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INTRODUÇÃO
O CETEIS tem o desafio de ultrapassar as fronteiras dos pólos tecnológicos e chegar ao
território, criar uma identidade dos diferentes agentes com o Ecossistema Empreendedor e
Inovador da Euroace e gerir, de forma repartida, serviços altamente especializados que
contribuam para o aumento do impacto da atividade empreendedora e inovadora no
território.
https://www.ceteis.com/
ESTRUTURA E CONTEÚDOS DO PROGRAMA
O Programa de Capacitação para o Crescimento e Desenvolvimento Empresarial é um
programa formativo avançado para empresas, centrado nas matérias transversais destes
módulos:
Comprimido 1. Gestão empresarial através das TICs.
Comprimido 2. Internacionalização da empresa e licitações internacionais.
Comprimido 3. Financiamento empresarial público e privado.
Comprimido 4. Gestão de projetos: organização e processos.
Comprimido 5. Cooperação empresarial: economia social, colaborativa e networking.
Comprimido 6. Gestão de equipas de alto rendimento.
Comprimido 7. Gestão da mudança.
Este Comprimido 4 de Gestão de projetos: organização e processos empresariais centrar-se-á
em:
 O que é a gestão de projetos? Porque necessitamos de uma gestão de projetos
profissional?
 O modelo “sequencial tradicional” - Cascata.
o As 5 fases da gestão de projetos no modelo PMI/PMBOK.
 A Gestão de Projetos Ágil.
o O que é a Agilidade?
o O Scrum e outros enquadramentos.
 Atitudes e destrezas do Gestor de Projeto.
DATA E LOCAL DE REALIZAÇÃO
 Data e hora: quinta-feira, 17 de setembro –> Das 18:00h às 19:30h (90 minutos)
 Zoom – Facilitar-se-á o acesso personalizado a todos os inscritos na sessão
ORADOR
Hugo Lopes.
 Diretor de Estratégia (CSO) na Conkistadores (https://conkistadores.com/).
 Cofundador da Neworgs (www.neworgs.com)
 Membro-formador na Learns3 (www.learns3.org)
 Desenvolvimento de Negócio, Talento e Projetos na Sngular.
 Fundador, Diretor de Operações, Gestor de Projeto e Agile Coach na www.create.pt
 Membro da Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Gestão de Projetos
(APOGEP).
 Gestor de Projetos certificado pela International Project Management Association
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desde 2002.
Certified Scrum Master pela Scrum Alliance desde 2008.
Product Owner Profissional pela Scrum.org desde 2018 em Business Agility pela
ICAGILE e formador.
Consultor Belbin Team Role Accredited.
Anfitrião, facilitador e formador na Art of Hosting - A arte da liderança participativa,
Sociocracia 3.0 - Equipas e organizações eficientes, resilientes e ágeis e Estruturas
Libertadoras (Uma cultura de inovação - Transformando o mundo do trabalho!)

DESTINATÁRIOS
Empreendedores, Empresários, Dirigentes ou Trabalhadores de empresas da região Euroace,
interessados em obter ou ampliar conhecimentos sobre as matérias e conteúdos propostos em
cada comprimido formativo ou em vários.
Este Comprimido 4 de Gestão de projetos: organização e processos, destina-se a todos os
interessados em conhecer de que se trata a Gestão de Projetos, os seus diferentes
enquadramentos e aquilo que pode contribuir para a melhoria da rentabilidade empresarial,
da satisfação dos clientes e para melhorar o desempenho e satisfação das equipas de trabalho.
Linkedin: Hugo Lopes
Facebook: Hugo Lopes

MATERIAIS E NECESSIDADES
 Ligação à Internet
 Instalação e Registo da Aplicação Zoom no Dispositivo de ligação

