ROI DOS PROJETOS

DATAS
7 de junho de 2018
09H00 – 18H00
INSCRIÇÕES
Até dia 5 de junho através do nosso site,
por email ou contacto telefónico.
FORMAÇÃO CERTIFICADA
O IPN é uma Entidade Acreditada pela DGERT
(Processo n.º 1955). No final da ação os
participantes terão direito a um Certificado de
Formação Profissional.*
VALOR DO INVESTIMENTO
8 Horas de formação
145€ + IVA (desconto de 10% para empresas
incubadas e 2 ou mais inscrições por empresa)

*mediante a frequência de todas as sessões previstas.

Instituto Pedro Nunes
Rua Pedro Nunes
3030-199 Coimbra
Portugal
+351 239 700 909 / 910 / 911
formacao@ipn.pt
www.ipn.pt
facebook.com/institutopedronunes

QUAL É O ENQUADRAMENTO?
O contexto de constante mudança introduzido pelos adventos
sociais, tecnológicos e económicos emergentes estimula as organizações a gerir portfolios de projetos progressivamente mais
alargados e abrangentes.
Neste sentido, a capacidade de priorizar projetos e antecipar os
seus potenciais benefícios, reveste-se de particular importância.
O QUE VAI APRENDER?
No final desta ação ficará a compreender a importância de um
business case no contexto dos negócios, aplicando as principais
técnicas de análise de negócio e de projeto para a tomada de
decisão e capturando e estimando benefícios tangíveis e intangíveis. Terá ainda a capacidade de realizar estimativas de custo e
prazo, analisando os cenários para a construção de um package
de decisão.

A QUEM SE DIRIGE?
►
►
►
►

Diretores e responsáveis de áreas de negócio
Analistas de negócio
Diretores e gestores de projeto
Membros do planeamento e controlo de gestão

RAZÕES PARA ASSISTIR A ESTA FORMAÇÃO
► Compreender de forma abrangente os conceitos de gestão de
projetos e o ciclo de vida associado aos mesmos
► Aumentar as competências no quadro da avaliação de retorno de
investimentos de projetos, nomeadamente através da framework
de estimação de ROI
► Conhecer boas práticas e erros comuns associados ao processo
de estimação de benefícios
► Desenvolver casos práticos aplicáveis aos conceitos ministrados

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Inovação Organizacional
Ciclo de Vida dos Produtos
Projetos de Capital (CAPEX)
Processo de Orçamentação
Cultura e Maturidade Organizacional
Formulação do Projeto
Alinhamento Estratégico
Estimativa Benefícios
Estimativa Investimento
Análise Económica
Avaliação Contexto
Matriz de Decisão
Medição de Benefícios
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FORMADOR
PROFESSOR LEANDRO PEREIRA
►
►
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►
►
►

FORMADOR

INSCRIÇÕES
► +351 239 700 909 / 910 / 911
► formacao@ipn.pt
► www.ipn.pt

►
►
►
►
►

Doutorado em Project Management
CEO da WINNING Scientific Management
Professor Auxiliar Convidado no ISCTE-IUL
Presidente e Fundador do PMI Portugal Chapter
Presidente e Fundador do BCI Business Case Institute
Chairman da ASP Iberia (Association for Strategic Planning)
Perito Especialista na Comissão Europeia
Formador Especialista do Tribunal de Contas para as áreas de Avaliação
de Projetos e Auditoria de Gestão
Autor da Norma Internacional BCBOK® Business Case Body of Knowledge
Autor de 5 livros nas áreas da Gestão, Inovação e Valor
Certificado DEA em Knowledge Management
Certificado PMP do PMI
Certificado ROI Professional

