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Fundada em 2001 a PMO Projects distingue-se no mercado:

• Com dedicação exclusiva à área do Gestão de Projetos
• A exportar “know-how” para todo o mercado internacional
• Com abrangência a todos os sectores do mercado
• Com avançado “know-how” em Gestão de Projetos
• Uma das que mais profissionais PMP® formou e certificou na Europa

Estimado Cliente,

Com mais de uma década de atuação no mercado
internacional, a PMO Projects continua a ser uma empresa
que se caracteriza por resultados únicos, comprovados por
fatos, que a distinguem claramente dos seus competidores.
Atenta ao crescimento e necessidades do mercado da
América Latina, tomamos no corrente ano a decisão de
marcar a nossa presença na sua economia líder, o Brasil.
Temos por isso o prazer de o deixar com o nosso catálogo
de formação em Gerenciamento de Projetos, repleto de
ofertas únicas, úteis e na vanguarda do conhecimento e da
prática de terreno.

Alexandre Rodrigues, Eng. Ph.D. Prof. PMP
Partner Executivo
Grupo PMO Projects

CATÁLOGO DE TREINAMENTO

Formação Avançada em Gestão de Projetos

• Uma das que mais profissionais PMP® formou e certificou na Europa

Escolha o conhecimento de vanguarda e fique com uma empresa líder, 
precursora da Gestão de Projetos profissionalizada .

prática de terreno.



PMO Projects Brasil – Inovação e Qualidade Trazidas da Europa

A PMO Projects prima pela busca da máxima qualidade e inovação nos seus serviços e produtos, através da formação adequada
dos seus recursos, adoção de práticas profissionalizadas de Gerenciamento de Projetos nos seus serviços e através de umados seus recursos, adoção de práticas profissionalizadas de Gerenciamento de Projetos nos seus serviços e através de uma
relação colaborativa com os seus clientes.

Ajudamos as empresas e organizações na adoção de práticas profissionalizadas de Gerenciamento de Projetos porque
acreditamos que essa é a melhor forma de executarem os seus projetos de negócio. Porque acreditamos no Gerenciamento de
Projetos profissionalizada, praticamos na prestação dos nossos serviços.

O nosso trabalho é iniciado, planejado e controlado de acordo com as melhores práticas do Gerenciamento de Projetos. Os
nossos clientes contam com planos de projeto atualizados e medidas de controle da execução dos nossos serviços. Criamos desta
forma uma relação de confiança com o cliente, proporcionamos uma visibilidade objetiva do valor retornado, gerimos
cuidadosamente o âmbito dos nossos projetos, assegurando desta forma a consecução dos objetivos inicialmente estipulados.

Os nossos serviços de formação assentam em metodologias pedagógicas modernas. Damos um enfoque especial à
implementação de estudo de casos baseados em projetos reais dos nossos clientes, bem como à implementação completa das
técnicas e ferramentas lecionadas - no final das sessões, os formandos saberão utilizar essas técnicas e ferramentas na prática.

Muitos anos de estudo e experiência de campo em empresas onde o Gerenciamento de Projetos profissionalizada é praticada com
sucesso, juntamos o conhecimento da nossa cultura e da realidade das empresas na Europa, América do Norte e África.

Henrique Johnson, MBA
Managing Partner
PMO Projects Brasil Lda.
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sucesso, juntamos o conhecimento da nossa cultura e da realidade das empresas na Europa, América do Norte e África.
Desenvolvemos uma abordagem proprietária para a implementação progressiva do Gerenciamento de Projetos nas nossas
empresas, a qual é acompanhada de formação conducente a mais prestigiada certificação profissional de Gerenciamento de
Projetos em todo o mundo: a certificação PMP®. A nossa abordagem assenta e está alinhada com as normas e melhores práticas
comprovadas, as quais são reconhecidas internacionalmente: o Project Management Body of Kowledge (PMBoK® Guide) do
Project Management Institute (PMI).

Não reinventamos a roda de uma ciência que já existe: temos o Project Management Institute com referência. Não apontamos o
dedo à inadequação de metodologias e técnicas desenvolvidas fora do âmbito e da cultura dos mercados específicos: porque
sabemos reconhecer onde estão as boas idéias, adaptamo-las à realidade de cada mercado. Não impomos fórmulas únicas a cada
problema específico dos nossos Clientes: ajustamos cuidadosamente as metodologias e técnicas à especificidade da sua empresa.

Formação e acompanhamento na implementação são duas peças que dificilmente separamos na prestação dos nossos serviços.

Primamos em assumir a responsabilidade de fazer o sucesso acontecer na prática!



Cursos de Formação
A quem se destina Bibliografia e Materiais

Curso comprovado internacionalmente! Curso comprovado internacionalmente! 

Seleccionado para a formação dos Gestores de Seleccionado para a formação dos Gestores de ProjetoProjeto da da 
NATO (NC3A), BHP NATO (NC3A), BHP BillitonBilliton e leccionado aos Gestores da e leccionado aos Gestores da 

Vodafone na Alemanha.Vodafone na Alemanha.

Leccionado a várias empresas em PortugalLeccionado a várias empresas em Portugal..
PreparaPrepara--se eficazmente para a se eficazmente para a certificação internacionalcertificação internacional

em em EarnedEarned ValueValue Management (EVP®) Management (EVP®) da AACE.da AACE.

Ficha Técnica
Código : EVM
Duração : 24 horas (PDUs)
Áreas (PMI) : Scope, Cost, Time, Communications, HR and Integration Management
Processos (PMI) : Planning, Monitoring and Controlling

A quem se destina

• Gestores de Projeto
• Especialistas em Earned Value
• Controllers de Projeto
• Staff de Risk Management Offices
• Staff de Project Offices
• Membros de Equipa de Projetos
• Patrocinadores de Projetos
• Directores e Gestores de Topo

Conteúdo Programático
INTRODUÇÃO AO MÉTODO DE EARNED VALUE MANAGEMENT
• Motivação: o controlo integrado do projeto
• A origem, história e evolução do EVM
• Os conceitos chave do EVM
• Benefícios para a organização
• O EVM e os standards do PMI
• O EVM  e os standards da AACE / ANSI
• A certificação profissional Earned Value Practitioner (EVP®)
• Os desenvolvimentos recentes e a metodologia da PMO Projects

REVISÃO DO MODELO DE EARNED VALUE MANAGEMENT

Advanced Earned Value Management®

OBJETIVOS

• Conhecer e compreender o método de controlo do projeto Earned Value
Management (EVM) como factor essencial ao sucesso do projeto

• Conhecer e compreender  o valor acrescentado e os benefícios do EVM na 
gestão da organização

• Saber utilizar o EVM como ferramenta de base para a comunicação com os 
vários stakeholders e gestores executivos

• Dominar o conhecimento técnico necessário à utilização e implementação do 

Bibliografia e Materiais

• Practice Stantard for EVM (PMI)
• CCC/CCE Certification Study Guide (AACE)

EXTENSÃO AO MODELO DE EVM – METODOLOGIA DA PMO
• Correcções ao CPI e SPI – fórmulas modificadas
• Correcções ao TCPI e SPI – fórmulas modificadas
• As métricas previsionais e o nível da WBS – o modelo PMO
• O índice QPI – desempenho na qualidade
• O sistema de controlo da Qualidade dos Dados  (Data Quality):

• As métricas de conformidade
• DQI – o indicador global de conformidade

• Representações gráficas: gráfico de tornado, análise integrada
• O dashboard executivo PMO baseado no Earned Value
• Modelos de análise e tomada de decisão “what-if”
• Modelos de aplicação à gestão de Programas e Portfolios

São fornecidos 
todos os exercícios 
práticos realizados 
no decorrer do 
curso.

EVP®
Prepara eficazmente para a 
certificação profissional 
EVP® da AACE
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REVISÃO DO MODELO DE EARNED VALUE MANAGEMENT
• As métricas de base do EVM

• PV (BCWS) – o trabalho planeado
• EV (BCWP) – o trabalho realizado
• AC (AVWP) – o custo incorrido

• Os índices de variância
• CV – a variação do custo
• SV – a variação do trabalho realizado
• TV – a variação do prazo
• AV – a variação contabilística

• Os índices de desempenho
• CPI – a eficiência no custo (produtividade)
• SPI – a eficiência no tempo (velocidade)
• TCPI – a viabilidade do orçamento
• TSPI – a viabilidade do prazo

• As métricas previsionais:
• EAC – o custo final previsto (optimista e pessimista)
• ESAC / EDAC – o prazo final previsto

• As representações gráficas do EVM
• A análise top-down do desempenho do projeto
• Análise do desempenho de uma carteira de projetos
• A Gestão da Qualidade: benchmarking, lessons learned e a melhoria contínua
• A Gestão de Recursos Humanos: a avaliação de desempenho

• Dominar o conhecimento técnico necessário à utilização e implementação do 
método de EVM

• Saber como integrar eficazmente o método de EVM com a WBS e o cronograma 
do projeto

• Compreender e saber assegurar os requisitos essenciais à implementação do 
método EVM

• Compreender a importância e benefícios de uma Base de Dados de métricas 
EVM de projetos para a melhoria contínua

• Conhecer e saber explorar as potencialidades de ferramentas de software no 
apoio à implementação do método EVM

• Saber como alargar a aplicação do EVM à gestão de Programas e de Portfolios  

• Conhecer os standards internacionais de EVM do PMI e da AACE

• Estar preparado para realizar com sucesso a certificação profissional 
internacional Earned Value Practitioner (EVP®) da AACE

• Modelos de aplicação à gestão de Programas e Portfolios

A IMPLEMENTAÇÃO DO EARNED VALUE – CASO PRÁTICO (SIMULAÇÃO)
• Requisitos para a implementação do Eearned Value
• O desenvolvimento do plano de projeto e a criação da Baseline
• O tempo de corrido e o cálculo do trabalho planeado (PV/BCWS)
• O trabalho realizado e o cálculo do Earned Value

• Métodos de aferição do progresso físico
• Agregação do progresso global do projeto

• O custo incorrido no projeto e o cálculo Actual Cost
• As quantidades de recursos consumidos
• A variação do custo unitário dos recursos consumidos

• A recolha de dados para trabalhos subcontratados
• A análise do desempenho do projeto e a tomada de decisão

• Interpretação dos indicadores
• Acções correctivas vs. replaneamento do projeto
• Quando e como recorrer às reservas de contingência

• A gestão da baseline do projeto
• A implementação do rolling wave planning (detalhar do âmbito)
• A incorporação de alterações ao projeto (project changes)

• As actividades de EVM no fecho do projeto

PREPARAÇÃO PARA A CERTIFICAÇÃO  EVP® DA AACE

LIMITAÇÕES E FACTORES CRÍTICOS DE ADOPÇÃO NA ORGANIZAÇÃO



Direcção Técnica
Alexandre Rodrigues, Eng. Ph.D. Prof. PMP CAP
Nomeado PM AmbassadorTM em Portugal pelo PM Forum International (EUA)
Licenciado em Engenharia e Doutorado em Ciências de GestãoLicenciado em Engenharia e Doutorado em Ciências de Gestão
Mais de 15 anos de experiência profissional em Gestão de Projetos em Portugal, EUA e Reino Unido
Presidente Fundador do PMI Portugal Chapter
Mentor dos Chapters do PMI da Europa  (2003-2007)
Membro das equipas que desenvolveram o PMBoK®(3ª edição) e OPM3®(1ª edição)
Actualmente membro de Core Team do PMI para o desenvolvimento da 2ª Edição do standard de Earned Value Management
Consultor Senior do Cutter Consortium (EUA)
Correspondente do PM Forum (EUA) para Portugal
Docente convidado em várias Universidades e Institutos Superiores (Portugal e Reino Unido)
Orientador e membro de juris de vários trabalhos de Mestrado e de Doutoramento em Gestão de Projetos

Licenciado em Engenharia de Sistemas e Informática pela Universidade do Minho, doutorou-se em Gestão de Projetos pela Universidade de Strathclyde (Reino Unido).
Tendo desenvolvido grande parte da sua carreira profissional no Reino Unido e EUA, trabalhou como Consultor de Gestão na PA Consulting Group (EUA), tendo-se
especializado na utilização da simulação dinâmica por computador no apoio à Gestão de Projetos. Nesta fase da sua carreira, esteve envolvido em projetos internacionais
de grande envergadura, em particular na área da defesa onde também desenvolveu investigação aplicada, em particular na British Aerospace (UK) onde recebeu como
resultado do seu trabalho o prémio “Mike Simpson Award 1996” atribuído pela prestigiada associação Britânica "Operational Research Society". Na fase inicial da sua
carreira profissional, trabalhou vários anos como engenheiro de software. Actualmente é membro do Cutter Consortium, consórcio Norte-Americano para as Tecnologias de
Informação, onde participa como expert nas práticas de Agile Software Development, Risk Management e Business-IT Alignment. Publica regularmente artigos em revistas
de negócio e científicas, sendo orador convidado em várias conferências nacionais e internacionais. Em 1996 foi co-organizador de uma NATO Advanced Research
Workshop dedicada ao tema “Managing and Modelling Complex Projects”, a qual tomou lugar em Kiev (Ucrânia) e reuniu um leque de peritos internacionais nesta área. Foi
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Workshop dedicada ao tema “Managing and Modelling Complex Projects”, a qual tomou lugar em Kiev (Ucrânia) e reuniu um leque de peritos internacionais nesta área. Foi
também editor convidado do número de Abril de 2001 do Cutter IT Journal (Chair Ed.Yourdon) dedicado ao tema “Multicultural Project Management”. Em 2003 foi
convidado a publicar um artigo no APM Year Book 2003, editado anualmente pela Association for Project Management (APM) do Reino Unido, dedicado ao tema “Earned
Value Management in the International Scene”. Desde 2002, ao serviço da PMO Projects, empresa da qual é sócio-fundador, concebe e lecciona vários cursos de formação
em Gestão de Projetos no âmbito do programa de certificação PMP® do Project Management Institute (PMI), tanto em Portugal como no estrangeiro, dos quais se destaca a
concepção e desenvolvimento da pós-graduação em Gestão de Projetos "PMP Best Practitioner®”, curso que tem vindo a afirmar-se em Portugal como o "standard de facto"
para a formação em Gestão de Projetos. Na qualidade de Consultor, dirige e trabalha na implementação de soluções de Gestão de Projetos alinhadas com as normas e
melhores práticas do PMI, em particular o PMBoK® e OPM3®, conduzindo também processos de implementação de estruturas do tipo Project Management Office (PMO).
Para além da sua actividade empresarial, desenvolveu mais de uma década de experiência em docência Universitária, tendo leccionado e regido disciplinas na área da
Gestão de Projetos a cursos de Licenciatura e de Mestrado, tanto em Universidades Portuguesas como em Universidades Britânicas. Ao longo da sua carreira académica,
tem sido orientador de vários trabalhos de Mestrado e Doutoramento, participando também em júris de avaliação para estes graus académicos. Ao serviço do PMI,
pertenceu às equipas de projeto de desenvolvimento do PMBoK® (3ª edição) e do OPM3® (Organizational Project Management Maturity Model). É membro do Project
Management Institute, tendo sido Presidente Fundador da sua representação em Portugal, o PMI-Portugal Chapter. Foi Mentor de 2003 a 2007 dos Chapters do PMI para a
região da Europa. Foi seleccionado pelo PMForum internacional para correspondente em Portugal. Detém o Certificado de Aptidão Pedagógica (CAP) emitido pelo Instituto
de Emprego e Formação Profissional (IEFP) em Portugal. Alexandre Rodrigues recebeu recentemente a prestigiada nomeação de Project Management AmbassadorTM em
Portugal pelo PM Forum International, e foi em inicio de 2010 convidado pelo Project Management Institute a integrar a equipa internacional de oito especialistas que será
responsável pelo desenvolvimento da segunda edição do standard internacional para o método de Earned Value Management (EVM). Alexandre Rodrigues foi em 2009
convidado pela editora Britânica Gower Publishers para escrever um livro dedicado ao método de EVM, como parte de uma série dedicada à Gestão de Projetos que está a
ser publicada em todo o mundo em língua Inglesa.



Excelência e Garantia de Qualidade

Formadores 
Oferecemos-lhe a maior, a mas experiente e altamente qualificada equipa de formadores, constituída por peritos reconhecidos pelo seu expertise
e competência nos mercados nacional e internacional. Dotados das qualificações necessárias e de uma vasta experiência de terreno, contribuímos�Formadores 

de Excelência

Qualidade 
Internacional

Cursos 
Práticos

Garantia 
de PDUs

e competência nos mercados nacional e internacional. Dotados das qualificações necessárias e de uma vasta experiência de terreno, contribuímos
para o desenvolvimento e melhoria contínua do conhecimento em Gestão de Projetos e Análise de Negócio, incluindo os próprios standards do
Project Management Institute em cujas equipas de trabalho participam regularmente.

A qualidade dos nossos cursos de formação está comprovada ao nível internacional, respondendo aos padrões de qualidade dos mais exigentes
mercados. Esta qualidade reflecte-se não apenas nos conteúdos dos cursos mas também na experiência dos nossos formadores. Desde os
Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Holanda (NATO) e Austrália, a passar pelo próprio continente Africano, os nossos cursos e os nossos
formadores têm recebido a máxima aceitação. É este know-how e competência comprovados que colocamos ao dispor de todos os nossos
Clientes.

Todos os nossos cursos caracterizam-se por uma forte orientação à prática de implementação no terreno das metodologias, técnicas e ferramentas.
Nunca separamos a teoria da prática e primamos por assegurar que ambas as vertentes do conhecimento teórico e da implementação prática são
eficazmente integradas. Esta realidade resulta não só do facto dos nossos formadores terem uma vasta experiência de terreno, como a PMO deter
largos anos de experiência de consultoria no apoio à adopção.

Para quem já é certificado PMP® pelo Project Management Institute e pretende assegurar a manutenção desta sua prestigiada certificação,
profissional, os nossos cursos oferecem-lhe os créditos de Professional Development Units (PDUs) necessários exigidos pelo PMI. Notamos que
estes PDUs apenas podem ser obtidos pelos profissionais já certificados e não são um requisito para a candidatura ao exame de certificação. Caso
tenha alguma dúvida sobre o programa de PDUs do PMI, não hesite em contar-nos – fique bem informado com a PMO Training Academy.

�

�

�

�

Obtenha 
ECTs

Obtenha 
Contact Hours

Eficácia  
e Satisfação
Comprovadas

Através das nossas parecerias com várias entidades académicas nacionais de elevado prestígio, as nossas ofertas no domínio da pós-graduação e
MBA Executivo oferecem-lhe os créditos ECTS (European Credit Transfer System) os quais lhe proporcionam reconhecimento e equivalência por
qualquer entidade de ensino superior na União Europeia e em muitos outros países do mercado internacional. Esta oferta de ECTS reflecte a
qualidade das nossas parcerias e o alcance da nossa oferta.

Uma grande parte das entidades internacionais certificadoras na área de Gestão de Projetos e Análise de Negócio exigem que os seus candidatos
detenham no seu curriculum um contacto mínimo com actividades educativas (i.e. education contact hours). É o caso do Project Management
Institute que exige um mínimo contact hours como requisito de candidatura ao exame de certificação PMP®. Notamos que este requisito não
deve ser confundido com PDUs (ver esclarecimento acima sobre os PDUs), os quais se destinam a quem já é certificado.

Contra factos não há argumentos: desde 2001, temos vindo a oferecer ao mercado nacional e internacional uma oferta de formação em gestão de
projetos cuja qualidade se manifesta em última análise pela estatística dos resultados das avaliações de satisfação e pelo impacto que temos
vindo a ter no terreno: somos responsáveis pela maioria dos profissionais certificados no nosso mercado. Como resultado da nossa formação,
temos vindo a realizar junto dos nossos Clientes, e com elevada frequência, intervenções subsequentes de consultoria no apoio à adopção no
terreno das metodologias que leccionamos.

�

�

�
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Técnicas de Monitorização e Controlo
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Análise e Gestão de Risco
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Ferramentas: Sistemas de EPM
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Missão, Visão e Valores

Apoiamos as organizações e indivíduos em todas as áreas de actividade económica e social na adopção de práticas

profissionalizadas de excelência em Gestão de Projetos Organizacional, permitindo-lhes dessa forma aumentar o seu nível

de maturidade, produtividade e competitividade na realização de estratégias de mudança e inovação baseadas em projetos,

programas e portfolios.

Ser reconhecida e respeitada como empresa líder na Europa e uma referência de excelência ao nível internacional na área

da Gestão de Projetos Organizacional profissionalizada.

A nossa Missão – Porque Existimos

A nossa Visão – Onde Queremos Estar

da Gestão de Projetos Organizacional profissionalizada.

• Trabalhar com Abertura, Ética e Integridade – porque criamos confiança

• Trabalhar em Equipa – porque realizar o extraordinário é mais importante do que querer ser-se extraordinário

• Inovação, Expertise e Excelência – porque evoluímos na vanguarda do conhecimento

• Eficácia e Desempenho – porque resolvemos os problemas da melhor forma
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Os nossos Valores – No Que Acreditamos



Portfolio de Serviços

Gestão de 
Projetos

Análise de 
Negócio

Engenharia 
de Software

Engenharia 
de Custos

ProcessosRecursos Humanos

Avaliação de 
Competências

Definição de  
Modelos de Carreira

Certificação 
Profissional

Formação 
Profissional

PMP® (PMI)

CAPM® (PMI)

PgMP® (PMI)

Modelos e 
Ferramentas
de Avaliação

PMO Training 
Road Map®

Ferramentas (SI)

Unidades 
Orgânicas Metodologias

Avaliação de 
Maturidade

PM Offices 
(PMO)

BA Offices 
(BAO)

PPP 
Management

Modelos 
Paramétricos

Knowledge
Management

Sistemas de 

Sistemas 
EPM/PPM

Integração
EPM/PPM

Microsoft

CA Clarity

Artemis

Primavera

Sistema 
Financeiro

Sistema 
Recursos 
Humanos

Sistemas 

Workshop
Executiva
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PMI-SP®

PMI-RMP®

CBAP® (IIBA)

EVP® (AACEi)

CBAP-BP® 
Program

Complete 
Business 
Analyst® 

PMP-BP® 
Program

Auditoria 
Independente 

(QA/QC)

OPM3®

BA Process

Benefits
Management

Sistemas de 
Gestão de 

Competências

Sistemas de 
BPM

Earned Value
Management

Data Quality
Management

Gestão e Entrega 
de Projetos

Business 
Analysis

Sistemas de 
suporte ao 
processo de 
Business 
Analysis

Primavera

HP PPM

Sistemas 
workflow

Sistemas de 
suporte ao 
processo de  
Software

CMMi ®

Pós-
Graduação

MBA



Certificação Profissional
Os cursos de formação profissional da PMO Training Academy baseiam-se nas mais prestigiadas normas internacionais de Gestão de

O PMI é a associação internacional de referência para a normalização e profissionalização da
Gestão de Projetos em todo o mundo. A PMO Training Academy oferece todos os cursos de
preparação necessários para as várias certificações oferecidas pelo PMI, nomeadamente:
• CAPM® : Para membros de equipa, especialistas, patrocinadores ou coordenadores
• PMI-SPSM : Para gestores ou membros de equipa especializados na gestão dos prazos
• PMI-RMPSM : Para gestores ou membros de equipa especializados na gestão do risco
• PMP® : Para profissionais responsáveis pela gestão de projetos
• PgMP® : Para profissionais responsáveis pela gestão de programas

Caso pretenda mais informação acerca das certificações oferecida pelo PMI, poderemos
esclarecê-lo bastando para isso contactar-nos em Cert-PMI@pmo-projects.com.

Os cursos de formação profissional da PMO Training Academy baseiam-se nas mais prestigiadas normas internacionais de Gestão de
Projetos e áreas afins, preparando os formandos eficazmente para a obtenção de um conjunto de Certificações Profissionais oferecidas
pelas organizações internacionais que desenvolvem esses standards, nomeadamente o Project Management Institute (PMI), o International
Institute for Business Analysis (IIBA) e a Association for the Advancement of Cost Engineering (AACE).
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EVP®

esclarecê-lo bastando para isso contactar-nos em Cert-PMI@pmo-projects.com.

O IIBA é a associação internacional de referência para a normalização e profissionalização da
Análise de Negócio. A PMO Training Academy oferece a formação necessária para uma eficaz
preparação para a certificação profissional oferecida pelo IIBA, nomeadamente o CBAPTM . Para
mais informações queira contactar-nos em Cert-IIBA@pmo-projects.com.

A AACE é associação internacional de referência para a normalização e profissionalização em
Engenharia de Custos. A PMO Training Academy oferece a formação necessária para uma
preparação eficaz para a certificação profissional em Earned Value Management oferecida pela
AACE, nomeadamente o EVP®. Para mais informações queira contactar-nos em Cert-
AACE@pmo-projects.com.



Cursos de Formação
A oferta de formação da PMO Training Academy está organizada de forma a poder responder aos mais variados requisitos, necessidades,

Destinada principalmente a Gestores de Topo e Executivos das organizações, este moderno
workshop apresenta uma perspectiva global sobre o estado actual, mais valias e tendências
futuras da Gestão de Projetos Organizacional como vantagem competitiva.

O PMO Training Road Map® é o resultado de mais de sete anos de experiência em formação em
Gestão de Projetos ministrada nos mercados nacional e internacional. Trata-se de uma
organização da mais completa oferta em Gestão de Projetos disponível no nosso mercado e com
sucesso comprovado internacionalmente.
Este nosso Road Map oferece um percurso para a formação contínua segundo o qual os cursos
estão sequenciados a pensar numa aquisição cumulativa de competências, certificação
profissional (PMI, IIBA e AACE), e qualificação académica incluindo Pós-graduação e MBA

A oferta de formação da PMO Training Academy está organizada de forma a poder responder aos mais variados requisitos, necessidades,
objectivos e perfis de organizações e indivíduos. Deste modo, incluímos na nossa oferta desde breves workshops executivos direccionadas
a gestão de topo, até programas de formação exaustivos conducentes à certificação profissional e ainda a estudos académicos conducentes
à obtenção de Diplomas de Pós-Graduação e MBA Executivo em Gestão de Projetos.

PMO Training 
Road Map®

PMP-BP® 
Program

Pós-

Workshop
Executiva
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profissional (PMI, IIBA e AACE), e qualificação académica incluindo Pós-graduação e MBA
Executivo em Gestão de Projetos.
A componente académica de Pós-Graduação e MBA é realizada em parceria com entidades
académicas acreditadas pelo sistema da União Europeia, conferindo por isso créditos ECTS
(European Credit Transfer System).

O Certified Business Analyst Professional Best Practitioner Program® é o nosso mais completo
programa de formação em Análise de Negócio, pioneiro em Portugal. Com cerca de 200 horas
de formação, o CBAP-BP® aborda todos os temas do BABoK® com profundidade e prepara os
formandos eficazmente para o exame de certificação CBAPTM.

O Complete Business Analyst®, com 40 horas de formação, oferece uma perspectiva geral e
concisa sobre as melhores práticas de Análise de Negócio segundo o BABoK®. Apesar de
condensado, este curso tem uma forte componente prática.

Pós-
Graduação

MBA

CBAP-BP® 
Program

Complete 
Business 
Analyst® 



PMO Training PMO Training Road MapRoad Map®® -- Certification & GraduationCertification & Graduation

MBA

PgMP® Examination Preparation

The Standard 
for Program 
Management

Managing 
Multiple 
Projects

(PMI-SP®)

Dynamic
Risk 

Management
(PMI-RMP®)

Advanced Earned 
Value 

Management for 
Programs

Advanced Seminars on 
Business Management 

Related Topics

Case-Study 
Project Report
(3 months)

Evaluation for attaining the 
Diploma of Post-Graduate Studies in Project 

Management

Advanced International 
Seminars

Business Case 
Project Report
(6 months)

The Standard 
for Portfolio 
Management

Portfolio 
Evaluation and 
Optimization

Portfolio Based 
Management 
by Objectives

Continuous 
Improvement 
Based on the 

OPM3®

Portfolio Officer Examination Preparation
(under development)

Evaluation for attaining the 
MBA in Advanced Project Management

Postgraduate
Diploma 

in  
Project Management

MBA
in 

Project Management
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Complete Project Management®
Scope, Cost, Time and Integration

Project Risk 
Management

Project 
Procurement 
Management

Project 
Communications 
Management

Project Quality 
Management

PMP® Examination Preparation

Earned Value 
Management

(EVP®)

Project Human 
Resources 

Management

PMP Best 
Practitioner 
Program®

EVP®



Os nossos Clientes
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Os nossos Parceiros
Ao longo de vários anos de actividade no mercado nacional e internacional, a PMO Projects tem vindo a desenvolver um leque de parcerias
com prestigiadas entidades nacionais e internacionais com quem colabora na entrega de serviços e produtos ao mercado. Hoje em dia, a

A PMO tem um Basic Order Agreement (BOA) com a Command and Control Consultation Agency (NC3A) da NATO,
sediada em Bruxelas e Haia. Desde 2005, temos vindo a realizar acções de formação avançadas bem como
serviços de consultoria para a NC3A em especial nas áreas do Earned Value Management e da Gestão de Risco.
Somos a única empresa Portuguesa que detém um BOA com a NATO para a área da Gestão de Projetos. Mais do
que um Cliente, a NC3A é actualmente um parceiro na sua missão de capability development através da realização
de projetos de investigação e de aquisição para as nações da aliança atlântica. Mais informações em:
http://boa.nc3a.nato.int/boa/12620/12620.htm

com prestigiadas entidades nacionais e internacionais com quem colabora na entrega de serviços e produtos ao mercado. Hoje em dia, a
PMO Projects tem como base da sua estratégia de actuação o reforço e crescimento deste modelo de parcerias continuando a atrair a
atenção e interesse de várias organizações que vêm na PMO uma mais valia para o seu próprio modelo de negócio. É com o maior prazer
que passamos a apresentar a nossa lista de parceiros para 2010.

Para além de sermos desde 2003 uma empresa acreditata pelo Project Management Institute (REP®), o nosso
Partner Executivo, Alexandre Rodrigues, tem vindo a participar no programa de desenvolvimento dos standard doPartner Executivo, Alexandre Rodrigues, tem vindo a participar no programa de desenvolvimento dos standard do
PMI, bem como a desempenhar várias funções na estrutura do PMI internacional.
Mais informações em: www.pmi.org/emeaelink/pmiE-link12-06.pdf

O PM Forum é uma organização internacional baseada nos Estados Unidos que se dedica à promoção da Gestão de
Projetos em todo o mundo, tendo estabelecida a maior rede de peritos internacionais. O nosso Executive Partner,
Alexandre Rodrigues, foi seleccionado como correspondente internacional do PM Forum para Portugal. Mais
informações em:
http://www.pmforum.org/blogs/news/2006/12/alexandre-rodrigues-becomes-pmf.html

O Cutter Consortium é uma organização Norte-Americana dedicada à promoção das boas práticas de gestão dos
Sistemas de Informação e das TIC, reunindo o mais prestigiado leque de peritos internacionais. Alexandre
Rodrigues é Consultor Sénior do Cutter Consortium para as áreas de Business-IT Alignment e Agile Project
Management, escrevendo regularmente artigos de aconselhamento destinado a executivos.
Mais informações em: http://www.cutter.com/meet-our-experts/rodriguesa.html 17



O nosso Reconhecimento nos Media

Channel Partner
1 de Janeiro de 2008

RH Magazine
1 de Janeiro de 2008

Semanário Económico 
12 Junho 2008 18



O nosso Reconhecimento nos Media

Jornal Oje
29 Abril 2009
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O nosso Reconhecimento nos Media

A 11 de Outubro de 2008, a TSF passou uma reportagem sobre a internacionalização das 
empresas Portuguesas, tendo a PMO Projects merecido especial destaque.

Ouça a reportagem:
http://tsf.sapo.pt/Programas/programa.aspx?content_id=904112&audio_id=1025682

A 27 de Novembro de 2008, a PMO Projects foi alvo de uma reportagem no programa 
“iniciativa” da RTP2.

Veja a reportagem:
http://www.rtp.pt/multimedia/index.php?pagURL=arquivo&tvprog=24786&idpod=19574&formato=flv&pag=arquiv
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http://www.rtp.pt/multimedia/index.php?pagURL=arquivo&tvprog=24786&idpod=19574&formato=flv&pag=arquiv
o&pagina=0&data_inicio=2008-11-27&data_fim=2008-11-27&prog=24786&quantos=10&escolha 

No número de Novembro de 2008, a revista oficial do Project Management Institute (PMI), a PM 
Network, publicou um artigo dedicado à carreira do Gestor de Projeto, tendo entrevistado 
Alexandre Rodrigues.

Leia o artigo:
http://www.pmnetwork-digital.com/pmnetwork/ct200811/?sub_id=puGXsH65qK2Q



O nosso Alcance Internacional
A internacionalização da PMO Projects representa muito mais do que um simples e natural crescimento do nosso negócio em
mercados além-fronteiras. Muito mais do que isso, representa acima de tudo a qualidade, profundidade, vanguarda e
universalidade do nosso know-how, o qual nos orgulhamos de fazer chegar aos quatro cantos do mundo. É esse know-how,universalidade do nosso know-how, o qual nos orgulhamos de fazer chegar aos quatro cantos do mundo. É esse know-how,
aceite em todo o mundo, que também colocamos ao dispor de todos os nossos Clientes.
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A nossa Localização e Contactos

Lisboa, Portugal
Edifício Ciência II, Nº 13 – 1ºA
Av. Prof. Dr. Cavaco Silva, Tagus Park, 2740-120 Porto Salvo
Telefone: (+351) 214 214 025, Fax: (+351) 214 211 270
E-Mail: Info@PMO-Projects.com

Braga, Portugal
Centro de Negócios Ideia Atlântico
4719-005 Braga
Telefone: (+351) 253 625 141, Fax: (+351) 253 625 141
E-Mail: Info@PMO-Projects.com
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E-Mail: Info@PMO-Projects.com

Maputo, Moçambique
PMO Projects Moçambique Lda.
Av. Ahmed Sekou Touré, Nº 1452, R/c Esq. Maputo
Telefone: (+258) 21 302 599       
Fax: (+258) 21 302 599
E-Mail: Info-MOZ@PMO-Projects.com



A nossa Localização e Contactos

Reino Unido, Londres
PMO Projects Limited
Office Suite 4, 219 Kensington High Street
London W8 6BD
Telefone: +44 (0) 20 3468 4676     
Fax: +44 (0) 20 3468 4677
E-Mail: Info-UK@PMO-Projects.com

Brasil, São Paulo
PMO Projects Brasil 
Av. Paulista, 726 – 17º Andar Conj. 1707-D – Bela Vista
São Paulo – SP – Cep. 01310-910
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São Paulo – SP – Cep. 01310-910
Telefone: (+55) 11 3254-6312
Fax: (+55) 11 3254-7628
E-Mail: Info-Brasil@PMO-Projects.com 

Angola, Luanda
PMO Projects Angola
Elevus - Formação e Recursos Humanos, Lda. (parceria)
Rua da Samba, Nº88 – Bairro Azul, Caixa Postal: 1324, Luanda 
Telefone: (+244) 222 358 831
Fax: (+244) 222 350 634
E-Mail: Info-Angola@PMO-Projects.com 


