Laboral
Este curso introdutório de um dia em gestão de projetos
verdes é ideal para indivíduos que procuram desenvolver as
suas competências em gestão de projetos com metodologias
sustentáveis, que se iniciam agora no campo da Gestão de
Projetos ou que encaram a disciplina numa nova perspetiva.
Cada curso é conduzido por um instrutor com certificação em
GPM®, especializado em gestão de projetos e que aplica a
realidade ao ensinar. O curso, que constitui um requisito de
qualificação para a certificação em GPM™, inclui aplicação
prática utilizando a nossa metodologia EnVex.

Local da formação: Lisboa
Datas: Março – 28 a 30
Junho – 13 a 15
Valor e Duração
Valor da formação: 950,00€ + IVA
Duração: 20 hs - Laboral

Empresas ou indivíduos que procuram obter conhecimento
sobre a sustentabilidade.
•Profissionais ligados à sustentabilidade e ambiente.
•Gestores de Projeto

Conceitos básicos
de Gestão
Sustentável de
Projetos

Metodologia e
Ferramentas

Teoria da gestão
do risco

•- Sustentabilidade na gestão de projetos
• - Liderança para um Ambiente mais Verde
• - Benefícios da Sustentabilidade
• - Ciclos de Vida de um Projeto
•- Compreender o efeito no âmbito
•- Balancear o Risco
•- Gestão da Qualidade num Ambiente Sustentável
•- Partilhar a Mensagem
•- A Metodologia PRiSM
•- O ciclo de vida dos projetos
•Iniciar um projeto
•Como planear um projeto
•Como implementar um projeto
•Como controlar um projeto
•Como fechar um projeto
•-A ferramenta GPM® P5™ Standard for Sustainability in Project Management
•-Princípios para gestão sustentável da mudança
•-Gestão efectiva dos processos de gestão de projeto vs a Triple Bottom Line
• - Incerteza, ameaças e oportunidades
• - Identificação dos riscos - processo e técnicas
• - Avaliação dos riscos - probabilidade, impacto e data de ocorrência.
• - Matriz dos riscos
• - Plano de gestão dos riscos - ameaças e oportunidades
• - Estudo de caso - identificação e avaliação dos riscos e definição de ações de
gestão

Material de Referência
•The GPM® Reference Guide
to Sustainability in Project
Management
•The GPM® P5 Standard for
Sustainability
in
Project
Management
•ISO 21500 Guidance on
Project Management
•ISO 50001 The Energy
Management Standard
•ISO 14001 The Environmental
Management Standard
•ISO 9001 Principles of Quality
Management
•ISO 26000 Guidance on Social
Responsibility
•The United Nations Post2015 Business Engagement
Architecture

