Gerir um projeto
 João Gil Pedreira

 134min  translation missing: pt_pt.locales.pt  100% Online

O autor - João Gil Pedreira
É fundador da Bridges Advisors e Professor convidado da Universidade Católica
Portuguesa. Tem muita experiência no planeamento e na execução de projetos, adquirida
em mais de 20 anos a trabalhar em consultoras estratégicas conceituadas como a McKinsey
e a DiamondCluster, abraçando desafios de gestão nos mais diversos locais do mundo.

Porquê este curso?
O Curso “Gerir um Projeto” tem por objetivo melhorar as suas competências no arranque, desenvolvimento,
monitorização e conclusão de uma ideia ou negócio. Este curso vai dar-lhe as ferramentas de que necessita para
gerir as etapas de crescimento de um projeto, a equipa de trabalho e as suas parcerias. No final deste curso será
capaz de responder afirmativamente a um novo desafio, com confiança e segurança.

O que vai aprender?

A quem se destina?

 Gerir adequadamente um projeto atingindo os
resultados pretendidos Iniciar bem um projeto.
Dominar a gestão do desenvolvimento do projeto
no seu dia a dia. Gerir de forma adequada os
recursos humanos que estão envolvidos no
projeto. Concluir com qualidade o projeto que
geriu.

 A quem esteja a considerar avançar para um novo
projeto ou negócio A todos os profissionais que
ocupam cargos de gestão. A todos os profissionais
responsáveis por projetos nas suas empresas. A
todos os profissionais que trabalham em equipas
de projeto. A todos os profissionais que colaboram
com projetos de forma externa. A consultores de
projetos.

Este curso inclui:

A SABE online

 134 minutos de video HD
 Respostas do autor às dúvidas dos alunos
 Desafios lançados pelo autor aos alunos
 Exercícios nos módulos e uma avaliação final
 Anexos preparados pelo autor
 Possibilidade de tirar e guardar apontamentos

Somos
uma
editora
de
cursos
online.
Respondemos às necessidades mais atuais de
aprendizagem e valorização pessoal. Os nossos
cursos têm um preço acessível e são oferecidos
por
profissionais
com
forte
experiência.
Queremos tornar-nos o seu parceiro permanente
de aprendizagem.

 Um certificado de realização no final do curso

Se não estiver satisfeito nas
primeiras 24 horas, devolvemos
o seu dinheiro.

Conteúdos práticos.

Acesso permanente aos cursos.
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Estrutura do curso
Introdução

 5min

Módulo 1 - Iniciar bem um projeto

 23min

Capítulos: Introdução do módulo
Planear bem
Arranque / kick-off do projeto
Comunicar o arranque
Ferramentas para o arranque
Resumo do módulo
Módulo 2 - Gerir o dia a dia de um projeto

Quiz
Desafio

 27min

Capítulos: Introdução do módulo
Momentos chave
Ferramentas para o dia a dia (parte 1)
Ferramentas para o dia a dia (parte 2)
Comunicação no projeto
Resumo do módulo

Quiz
Desafio

Módulo 3 - Gerir os recursos humanos de um projeto

 26min

Capítulos: Introdução do módulo
Comunicação e alinhamento de objetivos
Internalizar ou externalizar recursos?
Melhores práticas na gestão de equipas
Gerir, motivar e liderar equipas
Resumo do módulo
Módulo 4 - Concluir bem um projeto

Quiz
Desafio

 26min

Capítulos: Introdução do módulo
Preparar a conclusão do projeto
Internalização das novas competências
Avaliação sistémica
Resultados e próximos passos
Resumo do módulo
Avaliação Final

 20min

 3min

Conclusão
Notas finais
Anexos

Quiz
Desafio

 4min

Template de apresentação de business plan
(plano de negócios)
Conjunto de exemplos de ferramentas de gestão
de projetos

Exemplo de PMO - Program Management Office
Orientações de gestão de equipas e transição de
projeto

Conheça as condições comerciais e saiba mais em http://sabe-online.com/courses/13

Contactos

Meios de pagamento

Para mais informações não hesite em contactar-nos.
Onde estamos: Rua D. Luís I, 3, 3º, 1200-149 Lisboa
Telefone: +351 213 900 903
Email: cliente@sabe-online.com

Se não estiver satisfeito nas
primeiras 24 horas, devolvemos
o seu dinheiro.

Conteúdos práticos.

Acesso permanente aos cursos.

