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Formação em Gestão de
Projetos direcionada para
o novo Código de
Contratação Pública

Inclui preparação para o
exame de certificação em
Gestão de Projetos
IPMA-APOGEP nível D

Permite obter 12 ECTs
atribuídos pela
Universidade Autónoma
de Lisboa

bright

academy

quem deve
fazer este
curso
Gestores de Projetos
de entidades Públicas
Gestores de Projetos de
fornecedores de entidades
Públicas
Gestores de contratos
públicos

porque é que
deve fazer este
curso
Porque o novo CCP exige a
nomeação de um Gestor de
Contrato, para todo o tipo de
contratos
Porque um Gestor de Contrato
é, em tudo, semelhante a um
Gestor de Projeto
Porque o Gestor de Contrato é
passível de assumir
responsabilidades de natureza
disciplinar, civil e criminal
Porque os conhecimentos e
competências em Gestão de
Projetos são determinantes para o
exercício da função de Gestor de
Contrato

pós-graduação executiva

o que é que
obtém com
este curso
Uma compreensão detalhada do
papel do Gestor de Contrato
Público
Os conhecimentos necessários ao
exercício da função de Gestor de
Contrato Público
A capacidade de aplicar as
principais técnicas e métodos de
Gestão de Projetos
Uma certificação internacional em
Gestão de Projetos, reconhecida
em mais de 50 países
Um certificado de Pós-Graduação
com a acreditação de 12 ECTS
O reconhecimento da sua
capacidade e competência para o
exercício desta função

gestão de projetos e contratos públicos

curso organizado
em parceria por 3
entidades de
referência na
gestão de
projetos

bright

academy

Bright Academy
A empresa de formação do grupo Bright
Partners, referência da Consultoria em Project
and Porfolio Management

APOGEP
A Associação Portuguesa de Gestão de
Projetos representa Portugal na IPMA –
International Project Management Association

Autónoma Academy
É a Business School da Universidade
Autónoma de Lisboa onde funciona o mais
antigo MBA Executivo em Gestão de Projetos

pós-graduação executiva

gestão de projetos e contratos públicos

apresentação

A atividade da contratação pública assume um papel cada vez mais relevante para a
economia nacional, não só pelo impacto que acarreta na gestão dos dinheiros públicos
e no bolso dos contribuintes, como também por aquilo que representa para milhares de
empresas e de empresários privados.
Desde 2008, com a publicação e entrada em vigor da primeira versão do Código dos
Contratos Públicos (CCP), que a complexidade técnica e jurídica desta matéria
conheceu um crescimento exponencial, ainda hoje provocando muitas dúvidas e
“inquietações” aos vários agentes económicos que têm de aplicar este diploma.
Actualmente, com efeitos a 1 de Janeiro de 2018, a revisão do CCP veio acentuar a
importância de uma gestão eficaz e transparente dos Contratos públicos, tendo para o
efeito criado a figura do Gestor do Contrato (GC).
Por sua vez, atentos os deveres legalmente atribuídos ao GC, o exercício dessa função
implica forçosamente a detenção de conhecimentos de natureza técnica, jurídica e
financeira, incluindo vertentes de ordem comportamental e princípios de gestão, sob
pena de se poder incorrer em responsabilidades de natureza disciplinar, civil ou
criminal.
O presente curso de pós–graduação executiva, visa dotar os interessados dos vários
domínios do conhecimento necessários à gestão de Projetos e Contratos públicos, seja
na perspectiva das entidades públicas adjudicantes, seja na perspectiva das entidades
adjudicatárias.
O curso termina com o exame de certificação nível D da IPMA-APOGEP,
reconhecido internacionalmente.
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formato
in-house

formato
open-course

duração total
84 horas

duração total
84 horas | 12 dias | 6 semanas

Oportunidades de
certificação

custos
9.600 €
+ 470 €

calendário
14 setembro a 27 outubro

O exame de certificação
IPMA-APOGEP nível D
incluído no curso permite
obter uma certificação
internacional em Gestão de
Projetos da IPMA –
International Project
Management Association

custo base
por participante

inscrições e contactos
info@bright-academy.com
213 712 660

horário
6ª feira: 09:30 / 13:00 – 14:00 / 17:30
sábado: 09:30 / 13:00 – 14:00 / 17:30
custos
1.950 €
1.755 €

por participante
2ª inscrição e seguintes

inscrições e contactos
academy@autonoma.pt
213 177 607

Com a conclusão do curso
com sucesso obtém ainda
um certificado de
Pós-Graduação Executiva
pela Autónoma Academy da
Universidade Autónoma de
Lisboa, com a atribuição de
12 ECTs

Todos os valores incluem o custo do exame de certificação IPMA-APOGEP no valor de 350 €
Todos os valores são isentos de IVA
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estrutura do curso
módulo

horas

docente

m1

Metodologia e Técnicas de Gestão de Projetos
O fundamental da Gestão de Projetos

14

Miguel Carvalho e Melo

m2

Gestão de Pessoas em Projetos
Os Projetos são feitos por pessoas

14

Miguel Syder

m3

Gestão Financeira de Projetos
Orçamentação e Controlo de Projetos

14

Henrique Carvalho

m4

Gestão dos Riscos em Projetos
Um Projeto sem riscos é um Projeto em risco

07

António Andrade Dias

m5

Gestão de Contratos Públicos
A perspectiva da entidade adjudicante

14

Jorge Dores

m6

Gestão de Projetos de Empreendimentos Públicos
A perspectiva do adjudicatário

07

David Martins | Luís Marcos

m7

Preparação para o exame de certificação
Preparação para o exame IPMA-APOGEP nível D

14

Miguel Carvalho e Melo
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equipa docente

Miguel Carvalho e Melo

Partner da Bright Partners e Director-Geral
da Bright Academy. Presidente da APOGEP
e EMEA Executive Director da Green Project
Management. Criou e coordena o MBA
Executivo em Gestão de Projetos na
Autónoma Academy e é responsável por
módulos de Gestão de Projetos em
diversos MBAs, Pós-Graduações e
Mestrados. Mais de 25 anos de experiência
de formação profissional em Gestão de
Projetos em Portugal, França, Reino Unido,
Suíça, Angola e Brasil, em português,
francês e inglês. Certificado pela
IPMA-APOGEP e pelo PMI.

Miguel Syder

Consultor em GRH, Mudança
Organizacional e Formação, desenvolve
Assessoria, Consultoria e Coaching em
Gestão de Projetos e Liderança de
Equipas para diversas Organizações.
Professor convidado no MBA Executivo
em Gestão de Projetos da Autónoma
Academy, docente na Pós-graduação em
Gestão de Projetos do Instituto Politécnico
de Leiria. Perito da Comissão Técnica de
Normalização para a norma de Gestão de
Projetos ISO 21500. Membro da
Assembleia de representantes da Ordem
dos Psicólogos Portugueses.

Henrique Carvalho

Especialista em Gestão e Administração.
Docente na Escola Superior de Tecnologia
e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria.
Lecciona na licenciatura em Gestão e nos
Mestrados em Gestão e Controlo de
Gestão. É ainda professor da Autónoma
Academy. Assumiu funções de Director
Financeiro em grandes Projetos de
construção. Vice-Presidente da APOGEP.

António Andrade Dias

Director de Projetos na Universal Services
Portugal e Consultor e Coordenador de
área na CEGOC-TEA. É Vice Presidente
para a área de Operações (2018-2020) na
International Project Managment
Association e IPMA Delta First Assessor.
Sócio Fundador da APOGEP e ex Presidente da Direcção. Docente em
Universidades Portuguesas, Espanholas e
Brasileiras, nomeadamente UAL, PBS,
USP-FUNDACE e UFRJ. Coordenador do
Curso de Qualificação para a Certificação
em Gestão de Projetos no INA – Modelo
IPMA.
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Jorge Dores

Advogado. Especialista em contratação
pública, com mais de 15 de experiência
nesta área do direito. Ex Director de
Assuntos Jurídicos do Grupo REFER,
actualmente desempenha o cargo de
Assessor Jurídico junto da IP Engenharia,
S.A., Desenvolveu, coordenou e
implementou ao longo dos anos, vários
Projetos de regulação no âmbito da
contratação pública.

David Martins

Membro da Direcção da APOGEP.
Assessor da certificação IPMA.
Certificado em Gestão de Projetos Nível
A. Director de Operações na Thales
Portugal com uma experiência de cerca
de 20 anos em implementação e gestão
de Portfólios, Programas e Projetos na
área das Telecomunicações, Sistemas de
Sinalização Metro-Ferroviária, Integração
de Soluções e Construção, actualmente
em mais de 25 Países.

Luís Marcos

Certificado em Gestão de Projetos Nível
B. Director de Projetos na Thales
Portugal com uma experiência de 17
anos em implementação de Programas e
Projetos na área das Telecomunicações,
Sistemas de Sinalização
Metro-Ferroviária, Integração de
Soluções e Construção, em Portugal,
Brasil e Emirados Árabes Unidos.
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