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Aprender a … 
Chegar ao fim com sucesso! 

Organizado por eiC Formação 
 em parceria com a QRP International 

 

   27 Janeiro | 11:30 - 13:00 - VIP Executive Zurique Hotel Lisboa 

Este workshop, GRATUITO, vai ajudá-lo a conhecer a 
metodologia PRINCE2 e como a sua organização a pode 
utilizar de modo a que os seus projectos obtenham ainda 
mais sucesso. Esta sessão vai contar com Jacobus Groot, 
um dos MAIORES ESPECIALISTAS INTERNACIONAIS na 
aplicação desta metodologia, que irá apresentar os 
benefícios da utilização da mesma e de como conseguir 
terminar projectos com SUCESSO.  

Deixe-se guiar por esta metodologia, que mostra, passo a 
passo, como “chegar ao fim com sucesso!”. 

Quem poderá beneficiar com a participação? 

 Pessoas que estejam a pensar adoptar ou que estão 
a adoptar o PRINCE2. 

 Pessoas que trabalham em projectos com 
organizações que aplicam PRINCE2. 

 Pessoas que queiram explorar as potencialidades do 
PRINCE2 e decidir se esta é a metodologia adequada 
à sua organização. 

 Pessoas que não conheçam PRINCE2, e pretendam 
ter uma visão geral desta metodologia.  

A nossa proposta de valor: 

Este Workshop pretende apresentar os diferentes papéis e 
responsabilidades ao aplicar a metodologia PRINCE2 na 
gestão de projectos, mostrando aos participantes o grande 
potencial da sua utilização. 
Este Workshop utilizará metodologias interactivas, mas 
sobretudo vai permitir aos participantes colocarem questões 
e esclarecer dúvidas relativamente à utilização de PRINCE2 e 
aos benefícios da sua aplicação nas organizações. 
 
 

Quais os benefícios de participar? 

 Identificar os benefícios de aplicar PRINCE2 na 
própria organização e o potencial desta metodologia para 
aumentar o sucesso dos seus projectos. 

 Identificar como utilizar as ferramentas PRINCE2 
relativamente às necessidades da organização e aos 
recursos disponíveis. 

 Identificar os benefícios de trabalhar com uma 
metodologia de Gestão de Projectos assente numa 
framework de aplicação passo a passo. 

Nota: O workshop será ministrado em inglês 

PRINCE2 foi lançado em 1996 e desde então tornou-se na 
metodologia de gestão de projectos mais utilizada em todo 
o mundo (mais de 1 milhões de profissionais certificados 
identificados no início de 2013). 

A QRP International (www.qrpinternational.com) é uma das 
maiores referências na Europa no mercado de formação da 
metodologia PRINCE2®, MSP®, MoP®, P3O® e ITIL®. 

Desde 2000 que a QRP International tem realizado formação e 
consultoria em mais de 45 países e em 10 línguas diferentes. Já 
certificou mais de 15.000 pessoas através do apoio dos 12 
escritórios que detém pelo mundo.  

                                   
 
Jacobus Groot, fundador e director geral da QRP 
Internacional, tem uma vasta experiência como gestor de 
projectos na área das telecomunicações e dos Sistemas de 
informação. É ainda formador certificado em PRINCE2, MSP 
programme managment e MoP Portfolio Management. 
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