciar 

ou aceitar.  

 A aplicação das respostas aos riscos numa 

estratégia global de risco de todo o projeto e 

integração nos planos subsidiários de projeto.  

 Atualização do Risk Register, Contingency Plan e 

Fall Back Plan. 

3h Teórico-

Práticas 
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Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

Monitorização e 

Controlo dos Riscos 

 Propósito e objetivos dos processos de 

monitorização e controlo dos riscos.  

 Integração do controlo e monitorização do 

projeto com o controlo e monitorização do risco.  

 Monitorização contínua das condições de 

ocorrência de riscos e análise qualitativa dos 

dados de monitorização 

 Gestão das reservas para continências. 

Condições de avaliação dos “factos geradores” 

do risco. 

3h Teórico-

Práticas 

Encerramento e 

passos seguintes 

 O fecho da ação de formação e preparação 

profissional.  

 Possíveis saídas após a realização da ação. A 

certificação PMI-RMP® e os impactos profissionais 

e pessoais. 

1h Teóricas 
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Advanced Scheduling & WBS 
 

Dirigido a: 

 Gestores de Projeto 

 Membros de equipas de Projeto 

 Responsáveis Financeiros 

 Profissionais que pretendam especializar-se na 

construção do cronograma do projeto 

Objetivos:  

 Os participantes vão aprender a reconhecer a importância de uma boa estimativa, 

sequenciação e calendarização das tarefas do projeto; 

 Entender as técnicas de otimização e controlo do tempo do projeto. Análise de cenários e 

monitorização de prazos, milestones, deadlines e entregas do projeto; 

 Ser capazes de aplicar as principais técnicas de Planeamento de Projetos e criação de 

Cronogramas, de acordo com o PMBOK®; 

 Conhecer e aplicar os conceitos de WBS e PBS e sua articulação com a definição de Âmbito e 

Requisitos; 

 Conhecer as ferramentas informáticas adequadas; 

 Ter consciência da importância das Metodologias de Gestão de Projetos, no quadro dos 

standards PMI® e das melhores práticas do mercado. 

Material Pedagógico: 

Sessões presenciais User Intranet (Manuais, Slides, etc.) 

Guia Prático: Practice Standard for 

Scheduling 
Doc. Suporte (Exercícios, Guias de Ref.ª, etc.) 

Programa: 

Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

Enquadramento da 

Gestão de 

Cronograma 

 Os processos de gestão de tempo em projetos 

do Guia PMBOK™. Principais ferramentas e 

técnicas. 

 A gestão de cronograma no contexto das, 

durações, esforços, folgas e dependências.   

1h Teóricas 

Código:  GP.A.3 

Duração: 16h 

PDUs (Technical) 8 

PDUs (Leadership) 8 

PDUs (Strategic) 0 

 Local: Lisboa e Braga 

Regime: Pós-Laboral 
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Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

Criação do 

cronograma do 

projeto 

 Visão global do processo, métodos e boas 

práticas de criação de cronogramas de projeto. 

 Definição, criação e interligação de tarefas 

 Aplicação de recursos, calendários comuns, e 

restrições. 

 Integração de cronogramas de subprojectos. 

 Criação de templates de cronogramas. 

7h Teórico-

Práticas 

Otimização do 

cronograma do 

projeto 

 Métodos de escalonamento e otimização: 

Caminho crítico (CPM), critical chain (CCPM), 

Theory of contraints (TOC), algoritmos de 

otimização, etc. 

 Análise de Risco de um cronograma, folgas 

validação de restrições e simulações 

4h Teórico-

Práticas 

Monitorização e 

Controlo do 

cronograma 

 Registo de progresso e análise de impactos.  

 Recuperação de atrasos e replaneamento.  

 Extração de indicadores e formas de reporting 

do tempo do projeto 

3h Teórico-

Práticas 

Encerramento e 

passos seguintes 

 O fecho da ação de formação e preparação 

profissional.  

 Possíveis saídas após a realização da ação. A 

certificação PMI-SP® e os impactos profissionais e 

pessoais. 

1h Teóricas 
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Advanced Earned Value Management 
 

Dirigido a: 

 Gestores de Projeto 

 Membros de equipas de Projeto 

 Responsáveis Financeiros 

 Profissionais que pretendam especializar-se 

controlo e monitorização do projeto 

Objetivos:  

Os formandos vão aprender a utilizar o Earned Value Management (EVM) como técnica de 

monitorização e controlo de projetos, utilizando indicadores de medição do desempenho, de 

variação relativamente aos planeado e de previsão de consequências. Será realizado um exemplo 

prático de aplicação da metodologia incidindo na sua realização, análise de indicadores e 

Dashboards, reporting e implementação de respostas. Serão também explorados conceitos 

avançados de EVM para análise de riscos e gestão de programas.   

Material Pedagógico: 

Sessões presenciais User Intranet (Manuais, Slides, etc.) 

Guia Prático: Practice Standard for Earned 

Value Management 
Doc. Suporte (Exercícios, Guias de Ref.ª, etc.) 

Programa: 

Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

Introdução á 

monitorização e 

controlo de Projetos 

 Os processos de monitorização e controlo de 

projetos do Guia PMBOK™. Principais 

ferramentas e técnicas. 

 A medição do progresso e avaliação do 

desempenho dos projetos. 

 Enquadramento e História do EVM. 

1h Teóricas 

Código:  GP.A.4 

Duração: 16h 

PDUs (Technical) 8 

PDUs (Leadership) 8 

PDUs (Strategic) 0 

 Local: Lisboa e Braga 

Regime: Pós-Laboral 
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Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

O Método de EVM  As métricas base (AC, EV e PV). 

 Principais indicadores de desempenho. 

 Indicadores de Forecast. 

 Requisitos de EVM. 

 O EVM e os modelos de maturidade em EVM. 

4h Teórico-

Práticas 

Implementação do 

Modelo de EVM 

 Critérios de Progresso. 

 Boas práticas na implementação de EVM. 

 A aplicação do método em casos reais. 

 A Análise Top-Down. 

 Re-Baseline e utilização da Reserva de 

Contingência. 

 Os Sistemas de Informação de Gestão para o 

EVM. 

 Dashboards de Projetos, previsão de resultados e 

implementação de respostas. 

6h Teórico-

Práticas 

EVM Avançado   Análise de Tendências e Risco. 

 Limitações do EVM 

 Técnicas do Earned Schedule. 

4h Teórico-

Práticas 

Encerramento e 

passos seguintes 

 O fecho da ação de formação e preparação 

profissional.  

 Possíveis saídas após a realização da ação. A 

certificação EVP e os impactos profissionais e 

pessoais. 

1h Teóricas 
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Advanced Microsoft Project 
 

Dirigido a: 

 Gestores de Projeto 

 Membros de equipas de Projeto 

 Responsáveis Financeiros 

 Profissionais que pretendam especializar-se na 

gestão do cronograma do Projeto com o MS 

Project. 

Objetivos:  

Estruturar e planear um projeto complexo, incluindo a sua vertente de gestão financeira, com o MS 

Project. Utilizar o Microsoft Project no acompanhamento da execução de um projeto. Pedagogia 

baseada na metodologia hands-on em que cada participante terá um computador para 

experenciar os temas abordados e desenvolver exercícios práticos propostos. Plano pedagógico 

com alternância entre exposições e exercícios práticos individuais. Análise e discussão de situações 

específicas apresentadas pelos participantes. 

Neste curso avançado serão ainda abordadas as funcionalidades mais avançadas quer permitirão 

ao formando criar e manipular projetos complexos, com elevado número de linhas ou recursos, 

utilizar indicadores de gestão mais sofisticados ou customizar campos, indicadores e automatismos. 

Material Pedagógico: 

Sessões presenciais User Intranet (Manuais, Slides, etc.) 

Utilização free de ferramentas de suporte 

(MS Project) 
Doc. Suporte (Exercícios, Guias de Ref.ª, etc.) 

Programa: 

Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

Revisitar as principais 

funcionalidades do 

MS Project 

 Atividades e relações de dependência. 

 Alocação e gestão de recursos. 

 Visualização e análise de projetos com o 

Microsoft Project. 

1,5h Práticas 

Código:  GP.A.5 

Duração: 16h 

PDUs (Technical) 16 

PDUs (Leadership) 0 

PDUs (Strategic) 0 

 Local: Lisboa e Braga 

Regime: Pós-Laboral 
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Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

Escolher o método de 

acompanhamento 

eficaz de projetos 

 Resolução de overallocations automáticas e 

manuais. 

 Resource Usage e Task Usage 

 Update Project / Task 

2,5h Práticas 

Customizar a 

informação de 

Projeto 

 Criação de fórmulas 

 Criação de Tabelas e Vistas 

 Ordenar, filtrar e agrupar a informação 

4h Práticas 

Otimização do 

Cronograma de 

Projeto  

 Lead / Lag 

 Folgas 

 Análise de redução de custos ou prazos 

 Ajustamento de calendários e recursos 

3h Teórico-

Práticas 

Analisar o 

desempenho do 

Projeto 

 O caminho crítico 

 Indicadores de performance e forecast 

 Noções e aplicação de Earned Value 

Management. 

 Baselines múltiplas e Re-baseline. 

 Inactive Tasks 

 Progress Lines 

3,5h Teórico-

Práticas 

Aprofundar a 

produção de 

Relatórios de 

acompanhamento 

 Relatório de estado com data atual e data de 

estado 

 Personalização de Relatórios de 

acompanhamento 

 Impressão de Relatórios 

1,5h Práticas 
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Advanced Tools for the Project Manager 

 

Dirigido a: 

 Gestores de Projeto 

 Membros de equipas de Projeto 

 Responsáveis Financeiros 

 Profissionais que pretendam especializar-se na 

gestão do cronograma do Projeto com o MS 

Project. 

Objetivos:  

Esta formação tem um cariz essencialmente prático onde os formandos irão ter contacto com as 

técnicas e ferramentas essenciais da Gestão de Projetos que estão à sua disposição no Guia 

PMBOK®, cuja utilização comprovadamente contribui para aumentar a produtividade do seu dia-a-

dia. A sessão decorrerá tendo por base exercícios práticos e casos da vida real onde serão aplicadas 

técnicas standard, através da utilização do software Microsoft Project para Gestão de Projetos. 

Material Pedagógico: 

Sessões presenciais User Intranet (Manuais, Slides, etc.) 

Utilização free de ferramentas de suporte 

(MS Project) 
Doc. Suporte (Exercícios, Guias de Ref.ª, etc.) 

Programa: 

Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

Revisitar as principais 

funcionalidades do 

MS Project 

 Os PMIS – Sistemas de Informação de Gestão de 

Projetos e o seu valor para os projetos.  

 Conceitos genéricos de gestão de projetos.  

 O guia PMBOK® e os sistemas de informação. A 

integração entre as ferramentas e os conceitos. 

As ferramentas mais utilizadas. 

 Ferramentas centralizadas, Integração de 

plataformas e uniformização 

1h Teóricas 

Código:  GP.A.6 

Duração: 16h 

PDUs (Technical) 16 

PDUs (Leadership) 0 

PDUs (Strategic) 0 

 Local: Lisboa e Braga 

Regime: Pós-Laboral 
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Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

Planeamento 

Integrado de Projetos 

 Criação de um Plano de Projeto de forma 

integrada, utilizando o Microsoft Project. 

 Partilha de recursos, tipificação e classificação. 

 Criação de vistas de análise integrada, 

customização e layout. 

 Criação de templates, calendário e áreas de 

partilha comuns. 

 Plataformas de conexão e escalabilidade. 

 Otimização e planeamento da capacidade, 

análise de custos globais. 

4h Teórico-

Práticas 

Monitorização e 

controlo integrado de 

Projetos 

 Gestão dos cronogramas, atribuição dos 

recursos e gestão da capacidade. 

 Funcionalidade via Web vs. Cliente. 

 Performance financeira dos Projetos e do 

Portfolio. Tracking e Reporting integrado. 

 Sistemas de entradas de tarefas e aprovação de 

horas e progresso. Otimização da performance e 

da administração de tarefas. Equipas de 

colaboração. 

 Colaboração online na web. 

 Criação de Relatórios de análise utilizando o SQL 

Server Reporting Services. 

 Criação de Dashboards multidimensionais de 

análise utilizando o Power BI. 

6h Teórico-

Práticas 

Comparação de 

ferramentas 

disponíveis  

 Análise crítica às ferramentas disponíveis. 

 Versão cliente vs. versões centralizadoras. 

 Desafios na implementação de ferramentas de 

apoio à Gestão de Projetos 

4h Teórico-

Práticas 

Encerramento e 

passos seguintes 

 O fecho da ação de formação e preparação 

profissional.  

 OS PMIS e seu desenvolvimento. Os impactos 

profissionais e pessoais. 

1h Teóricas 
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Program Management Fundamentals 
 

Dirigido a: 

 Gestores de Projeto certificados. 

 Gestores Estratégicos, de Programas, de Portfólio, e 

Administradores. 

 Profissionais que pretendam conhecer de forma 

completa a área de conhecimento de Gestão de 

Programas e que pretendam ter uma iniciação 

para a obtenção da certificação PgMP®. 

Objetivos:  

A Gestão de programas tem como principal objetivo retirar valor de uma gestão integrada superior a 

uma gestão individual de cada projeto. Partilha de recursos, gestão de capacidade, definição de 

benefícios, KPIs, análise de desempenho, análise de cenários, balanced score card, etc., são temas 

que o gestor de programas deve conhecer para levar á otimização da gestão integrada dos seus 

projetos por forma a aumentar a criação de valor estratégico. É objetivo compreender quais os 

desafios, requisitos e melhoras práticas no planeamento e implementação da Gestão de Programas.  

Material Pedagógico: 

Sessões presenciais User Intranet (Manuais, Slides, etc.) 

Guia Prático: The Standard for Program 

Management – 3rd Edition 
Doc. Suporte (Exercícios, Guias de Ref.ª, etc.) 

Programa: 

Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

Introdução à Gestão 

de Programas 

 Projetos vs. Programas vs. Portfolios 

 Programas e objetivos estratégicos de negócio 

 Role e Responsabilidades do Gestor de 

Programa 

 O PMI Standard for Program Management 

2h Teóricas 

Código:  GP.A.7 

Duração: 24h 

PDUs (Technical) 8 

PDUs (Leadership) 8 

PDUs (Strategic) 8 

 Local: Lisboa e Braga 

Regime: Pós-Laboral 
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Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

Iniciação do 

Programa 

 Missão e Visão 

 Alinhamento organizacional 

 Program Business Case 

 O Program Charter 

 O Ciclo de Vida do Programa 

2h Teórico-

Práticas 

Program Goverance  A estrutura do Programa 

 O Program Management Office 

 Gestão dos benefícios do Programa 

 Gestão dos Stakeholder’s 

2h Teórico-

Práticas 

Planeamento do 

Programa  

 Perspetivas de Planeamento: Projeto vs. 

Programa 

 Risco de Projeto vs. Risco de Programa 

 Desenvolvimento de um Plano Integrado 

 Plano de Comunicação 

 Definição de objetivos e benefícios associados 

6h Teórico-

Práticas 

Monitorização e 

Controlo do 

Programa 

 O processo de controlo 

 A medição da Performance: Projecto vs. 

Programa 

 EVM em Programas 

4h Teórico-

Práticas 

Aprofundar a 

produção de 

Relatórios de 

acompanhamento 

 O processo de fecho do Programa 

 Reconhecimento de Benefícios 

 Lessons Learned 

2h Teórico-

Práticas 

Ferramentas e 

Reporting na Gestão 

de Programas 

 Ferramentas e funcionalidades para Gestão de 

Programa 

 Técnicas para aplicação em Programas 

6h Teórico-

Práticas 
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Portfolio Management Fundamentals 
 

Dirigido a: 

 Gestores de Projeto certificados. 

 Gestores Estratégicos, de Programas, de Portfólio, e 

Administradores. 

 Profissionais que pretendam conhecer de forma 

completa a área de conhecimento de Gestão de 

Portfolio. 

Objetivos:  

Existe uma preocupação crescente com a Gestão de Portfolio, como é evidenciado pela recente 

criação da certificação Portfolio Management Professional (PfMP®) pelo PMI®. A necessidade de 

garantir que, para além do projetos serem bem geridos, a organização está também a fazer os 

projetos que lhe trazem mais benefícios, é visto cada vez mais como uma prioridade. Neste aspeto, 

esta formação, focada na Gestão de Portfolio, permitirá a alguém com poder de decisão sobre a 

seleção de projetos, ganhar competências para uma efetiva priorização de projetos, uma melhor 

gestão da capacidade e um melhor alinhamento entre os projetos e os eixos de orientação 

estratégica da organização.  

Material Pedagógico: 

Sessões presenciais User Intranet (Manuais, Slides, etc.) 

Guia Prático: The Standard for Portfolio 

Management – 3rd Edition 
Doc. Suporte (Exercícios, Guias de Ref.ª, etc.) 

Programa: 

Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

Revisão dos 

Standards e 

contextualização 

 Os Standards do PMI® na Gestão de Projetos, 

Programas e Portfolios. 

 O que é a Gestão de Portfolio e porque é 

imprescindível. 

 O processo de certificação PfMP®. 

1h Teóricas 

Código:  GP.A.8 

Duração: 16h 

PDUs (Technical) 8 

PDUs (Leadership) 4 

PDUs (Strategic) 4 

 Local: Lisboa e Braga 

Regime: Pós-Laboral 
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Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

Fundamentos da 

Gestão de Portfolio 

 Orientação dos Projetos à Estratégia. 

 Seleção de Projetos. 

 Análise de Benefícios. 

 Gestão do Pipeline. 

 Gestão da capacidade. 

 Execução da Gestão de Portfolio. 

7h Teórico-

Práticas 

Ferramentas e 

técnicas de Gestão 

de Portfolio 

 Portfolio Management Process Map. 

 O Business Case. 

 Modelos multicritério de avaliação de projetos. 

 Staffing. 

 Avaliação post mortem. 

 Performance do Portfolio – Earned Value Analysis 

(EVA). 

6h Teórico-

Práticas 

Caso Prático   Aplicação de conceitos e técnicas a um caso 

de estudo real. 

2h Práticas 
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Da Estratégia aos Projetos 
 

Dirigido a: 

 Gestores de Projeto. 

 Membros de equipa de Projeto. 

 Membros do PMO / PSO. 

 Gestores Estratégicos, de Programas, de Portfólio, e 

Administradores. 

Objetivos:  

Ter conhecimento das estratégias levadas a cabo pelos líderes de uma organização é fundamental 

para que os projetos sejam alinhados com esses objetivos. Em ambiente de projeto, conhecer as 

metodologias inerente à análise, planeamento e gestão da estratégia, é uma condição essencial para 

atingir bons resultados na execução dos projetos e na performance da organização. Nestas sessões, 

os formandos irão adquirir competências que lhes permitam: 

 Compreender a abordagem estratégica de uma organização; 

 Conhecer os conceitos e saber analisar um mapa estratégico; 

 Compreender a articulação entre a Estratégia e os Projetos da Empresa; 

 Entender a importância da estratégia ao nível do Projeto, Programa e Portfólio. 

Material Pedagógico: 

Sessões presenciais User Intranet (Manuais, Slides, etc.) 

Guia Prático: The Standard for Portfolio 

Management – 3rd Edition 
Doc. Suporte (Exercícios, Guias de Ref.ª, etc.) 

Programa: 

Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

Introdução à 

Estratégia 

 Enquadramento da Estratégia na Gestão de 

Projetos. 

 Definição Projeto / Programa e Portfólio. 

2h Teóricas 

Estratégia 

Operacional 

 O que é a estratégia. 

 Gestão e Planeamento estratégico nas 

organizações. 

 Definição do rumo das organizações. 

8h Teórico-

Práticas 

Código:  GP.A.10 

Duração: 16h 

PDUs (Technical) 4 

PDUs (Leadership) 4 

PDUs (Strategic) 8 

 Local: Lisboa e Braga 

Regime: Pós-Laboral 
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Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

 Análise PESTEL. 

 Análise SWOT. 

 Elaboração de Mapas Estratégicos. 

 Sistemas de gestão estratégica: O Balanced 

Scorecard. 

 O roteiro prático para o Planeamento 

Estratégico. 

Estratégia em Projetos  Aplicação dos conceitos de estratégia em 

Projetos. 

 Análise de Portfólio e seleção de Projetos. 

6h Teórico-

Práticas 
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Gestão  de  Projetos 

Cursos Comportamentais  
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Liderança em Gestão de Projetos 
 

Dirigido a: 

 Gestores de Projeto. 

 Membros de equipa de Projeto. 

 Membros do PMO / PSO. 

 Gestores Estratégicos, de Programas, de Portfólio, e 

Administradores. 

Objetivos:  

O Papel da liderança traduz-se na capacidade de motivar os indivíduos num objetivo comum. Em 

ambiente de projeto, possuir essas capacidades torna-se fundamental para atingir bons resultados 

na execução de projetos e na performance da organização. Através desta sessão, os formandos irão 

adquirir competências que lhes permitam avaliar e desenvolver o seu nível de liderança e conhecer 

as técnicas a aplicar perante situações concretas, visando atingir os seguintes objetivos: 

 Melhorar as competências de Liderança nas equipas de projeto; 

 Incrementar as suas capacidades ao nível da Inteligência Emocional; 

 Adotar técnicas de coaching no ambiente profissional; 

 Conciliar as competências de Liderança com as competências de Gestão. 

 Material Pedagógico: 

Sessões presenciais User Intranet (Manuais, Slides, etc.) 

Doc. Suporte (Exercícios, Guias de Ref.ª, etc.)  

Programa: 

Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

Introdução à 

Liderança 

 Conceitos e definições base. 

 Áreas de conhecimento de Comunicação e 

Recursos Humanos do Guia PMBOK®. 

 Formas de Poder nos projetos e nas 

organizações.  

 As 4 formas de inteligência / capacidades. 

2h Teóricas 

Código:  GP.S.1 

Duração: 8h 

PDUs (Technical) 0 

PDUs (Leadership) 8 

PDUs (Strategic) 0 

 Local: Lisboa e Braga 

Regime: Pós-Laboral 
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Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

Desenvolvimento de 

competências de 

Liderança 

 A importância do autoconhecimento e da 

inteligência emocional: 

o A Janela de Johari;  

o O feedback 360º; 

o A inteligência pessoal. 

 Motivar a equipa de projeto. 

 Teorias situacionais aplicadas a casos práticos de 

projeto. 

3h Teórico-

Práticas 

Gerir Vs. Liderar  As diferenças entre gerir e liderar. 

 Estilos de liderança no ciclo de vida do projeto. 

 Competências de Gestão: 

o Empowerment; 

o Coaching. 

 As qualidades apreciadas num líder. 

 Fatores de credibilidade de um líder. 

3h Teórico-

Práticas 
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Gestão da Comunicação Projetos 
 

Dirigido a: 

 Gestores de Projeto. 

 Membros de equipa de Projeto. 

 Membros do PMO / PSO. 

 Gestores Estratégicos, de Programas, de Portfólio, e 

Administradores. 

Objetivos:  

Segundo o Guia PMBOK®, a maior parte do tempo da atividade de um gestor de projeto é 

despendida a comunicar. Esta área de conhecimento envolve técnicas e capacidades próprias 

que, quando percebidas e aplicadas, garantem um melhor entendimento e transparência na troca 

de informação entre os membros da equipa. Nesta formação destacam-se os seguintes objetivos: 

 Melhorar as competências de Liderança nas equipas de projeto; 

 Compreender a complexidade do processo comunicacional; 

 Compreender a importância da escuta ativa e feedback; 

 Adequar o método e o modelo de comunicação aos desafios dos projetos. 

 Material Pedagógico: 

Sessões presenciais User Intranet (Manuais, Slides, etc.) 

Doc. Suporte (Exercícios, Guias de Ref.ª, etc.)  

Programa: 

Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

Introdução à 

Comunicação 

 Conceitos e definições base 

 Área de conhecimento de Comunicação do 

Guia PMBOK®. 

1h Teóricas 

Desenvolvimento de 

competências de 

Liderança 

 A complexidade do processo comunicacional. 

 A escuta ativa como condição para a obtenção 

de uma boa comunicação. 

 A capacidade de colocar perguntas abertas. 

 Transmitir e solicitar feedback. 

3h Teórico-

Práticas 

Código:  GP.S.2 

Duração: 8h 

PDUs (Technical) 0 

PDUs (Leadership) 8 

PDUs (Strategic) 0 

 Local: Lisboa e Braga 

Regime: Pós-Laboral 
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Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

 Diferentes tipos de conversação na 

comunicação do projeto. 

 O poder das histórias e das imagens no processo 

comunicacional. 

Gerir Vs. Liderar  Métodos e modelos de comunicação (Formal, 

informal, escrita, verbal, etc.). 

 Como comunicar as más noticias. 

 Reportar a performance do projeto. 

 Formas de representar a informação. 

 Matriz de comunicação (who, When, Why, What, 

Bu Whom). 

3h Teórico-

Práticas 

Avaliação de 

conhecimentos 

 Área de Conhecimento PMBOK®: Gestão da 

Comunicação em Projetos. 

1h Teórico-

Práticas 
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Negociação em Gestão de Projetos 
 

Dirigido a: 

 Gestores de Projeto. 

 Membros de equipa de Projeto. 

 Membros do PMO / PSO. 

 Gestores Estratégicos, de Programas, de Portfólio, e 

Administradores. 

Objetivos:  

A negociação é composta por técnicas que importa perceber no contexto da gestão de Projetos e 

que assume especial importância em ambientes onde a mudança é uma constante. Negociar 

eficazmente com o cliente, com a equipa ou com fornecedores é uma ferramenta essencial para 

qualquer interveniente cujo objetivo é obter o melhor acordo para as partes envolvidas. De entre os 

principais objetivos da formação destacam-se: 

 Melhorar as competências de argumentação com o Cliente, pares e fornecedores; 

 Incrementar as suas capacidades de ultrapassar as objeções da negociação; 

 Acomodar a mudança negociando. 

 Material Pedagógico: 

Sessões presenciais User Intranet (Manuais, Slides, etc.) 

Doc. Suporte (Exercícios, Guias de Ref.ª, etc.)  

Programa: 

Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

Introdução à 

Negociação 

 Conceitos e definições base 

 Área de conhecimento de Comunicação e 

Compras do Guia PMBOK® 

1h Teóricas 

Desenvolvimento de 

competências de 

Liderança 

 A preparação da Negociação. 

 O Stakeholder como elemento principal da 

Negociação: diagnóstico de necessidades. 

 As etapas de uma Negociação: identificação 

de momentos críticos. 

3h Teórico-

Práticas 

Código:  GP.S.3 

Duração: 8h 

PDUs (Technical) 0 

PDUs (Leadership) 8 

PDUs (Strategic) 0 

 Local: Lisboa e Braga 

Regime: Pós-Laboral 
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Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

 Estilos de Negociação: adequação ao perfil e 

necessidades do interlocutor. 

 O processo negocial na ótica do “ganhar-

ganhar” (abordagem Win-Win). 

 Gestão de conflitos na Negociação. 

 Ultrapassar objeções e obtenção do acordo 

final: o fecho da Negociação. 

Gerir Vs. Liderar  Negociar o Âmbito do Projeto 

 Negociar os prazos do Projeto 

 Negociar Recursos para o Projeto 

3h Teórico-

Práticas 
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Gestão da relação com Stakeholders 
 

Dirigido a: 

 Gestores de Projeto. 

 Membros de equipa de Projeto. 

 Membros do PMO / PSO. 

 Gestores Estratégicos, de Programas, de Portfólio, e 

Administradores. 

Objetivos:  

A gestão de Stakeholders tem início com o princípio do projeto e prolonga-se por todo o seu ciclo de 

vida. A gestão eficaz desta relação garante o alinhamento dos objetivos, a gestão balanceada das 

expectativas, e a adequação dos resultados às necessidades. Pretende-se nesta formação abordar 

os temas relacionados com a Análise e Gestão de Stakeholders que otimizem a satisfação dos 

intervenientes e, consequentemente, o sucesso dos projetos. 

 Material Pedagógico: 

Sessões presenciais User Intranet (Manuais, Slides, etc.) 

Doc. Suporte (Exercícios, Guias de Ref.ª, etc.)  

Programa: 

Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

Introdução à Gestão 

de Stakeholders 

 Conceitos e definições base 

 Área de conhecimento de Comunicação do 

Guia PMBOK®. 

1h Teóricas 

Análise de 

Stakeholders 

 Identificação 

 Classificação 

3h Teórico-

Práticas 

Gestão da Relação  Os 7 princípios da Gestão de Stakeholders. 

 Definição da estratégia de gestão de 

Stakeholders. 

 Adequação do plano de comunicação aos 

intervenientes. 

3h Teórico-

Práticas 

Código:  GP.S.4 

Duração: 8h 

PDUs (Technical) 0 

PDUs (Leadership) 8 

PDUs (Strategic) 0 

 Local: Lisboa e Braga 

Regime: Pós-Laboral 
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Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

 Alinhamento e gestão de expectativas. 

Avaliação de 

conhecimentos 

 Área de Conhecimento PMBOK®: Gestão de 

Stakeholders em Projetos 

1h Teórico-

Práticas 
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Análise de Negócio 
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O que é Análise de Negócio? 
 

Análise de Negócio é o conjunto de técnicas e atividades utilizadas para entender 

oportunidades ou problemas de uma organização com o objetivo de recomendar 

soluções . Esta disciplina normalmente associada à implementação de soluções de 

sistemas de informação envolve também recomendações de outro tipo de soluções, 

alterações em processos ou na própria estrutura organizacional. 

O conceito de Análise de Negócios é amplo e utilizado desde que as empresas 

começaram a automatizar ou fazer melhorias em processos, ou mesmo modificar a sua 

forma de actuar no mercado.  Devido à amplitude do conceito é importante salientar a 

impossibilidade de uma mesma pessoa ser proficiente em todas as técnicas de Análise de 

Negócios. Cabe ao profissional especializar-se em determinadas ferramentas, técnicas, 

soluções ou áreas de negócio conforme as oportunidades e ambições do seu 

desenvolvimento profissional. 

Para cada projeto, o detalhe e importância dada a cada uma das atividades será 

diferente, e a sua aplicação dependerá da experiência e visão do profissional. As Técnicas 

de Análise de Negócio são usadas para garantir que as decisões tomadas durante a 

identificação, análise e gestão dos requisitos de uma solução estejam alinhadas com 

todos os objetivos de um projeto ou de uma empresa. 

Temos como objetivo disseminar as competências necessárias para que empresas utilizem 

Análise de Negócios para reduzir os riscos dos seus projetos e atingir os seus objetivos 

estratégicos. 
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Business Analysis Fundamentals 
 

Dirigido a: 

 Analistas e Gestores de Produto 

 Responsáveis de Análise de Negócio 

 Gestores de Projeto e membros de equipa 

 Profissionais que pretendam conhecer de forma 

completa a área de conhecimento de Análise de 

Negócio 

Objetivos:  

No mercado altamente competitivo, e no momento da definição dos novos projetos, é fundamental 

uma adequada compreensão das necessidades do negócio e do seu enquadramento na realidade 

e cultura da organização; é nesta fase que tem um papel decisivo a disciplina de Business Analysis, 

cuja metodologia permite assegurar o correto alinhamento entre as expectativas de todos os 

Stakeholders e o plano do projeto, sendo uma mais-valia efetiva para o sucesso dos mesmos. É 

objetivo desta ação de formação a exposição dos conceitos metodológicos segundo o guia 

BABOK®, fazendo uso de técnicas e ferramentas de modelação da realidade, integradas com 

mecanismos de levantamento de requisitos e procedimentos de definição e controle de 

âmbito. Fazendo uso intensivo de casos da vida real, este curso pode ser um primeiro contacto com 

esta área de conhecimento ou constituir uma oportunidade de consolidação da experiência 

profissional anteriormente adquirida, providenciando os instrumentos e os conhecimentos necessários 

a uma evolução na carreira de Analista de Negócio.  

 Material Pedagógico: 

Sessões presenciais User Intranet (Manuais, Slides, etc.) 

Guia BABOK®  V3 Doc. Suporte (Exercícios, Guias de Ref.ª, etc.) 

Programa: 

Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

Introdução à Análise 

de Negócio 

 Apresentação do corpo de conhecimento de 

Business Analisys (Análise de Negócio) segundo o 

guia Business Analisys Body of Knowledge (Guia 

BABOK®).  

4h Teórico-

Práticas 

Código:  AN.I.1 

Duração: 16h 

PDUs (Technical) 8 

PDUs (Leadership) 4 

PDUs (Strategic) 4 

 Local: Lisboa e Braga 

Regime: Pós-Laboral 
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Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

 Envolvimento organizacional dos projetos. Tipos 

de organização e metodologias de intervenção. 

Conceito de requisitos de negócio. 

 Apresentação dos principais pontos de 

conhecimento. Planeamento estratégico do 

negócio, Planeamento da gestão de requisitos.  

 Recolha e Modelação; avaliação e validação 

de Requisitos.  

O BABOK®  Apresentação das sete áreas do conhecimento 

do BABOK®:  

o Planeamento e monitorização da análise de 

negócio - Business Analysis Planning and 

Monitoring;  

o Recolha e modelação das necessidades - 

Elicitation;   

o Gestão dos Requisitos e Comunicação - 

Requirements Management and 

Communication;  

o Análise Organizacional - Enterprise Analysis;  

o Análise dos Requisitos - Requirements Analysis;  

o Viabilidade e validação da solução - Solution 

Assessment and Validation;  

o Competências e recursos - Underlying 

Competencies.  

 Conceito de tarefas, técnicas, competências e 

de fontes de informação. 

11h Teórico-

Práticas 

Encerramento e 

passos seguintes 

 O fecho da ação de formação e preparação 

profissional.  

 Possíveis saídas após a realização da acção. A 

certificação CBAP® (Certified Business Analysis 

Professional) e CCBA® (Certification of 

Competency in Business Analysis) e os impactos 

profissionais e pessoais. 

1h Teórico-

Práticas 



 

57 

 

Advanced Tools for the Business Analyst 
 

Dirigido a: 

 Analistas e Gestores de Produto 

 Responsáveis de Análise de Negócio 

 Gestores de Projeto e membros de equipa 

 Profissionais que pretendam aprofundar 

conhecimentos sobre ferramentas de Análise de 

Negócio. 

Objetivos:  

O objetivo desta formação é o de proporcionar aos participantes o contacto com as ferramentas e 

técnicas avançadas que o profissional de Análise de Negócio pode utilizar no seu dia-a-dia. Serão 

também abordadas formas de integração e cooperação da informação. 

 Material Pedagógico: 

Sessões presenciais User Intranet (Manuais, Slides, etc.) 

Utilização free de ferramentas de suporte Doc. Suporte (Exercícios, Guias de Ref.ª, etc.) 

Programa: 

Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

Introdução às 

Técnicas e 

Ferramentas 

avançadas para o 

Business Analyst 

 Apresentação dos principais pontos de 

conhecimento; 

 Análise dos Stakeholders; 

 Conduzir Atividades de Elicitação; 

 Gestão de Escopo e Requisitos da Solução; 

 Definir Necessidades do Negócio; 

 Avaliar Gaps de Capacidade; 

 Definir Business Case; 

 Avaliar a Preparação da Organização. 

 

4h Teórico-

Práticas 

Aplicação de 

Técnicas de Business 

Analysis 

 Benchmarking. Brainstorming. Regras de Análise 

de Negócios.  

6h Teórico-

Práticas 

Código:  AN.A.1 

Duração: 16h 

PDUs (Technical) 16 

PDUs (Leadership) 0 

PDUs (Strategic) 0 

 Local: Lisboa e Braga 

Regime: Pós-Laboral 
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Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

 Software, técnicas e ferramentas de modelação 

de dados: Enterprise Architect e Rose Data 

Modeler. 

 Diagramas de Sequencia. Diagramas de Estado. 

Walkthrough Estruturado. Inquéritos e 

Questionários. User Stories.  

Ferramentas de 

Business Analysis e 

Requirements 

Management 

 Ferramentas de Análise de Decisão, Análise 

Documental, Métricas e Indicadores Chave de 

Desempenho. 

 Ferramentas de Gestão de Requisitos, validação 

e avaliação. 

 Demonstração e utilização prática. 

5h Teórico-

Práticas 

Gestão da Relação  O fecho da ação de formação e preparação 

profissional. Impactos profissionais e pessoais. 

1h Teórico-

Práticas 
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CBAP® Certification Preparation 
 

Dirigido a: 

 Analistas e Gestores de Produto 

 Responsáveis de Análise de Negócio 

 Gestores de Projeto e membros de equipa 

 Profissionais que pretendam obter a Certificação 

CBAP® 

 

Objetivos:  

O objetivo desta formação é o de transmitir solidamente os conceitos metodológicos segundo o 

Guia BABOK® necessário à realização com sucesso do exame de certificação CABP® (Certificate 

Business Analysis Professional) do International Institute of Business Analysis (IIBA)®. É também objetivo 

dotar os formandos de ferramentas e conhecimentos necessários para executar a metodologia em 

prática no dia-a-dia de um Analista de Negocio. 

 Material Pedagógico: 

Sessões presenciais User Intranet (Manuais, Slides, etc.) 

Guia BABOK®  V3 Doc. Suporte (Exercícios, Guias de Ref.ª, etc.) 

Simulação Online de Exames Acompanhamento Online pós-curso (4h / 30 dias) 

Programa: 

Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

Introdução à Análise 

de Negócio 

 Apresentação do corpo de conhecimento de 

Business Analisys (Análise de Negócio) segundo o 

guia Business Analisys Body of Knowledge (Guia 

BABOK®).  

 Envolvimento organizacional dos projetos. Tipos 

de organização e metodologias de intervenção. 

Conceito de requisitos de negócio. 

 Apresentação dos principais pontos de 

conhecimento. Planeamento estratégico do 

negócio, Planeamento da gestão de requisitos.  

4h Teórico-

Práticas 

Código:  AN.C.1 

Duração: 40h 

PDUs (Technical) 20 

PDUs (Leadership) 10 

PDUs (Strategic) 10 

CDUs 40 

 Local: Lisboa e Braga 

Regime: Pós-Laboral 
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Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

 Recolha e Modelação; avaliação e validação 

de Requisitos. 

Conceção, 

Avaliação e Seleção 

de Projetos  

  

 

 Principais modelos de conceção. Cruzamento 

dos objetivos organizacionais e motivação 

conceptual.  

 O Charter do Projeto como instrumento 

fundamental da conceção. Conceito de 

Stakeholder.  

 Definição de Investimento. Estruturação de 

Alternativas.  

 Definição de retorno do investimento. Modelos 

económicos de avaliação.  

4h Teórico-

Práticas 

Planeamento 

Estratégico 

 Análise empresarial. Aproveitar oportunidades. 

Criar uma arquitetura orientada ao negócio. 

Determinar estratégias de investimento. 

Compreender o processo de plano estratégico. 

Leitura e registo ambiental.  

 Análise PEST. Influência da estratégia no portfólio 

de programas. Definição de objetivos 

estratégicos. Análise empresarial. Análise 

integrada do risco da bolsa de projetos. 

Hierarquização de projetos em função do risco. 

4h Teórico-

Práticas 

O BABOK®  As sete áreas do conhecimento do BABOK: 

o Planeamento e monitorização da análise de 

negócio - Business Analysis Planning and 

Monitoring;  

o Recolha e modelação das necessidades - 

Elicitation;   

o Gestão dos Requisitos e Comunicação - 

Requirements Management and 

Communication;  

o Análise Organizacional - Enterprise Analysis;  

o Análise dos Requisitos - Requirements Analysis;  

o Viabilidade e validação da solução - Solution 

Assessment and Validation;  

o Competências e recursos - Underlying 

Competencies.  

12h Teórico-

Práticas 
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Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

Competências 

Fundamentais 

  

 

 Neste módulo, vão ser abordados os 

comportamentos, conhecimentos e outras 

características necessárias para o apoio ao 

desempenho na análise de negócio.  

 Análise de Problemas.   

 Pensamento sistémico e analítico.  

 Problem solving.  

 Conhecimento de negócio.  

 Competências de Comunicação e interação 

3h Teórico-

Práticas 

Preparação para o 

exame de 

certificação CBAP®  

  

 

 Apresentação e análise do exame de 

certificação.  

 Revisão exaustiva dos conhecimentos 

apreendidos, numa ótica de agregação e 

entendimento da lógica das questões do 

exame. Aspetos importantes a reter. 

Recomendações e situações recorrentes.  

 Simulação integral do exame. Validação dos 

resultados e discussão dos mesmos.  

 Segunda Simulação integral do exame 

12h Teórico-

Práticas 

Encerramento e 

passos seguintes 

  

 

 O fecho da ação de formação e preparação 

profissional.  

 Possíveis saídas após a realização da ação. A 

certificação CBAP e os impactos profissionais e 

pessoais.  

1h Teóricas 
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Metodologias Ágeis 
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O que são Metodologias Ágeis? 
 

 

Respondemos a esta pergunta com os 12 princípios por trás do Manifesto Ágil: 

 1) A nossa maior prioridade é, desde as primeiras etapas do projeto, satisfazer o cliente 

através da entrega rápida e contínua de software com valor.  

2) Aceitar alterações de requisitos, mesmo numa fase tardia do ciclo de desenvolvimento. 

Os processos ágeis potenciam a mudança em benefício da vantagem competitiva do 

cliente. 

3) Fornecer frequentemente software funcional. Os períodos de entrega devem ser de 

poucas semanas a poucos meses, dando preferência a períodos mais curtos. 

4) O cliente e a equipa de desenvolvimento devem trabalhar juntos, diariamente, durante 

o decorrer do projeto. 

5) Desenvolver projetos com base em indivíduos motivados, dando-lhes o ambiente e o 

apoio de que necessitam, confiando que irão cumprir os objetivos. 

6) O método mais eficiente e eficaz de passar informação para e dentro de uma equipa 

de desenvolvimento é através de conversa pessoal e direta. 

7) A principal medida de progresso é a entrega de software funcional. 

8) Os processos ágeis promovem o desenvolvimento sustentável. Os promotores, a equipa 

e os utilizadores deverão ser capazes de manter, indefinidamente, um ritmo constante. 

9) A atenção permanente à excelência técnica e um bom desenho da solução 

aumentam a agilidade. 

10) Simplicidade – a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não é feito – é 

essencial. 

11) As melhores arquiteturas, requisitos e desenhos surgem de equipas auto-organizadas. 

12) A equipa reflete regularmente sobre o modo de se tornar mais eficaz, fazendo os 

ajustes e adaptações necessárias. 
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Agile Methodologies Fundamentals 
 

Dirigido a: 

 Gestores de Projeto que utilizem metodologias ágeis. 

 Team Leaders 

 Development Managers 

 Product Managers 

 Software and Systems Architects 

 Testers 

 CIOs 

Objetivos:  

Os métodos ágeis aplicados a projetos têm vindo a ganhar enorme notoriedade, em particular na 

indústria de desenvolvimento de software. Quando aplicadas com sucesso, vemos frameworks como 

o Scrum, à escala da equipa de projeto, ou o SAFe, à escala de uma organização, a potenciar 

melhorias na produtividade da equipa e satisfação do cliente. 

Este curso pretende fornecer uma visão geral sobre o mundo das metodologias ágeis, dando a 

conhecer as práticas mais emergentes e casos de sucesso. O formando ganhará uma noção mais 

exata das vantagens e desvantagens de cada metodologia, assim como do que será mais aplicável 

a cada organização e como implementar.  

 Material Pedagógico: 

Sessões presenciais User Intranet (Manuais, Slides, etc.) 

Guia Prático: Agile Practice Guide Doc. Suporte (Exercícios, Guias de Ref.ª, etc.) 

Programa: 

Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

Contexto das 

Metodologia Ágeis 

 Referência histórica das metodologias ágeis. 

 Agile: valores e princípios. 

 Waterfall vs. Agile. 

 

2h Teórico-

Práticas 

Comparação entre 

Metodologias Ágeis 

 Visão geral sobre as metodologias ágeis. 

 Vantagens e desvantagens.  

2h Teórico-

Práticas 

Código:  MA.I.1 

Duração: 16h 

PDUs (Technical) 16 

PDUs (Leadership) 0 

PDUs (Strategic) 0 

 Local: Lisboa e Braga 

Regime: Pós-Laboral 
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Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

Scrum  Princípios, valores e artefactos. 

 Papéis e responsabilidades. 

 Gerir um projeto com Scrum. 

3h Teórico-

Práticas 

eXtreme 

Programming (XP) 

 O fecho da ação de formação e preparação 

profissional.  

 Impactos profissionais e pessoais. 

1h Teórico-

Práticas 

Kanban  Princípios e ligação ao Lean. 

 Kanban como abordagem de gestão da 

mudança. 

 Kanban Board: desenho de processos 

3h Teórico-

Práticas 

Agile Governance  Metodologias para Governance de 

organizações Agile. 

 Scaled Agile Framework (SAFe) 

2h Teórico-

Práticas 

Planeamento e 

Monitorização 

 Criação de uma cultura Agile. 

 Envolvimento do cliente e utilizador. 

 Definição de requisitos. 

 Estimativa. 

 Value driven delivery. 

 Monitorização do Progresso. 

3h Teórico-

Práticas 

Ferramentas  JIRA 

 Version One 

 YouTrack 

 Trello 

1h Teórico-

Práticas 
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PMI-ACP® Certification Preparation 
 

Dirigido a: 

 Gestores de Projeto que utilizem metodologias ágeis. 

 Team Leaders 

 Development Managers 

 Product Managers 

 Software and Systems Architects 

 Testers 

 CIOs 

Objetivos:  

O curso PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP®) de preparação para o exame Agile Certified 

Practitioner do PMI®, expõe aos formandos a gestão de projetos utilizando metodologias ágeis. 

Vamos abordar as ferramentas e técnicas, conhecimentos e competências, bem como os domínios 

e tarefas para os participantes poderem obter a certificação Agile.  

Material Pedagógico: 

Sessões presenciais User Intranet (Manuais, Slides, etc.) 

Guia Prático: Agile Practice Guide Doc. Suporte (Exercícios, Guias de Ref.ª, etc.) 

Simulação Online de Exames Acompanhamento Online pós-curso (4h / 30 dias) 

Programa: 

Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

Contexto de Metodologias Ágeis 1h Teórico-

Práticas 

Gestão de Projetos Ágil 2h 

Engenharia Ágil 2h 

Liderança 1h 

Código:  MA.C.1 

Duração: 24h 

PDUs (Technical) 12 

PDUs (Leadership) 8 

PDUs (Strategic) 4 

 Local: Lisboa e Braga 

Regime: Pós-Laboral 
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Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

Simulações de Visão do Produto 2h Teórico-

Práticas 

Simulações de Mapeamentos 2h 

Simulações de Planeamento da SPRINT 2h 

Revisão documental 1h 

Gestão de Equipas Ágeis 2h 

Preparação para o 

exame PMI-ACP® 

 Apresentação e análise do Exame de 

Certificação. 

 Revisão exaustiva dos conhecimentos 

apreendidos, numa ótica de agregação e 

entendimento da lógica das questões do 

exame. Aspetos importantes a reter. 

Recomendações e situações recorrentes. 

 Simulação integral do exame. Validação dos 

resultados e discussão dos mesmos. 

8h Teórico-

Práticas 

Encerramento e 

passos seguintes 

 O fecho da ação de formação e preparação 

profissional. 

 Possíveis saídas após a realização da ação. A 

certificação PMI-ACP® e os impactos 

profissionais e pessoais. 

1h Teóricas 
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Certified Scrum Master (CSM®)  
 

Dirigido a: 

 Gestores de Projeto que utilizem metodologias ágeis. 

 Team Leaders 

 Development Managers 

 Product Managers 

 Software and Systems Architects 

 Testers 

 CIOs 

Objetivos:  

Ao realizar esta formação e com a respetiva avaliação irá tornar-se um Certified Scrum Master, o que 

indica que teve formação nos conceitos básicos para poder colaborar como um Scrum Master e 

integrar uma equipa de Scrum. Este curso também lhe confere dois elementos da CSD Track: Scrum 

Introduction e Elective. Com esta formação de dois dias não só irá conhecer os fundamentos do 

Scrum, como também, terá experiências hands-on usando Scrum. Esta formação irá colocar a teoria 

em prática, através de vários exercícios práticos que simulam em sala sobre o funcionamento do 

Scrum. Durante a formação, os participantes irão entender como um simples, mas eficiente processo 

com o Scrum, pode transformar os resultados de uma empresa. Os formandos irão adquirir 

experiência com as ferramentas utilizadas no Scrum e em atividades ligadas a Product e Sprint 

Backlogs, Daily Meetings, Sprint Planning Meeting, Review, Retrospectives e Burndown charts. Irão 

também aprender a aplicar Scrum em diversos tipos de projetos, do single collocated team, ao time 

distribuído em ambiente off-shore. 

 Material Pedagógico: 

Sessões presenciais User Intranet (Manuais, Slides, etc.) 

Guia Prático: Agile Practice Guide Doc. Suporte (Exercícios, Guias de Ref.ª, etc.) 

Simulação Online de Exames Acompanhamento Online pós-curso (4h / 30 dias) 

Programa: 

Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

Scrum  O que é, e o que não é Scrum. 

 Scrumbut. 

 Origem do Scrum.  

 Manifesto Ágil. 

1h Teórico-

Práticas 

Código:  MA.C.2 

Duração: 16h 

PDUs (Technical) 8 

PDUs (Leadership) 4 

PDUs (Strategic) 4 

 Local: Lisboa e Braga 

Regime: Pós-Laboral 
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Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

O papel de Scrum 

Master 

 Responsabilidades e dia-a-dia de um Scrum 

Master. 

 Como escolher um Scrum Master. 

 Como se tornar um Scrum Master. 

 Scrum Master como membro da equipa. 

2h Teórico-

Práticas 

O papel de Product 

Owner 

 Responsabilidades e dia-a-dia de um Product 

Owner. 

 Product Owner com os olhos do cliente. 

2h Teórico-

Práticas 

O papel da Equipa  Critérios de sucesso para equipas Scrum. 

 Composição e cross-functionality. 

 Feature-Teams e Component-Teams. 

 Auto-organização. 

1h Teórico-

Práticas 

Product Backlog  Scrum e especificações. 

 Prioritização do Product Backlog.  

 User Stories no Product Backlog: INVEST; Backlog-

writing workshops; Testes de Aceitação; Epics e 

Themes. 

 Features no Product Backlog: Desenvolvimento 

de um modelo abrangente; FDD Template for 

Features. 

2h Teórico-

Práticas 

Sprint Planning  Planeamento por velocidade, Velocidade, Meta 

do sprint. 

 Estimando o Product Backlog. 

 Selected Product Backlog.  

 Tasks no Sprint Backlog. 

 Estimando Tarefas. 

 Planeamento por compromisso. 

2h Teórico-

Práticas 

Release Planning  Release Planning Meeting. 

 Do tamanho para a duração. 

2h Teórico-

Práticas 
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Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

Sprints  A estrutura de uma Sprint. 

 Definition of Done. 

 Incremento de produto. 

 Itens técnicos e de arquitetura no início do 

projeto. 

 Tamanho de Sprints e Releases. 

 Mudanças durante o Sprint. 

 Terminando antecipadamente um Sprint. 

2h Teórico-

Práticas 

Daily Scrum Meeting  Composição. 

 Propósito. 

 Armadilhas. 

1h Teórico-

Práticas 

Visibilidade durante a 

Sprint 

 Task Board. 

 Sprint Burndown. 

1h Teórico-

Práticas 
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Certified Scrum Product Owner 

(CSPO®) 
 

Dirigido a: 

 Gestores de Projeto que utilizem metodologias ágeis. 

 Team Leaders 

 Development Managers 

 Product Managers 

 Software and Systems Architects 

 Testers 

 CIOs 

Objetivos:  

Uma formação com o objetivo de tornar efetivo o papel de Product Owner em projetos ágeis. 

Perceberá como utilizar o papel de PO para otimizar os resultados da sua equipa e a satisfação do 

seu cliente. Formação oficial da Scrum Alliance que o tornará num Product Owner oficial certificado.   

 Material Pedagógico: 

Sessões presenciais User Intranet (Manuais, Slides, etc.) 

Guia Prático: Agile Practice Guide Doc. Suporte (Exercícios, Guias de Ref.ª, etc.) 

Simulação Online de Exames Acompanhamento Online pós-curso (4h / 30 dias) 

Programa: 

Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

Contexto das 

Metodologia Ágeis 

 Visão Geral. 

 Papéis e responsabilidades. 

1h Teórico-

Práticas 

Comparação entre 

Metodologias Ágeis 

 Vision Meeting. 

 Elevator Statement. 

 Criando uma Vision Box. 

 Project Data Sheet. 

1h Teórico-

Práticas 

Prioritizando o 

Product Backlog 

 Princípios, valores e artefactos. 4h Teórico-

Práticas 

Código:  MA.C.3 

Duração: 16h 

PDUs (Technical) 8 

PDUs (Leadership) 4 

PDUs (Strategic) 4 

 Local: Lisboa e Braga 

Regime: Pós-Laboral 
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Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

Entendendo 

estimativas 

 Como a equipa do projeto está a estimar?  4h Teórico-

Práticas 

As responsabilidades 

do Product Owner 

 A agenda de um Product Owner (dia, sprint e 

projeto). 

 O relacionamento do Product Owner com a 

equipa. 

 A atuação do Product Owner na Sprint Planning 

Meeting e na Sprint Review. 

2h Teórico-

Práticas 

Planeamento e 

Tracking 

 Plano de Releases. 

 Métricas e Reporting. 

3h Teórico-

Práticas 

Escalando o papel de 

Product Owner 

 O Product Owner na organização. 1h Teórico-

Práticas 
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Certified Scrum Developer (CSD®) 
 

Dirigido a: 

 Developers que desejam obter conhecimentos 

práticos sobre desenvolvimento ágil. 

Objetivos:  

Ter conhecimentos sobre Scrum e conhecimentos sobre programação Java para web. Para obter a 

certificação CSD é necessário possuir a certificação CSM. 

Objetivos:  

Muito mais do que aprender técnicas e ferramentas, o principal objetivo desta formação é 

compreender os valores ágeis aos quais elas estão associadas, por isso, nesta formação prática de 3 

dias, aprenderá não só as técnicas de engenharia ágil, mas também aplicará cada uma delas num 

projeto desenvolvido desde o primeiro dia da formação, ao mesmo tempo que, os valores ágeis 

estarão sempre em foco. O treino é dividido em 6 partes: Uma parte de discussão sobre princípios 

ágeis, uma parte de Coding Dojo e 4 partes de sprints de desenvolvimento do projeto, nas quais 

serão aplicadas técnicas como Programação em Par, Design e Arquitetura Emergente, TDD, Inversão 

de Controlo, Injeção de dependência e Automação entre outros. 

 Material Pedagógico: 

Sessões presenciais User Intranet (Manuais, Slides, etc.) 

Guia Prático: Agile Practice Guide Doc. Suporte (Exercícios, Guias de Ref.ª, etc.) 

Simulação Online de Exames Acompanhamento Online pós-curso (4h / 30 dias) 

Programa: 

Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

Valores e Princípios  Manifesto Ágil 

 Programação Extrema (XP) 

2h Teórico-

Práticas 

Código:  MA.C.4 

Duração: 16h 

PDUs (Technical) 8 

PDUs (Leadership) 4 

PDUs (Strategic) 4 

 Local: Lisboa e Braga 

Regime: Pós-Laboral 
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Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

Ferramentas  Automatizadores de build (gradle, maven, ant, 

bash) 

 Controladores de versão (git, hg, bzr, svn, cvs) 

 Servidores de integração contínua (Cruise 

Control, Rb, hudson) 

 WebDriver 

 VRaptor 

 Eclipse 

 JUnit 

8h Teórico-

Práticas 

Técnicas de 

Engenharia 

 Arquitetura Emergente 

 Automatização (de testes, build, integração, 

deploy) 

 BDD 

 Banco de Dados em projetos ágeis 

 Boas práticas de Programação Orientada à 

Objetos 

 Como lidar com código legado 

 Código Limpo 

 Definição de Pronto 

 Deploy Contínuo 

 Design Emergente 

 Documentação 

 Expressividade de Código 

 Integração Contínua 

 Inversão de Controlo e Injeção de Dependência 

 Programar em pequenos passos 

 Programação em par 

 Refatoração 

 Release Early, Release Often 

 Renegociação de itens de Sprint 

 TDD 

 Testes de Aceitação 

 YAGNI 

14h Teórico-

Práticas 
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Estimating, Planning and Contracting for Scrum Projects 

 

Dirigido a: 

 Gestores de Projeto que utilizem metodologias ágeis. 

 Team Leaders 

 Development Managers 

 Product Managers 

 Software and Systems Architects 

 Testers 

 CIOs 

Pré-requisitos:  

Conhecimento introdutório do fluxo e estrutura do Scrum, visto que o foco será unicamente nas suas 

práticas de planeamento.  

Objetivos:  

Uma formação com o objetivo de tornar efetivo o papel de Product Owner em projetos ágeis. 

Perceberá como utilizar o papel de PO para otimizar os resultados da sua equipa e a satisfação do 

seu cliente. Formação oficial da Scrum Alliance que o tornará num Product Owner oficial certificado.   

 Material Pedagógico: 

Sessões presenciais User Intranet (Manuais, Slides, etc.) 

Guia Prático: Agile Practice Guide Doc. Suporte (Exercícios, Guias de Ref.ª, etc.) 

Programa: 

Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

O que difere o planeamento ágil do planeamento tradicional?   1h Teórico-

Práticas 

Necessidades para o processo de estimativa. 2h 

Quando e porquê estimar em horas? Quando e porquê estimar em tamanho? 1h 

Técnicas de estimativa: analogia, desagregação e planning poker. 1h 

Planeamento de Releases em detalhes 1h Teórico-

Código:  MA.A.1 

Duração: 16h 

PDUs (Technical) 8 

PDUs (Leadership) 4 

PDUs (Strategic) 4 

 Local: Lisboa e Braga 

Regime: Pós-Laboral 
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Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

Planeamento de Sprints em detalhes 1h Práticas 

Utilizando a Sprint Review para potencializar seu planeamento. 1h 

Técnicas para um planning meeting bem sucedido. 2h 

Planeando projetos de âmbito aberto. 1h 

Planeando projetos de âmbito fechado 1h 

Contratos em projectos ágeis 

 Preço-fixo, Âmbito-fixo (tempo-fixo?); 

 Time & Material; 

 NTE/FF; 

 Preço-fixo por pontos de função; 

 Financing model; 

 Contratos de Roadmap; 

 Contratos guarda-chuva; 

 Contratos-incrementais; 

 Licitações públicas. 

2h 
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SAFe 4.5 Fundamentals  

 

Dirigido a: 

 Gestores de Projeto que utilizem metodologias ágeis. 

 Team Leaders 

 Development Managers 

 Product Managers 

 Software and Systems Architects 

 Testers 

 CIOs 

Pré-requisitos:  

Conhecimento introdutório do fluxo e estrutura do Scrum. 

Objetivos:  

O SAFe é uma Framework de Governance para organizações que funcionam de acordo com 

princípios ágeis. O Scrum traz benefícios reconhecidos ao nível da equipa de trabalho mas, quando 

considerado ao nível de um diretor de uma área, nem sempre transmite a transparência e 

informação de confiança para tomada de decisão. Nesta perspetiva têm surgido várias frameworks 

que se propõem a colmatar esta dificuldade. Entre estas, o SAFe é o que se têm destacado mais 

devido envolvência que cria e à abrangência de técnicas ágeis com que convive.  

 Material Pedagógico: 

Sessões presenciais User Intranet (Manuais, Slides, etc.) 

Guia Prático: Agile Practice Guide Doc. Suporte (Exercícios, Guias de Ref.ª, etc.) 

Programa: 

Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

Introdução à Scaled Agile Framework (SAFe). 1h Teórico-

Práticas 

Adoção de princípios Agile e Lean. 2h 

Planeamento incremental. 1h 

Scalable DevOps e Continuous Delivery Pipeline. 1h Teórico-

Código:  MA.A.2 

Duração: 16h 

PDUs (Technical) 4 

PDUs (Leadership) 4 

PDUs (Strategic) 8 

 Local: Lisboa e Braga 

Regime: Pós-Laboral 
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Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

Value driven delivery. 1h Práticas 

Transformação Lean-Agile. 1h 

Papéis & Responsabilidades. 1h 

Roadmap de implementação SAFe. 2h 

Planeando projetos de âmbito aberto. 1h 

Planeando projetos de âmbito fechado. 1h 

Contratos em projetos ágeis 

 Preço-fixo, Âmbito-fixo (tempo-fixo?); 

 Time & Material; 

 NTE/FF; 

 Preço-fixo por pontos de função; 

 Financing model; 

 Contratos de Roadmap; 

 Contratos guarda-chuva; 

 Contratos-incrementais; 

 Licitações públicas. 

2h 
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Lean Management em Projeto 
 

Dirigido a: 

 Gestores de Projeto que utilizem metodologias ágeis. 

 Team Leaders 

 Development Managers 

 Product Managers 

 Software and Systems Architects 

 Testers 

 CIOs 

Objetivos:  

A aplicação de Lean Thinking tem recolhido cada vez mais adeptos, e cada vez mais áreas têm 

vindo a buscar conhecimento Lean, na procura de agilizar os processos e aumentar a produtividade, 

sem perder o controlo e monitorização. O objetivo deste curso consiste em compreender a forma 

como os princípios e técnicas Lean podem ser aplicadas na Gestão de Projetos. Princípios como a 

entrega de mais valor com menor desperdício, a procura pela standardização e consequente 

previsibilidade, assim como as técnicas que provêm também dos princípios Agile, como o White 

Board ou o Pipelining têm aplicabilidade na Gestão de Projetos com impacto direto na 

produtividade.  

Material Pedagógico: 

Sessões presenciais User Intranet (Manuais, Slides, etc.) 

Guia Prático: Agile Practice Guide Doc. Suporte (Exercícios, Guias de Ref.ª, etc.) 

Programa: 

Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

Introdução ao Lean  Definição de Lean. 

 Lean Thinking & princípios Lean. 

 Lean: Shift Mindset. 

2h Teórico-

Práticas 

Princípio 1: eliminar o     

desperdício 

 O projeto como uma cadeia de valor. 

 Gestor de Projeto Lean. 

 A WBS Lean. 

3h Teórico-

Práticas 

Código:  MA.A.3 

Duração: 16h 

PDUs (Technical) 4 

PDUs (Leadership) 4 

PDUs (Strategic) 8 

 Local: Lisboa e Braga 

Regime: Pós-Laboral 
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Módulo Conteúdo Horas 
Tipo de 

sessões 

Princípio 2: 

empowerment, 

respeito, integridade 

 Papéis e Responsabilidades. 

 Stakeholders e Team Building. 

 O princípio do Last Planner. 

 Melhoria contínua. 

3h Teórico-

Práticas 

Princípio 3: decidir 

mais tarde, entregar 

mais rápido 

 Small Commitment. 

 Gerir o pipeline. 

 Decisões adiadas ao máximo. 

 Método de Critical Chain Project Management 

(CCPM). 

3h Teórico-

Práticas 

Princípio 4: amplificar 

a aprendizagem 

 Valorizar a equipa 

 Partilha de informação e sincronização de 

atividades 

2h Teórico-

Práticas 

Princípio 5: visão 

geral 

 Controlo do Ciclo de Vida do Projeto 

 Project Chartering 

 Gestão de Portfolio 

 O PMO 

3h Teórico-

Práticas 
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Pacote de Formação 

Corporate 
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Pacote de Formação Corporate 
 

Dirigido a: 

 Organizações que pretendam uma maior 

maturidade na Gestão de Projetos 

 Membros de um PMO 

 Colaboradores envolvidos em Projetos na 

organização 

Objetivos:  

A oferta corporativa da Ambithus é desenhada tendo em conta a especificidade do cliente, o 

mercado em que cada atua, e as melhores práticas vigentes para as tipologias de projetos em 

causa, por forma a transmitir, os principais conceitos da gestão orientados ao projeto e a sua ligação 

com os conceitos tradicionais da gestão.  

Nesta ação serão desenvolvidos exercícios que permitam ilustrar os conceitos de forma aplicada, 

casos práticos próximos da realidade do cliente, sendo objetivo dos cursos que os participante se 

familiarizem com a disciplina, compreendam a sua importância para o sucesso da organização e 

possam obter conhecimentos de aplicação prática no seu dia-a-dia. 

Programa: 

A nossa abordagem promove um Diagnóstico Inicial que nos permita identificar as principais 

lacunas e interesses dos formandos, e, desta forma, customizar o curso de forma a maximizar o 

benefício obtido. 

A imagem seguinte mostra o desenho de um curso promovido in house, completamente 

adaptado às necessidades do cliente, identificadas após o Diagnóstico Inicial. 

 

  

Código:  GP.PFC 

Inclui Diagnóstico para aferir 

necessidades de formação 

Programa, durações e conteúdos a definir de 

acordo com as necessidades do cliente 
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Como exemplo de possíveis ofertas formativas adaptadas à maior ou menor 

disponibilidade para a formação em sala, existem 3 programas tipo, com características 

diferentes, que exemplificam a amplitude de customização possível.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROGRAMA EXPRESS PROGRAMA PRACTIOTIONER PROGRAMA PROFICIENT 



 

84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informação Prática 

 

 

  



 

85 

 

Informação Prática 
 

 

 COMO PROCEDER À INSCRIÇÃO 

 

 ORGANIZAÇÃO DA FORMAÇÃO 

 

 INSCRIÇÕES EM GRUPO  

 

 GARANTIA DE QUALIDADE 

 

 CONTACTOS DA AMBITHUS 

 

 COMO CHEGAR À AMBITHUS 

 

 FICHA DE CANDIDATURA PARA A FORMAÇÃO 
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Como se Inscrever? 

  

Pela Internet  

Através do site www.ambithus.com, envie a sua Ficha de Inscrição para a 

Formação. 

  

Por Telefone  

Se prefere um contacto telefónico ligue para a Ambithus +351 217 101 650, 

fale com a Academia de Formação e inscreva-se.  

  

Por Escrito 

Email ou Correio 

  

Email 

Envie um email com os seus dados pessoais e a identificação do curso 

em que se pretende inscrever para, academia@ambithus.com. Se forem 

necessárias mais informações para completar a sua inscrição, a 

Academia de Formação entrará em contacto consigo. 

  

Por Correio 

Preencha os dados da Ficha de Inscrição para a Formação presente no 

fim deste catálogo e envie por correio para a seguinte morada: Pólo 

Tecnológico de Lisboa, Edifício Empresarial 3, 1600-546 Lisboa 
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Organização da Formação 

  

Rigor - Os nossos formadores são profissionais rigorosos que exploram os conteúdos 

didáticos de forma eficaz, utilizando bem a distribuição do timing existente na formação.  

  

Manuais -  Para facilitar o acompanhamento das ações, é disponibilizado a todos os 

formandos um acesso à nossa plataforma de formação, onde poderão encontrar todo o 

material inerente ao curso e assim dispor do mesmo, por forma a que possam acompanhar 

a formação com a devida documentação.  

  

Material - Para iniciar da melhor forma, disponibilizamos no primeiro dia da ação, o  

“Kit Formando” para utilizar no decorrer da formação. 

  

Instalações - As instalações da Ambithus situam-se em Lisboa e no Porto e contam 

com salas de formação devidamente equipadas. Para além destas salas de formação, a 

Ambithus possui diversos acordos com Hotéis para realização de ações de formação. 

  

Coffee-Break - Nos intervalos das formações os formandos terão à sua disposição  

serviço de coffee-break, de forma a que possam cumprir com os horários da formação, 

sem necessidade de se deslocarem ao exterior e permitindo assim conviver com os 

restantes colegas trocando experiências e ideias.  

  

Estacionamento - A Ambithus preocupa-se com a comodidade dos seus 

formandos, por isso se encontra numa zona de fácil acesso e estacionamento gratuito. 
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Política de Preços, Descontos e Inscrições em Grupo 

  

Descontos por inscrições antecipadas* - aplicar-se-á um 

desconto  de  10% às inscrições efectuadas (Early Pricing) até à data anunciada, para 

cada curso. 

  

Descontos para duas ou mais inscrições da mesma 

empresa*:   

 aplicar-se-á um desconto de 15% (sobre o valor do curso) na inscrição de duas pessoas 

da mesma empresa.  

 aplicar-se-á um desconto de 20% (sobre o valor do curso) na inscrição de três pessoas da 

mesma empresa.  

  

Acordos de Fidelização* - são acordos realizados entre a Ambithus e  a  

Empresa/Cliente através dos quais se estabelece um plano de descontos específicos para 

toda a oferta formativa inter-empresas. No Acordo é definido o número mínimo de 

inscrições anuais por parte da Empresa/Cliente - e em função desse número é 

estabelecida a percentagem de Desconto a aplicar sobre o preço de Catálogo. 

  

Ambithus Corporate Agreement*  - Trata-se de uma aliança em que 

as empresas que tenham realizado um numero mínimo de acções de formação, têm 

como vantagem principal um desconto garantido de 15% sobre o preço de Catálogo em 

futuras inscrições.  

  

Ambithus Professional Agreement* - Trata-se de uma aliança em que 

os formandos a titulo individual que tenham realizado um numero mínimo de acções de 

formação, têm como vantagem principal um desconto garantido de 15% sobre o preço 

de Catálogo em futuras inscrições. 

   

*Nota: Não acumulável com outros descontos.  
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Garantia de Qualidade 
 

A Ambithus, empresa de Consultoria e Formação, enquanto Entidade Formadora, possui 

uma equipa de profissionais especializados na Gestão de Projetos, Consultoria e Formação, 

disponibilizando aos clientes a máxima satisfação na pesquisa dos nossos serviços. 

  

A Cultura Organizacional da Ambithus está assente nos seguintes princípios: 

  

A Nossa Missão: A Ambithus tem por missão desenvolver e melhorar as 

competências em Gestão de Projetos das Organizações  e dos profissionais, assegurando a 

satisfação dos seus Clientes através de serviços de Consultoria e Formação, baseados em 

soluções inovadoras e nas melhores práticas e Standards Internacionais. 

  

Os Nossos Objetivos: Pretendemos ajudar os nossos clientes na atividade de 

consultoria e na evolução da sua maturidade organizacional, introduzindo novas técnicas 

e metodologias a usar pelos gestores de projeto, procurando um elevado impacto na 

organização e nos resultados. 

  

Área de Atuação: Atuamos sobre as pessoas, metodologias e sistemas.  
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Contactos da Ambithus 

Contactos Gerais 

  

Localização:  Pólo Tecnológico de Lisboa,                                                                                                

Edifício Empresarial 3,                                                                                                       

1600-546 Lisboa 

   

Telefone: (+ 351) 217 101 650 

  

E-Mail: academia@ambithus.com 

Site: www.ambithus.com 

  

Como chegar à Ambithus? 
 

Coordenadas GPS: 38.768238, -9.181159 

  

De Transportes Públicos:  

Metro: as estações mais próximas são as de Carnide e a Pontinha, a uma 

distância de cerca de 15 minutos a pé até ao PTL. 
 

Metro + Autocarro: o autocarro 747 assegura a ligação da estação de 

metropolitano do Campo Grande para o PTL, tomando a direcção Telheiras com 
destino à Pontinha. Adicionalmente, o autocarro 703 assegura a ligação da estação 
de metropolitano do Colégio Militar para o PTL, tomando a direcção Lumiar com 
destino à Charneca. 
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