MASTER CLASS COM o PROF. Stephen carver

Gestão do Risco em Projectos
24 de Outubro de 2008 | 9h00 | SANA Lisboa Hotel
Organização conjunta

Stephen Carver é Mestre em Gestão
de Projectos, com uma vasta
experiência profissional.
Após a sua graduação em
Engenharia, trabalhou 10 anos numa
das maiores companhias mundiais
de gestão de projectos – a Brown & Root, Haliburton.
Foi-lhe, então, atribuída uma bolsa para frequentar
um Mestrado em Gestão de Projectos na Cranfield
School of Management, após o qual foi convidado
pela Virgin para integrar um projecto único, liderado
por Richard Branson.
Depois desta experiência, esteve vários anos a
trabalhar directamente com o CEO da Multinacional

KBR Europe, enquanto Director do Departamento
de Programas Estratégicos, onde se iniciou no
mundo dos mega projectos, das fusões e das
aquisições, sendo responsável por transformar as
estratégias em projectos práticos
e implementáveis.
Presentemente, Stephen Carver tem a sua própria
empresa de consultoria e, desde há quatro anos,
lecciona Gestão de Projectos na Cranfield School
of Management, onde é reconhecido como um dos
melhores oradores pela sua capacidade em abordar
conceitos complexos de gestão, transformando-os
em palestras interessantes, compreensíveis
e divertidas.

destinatários

Engenheiros, Gestores de Projecto, profissionais da gestão de projectos que pretendam adquirir
e/ou actualizar competências na área da gestão do risco.

Gestão do Risco em Projectos

MASTER CLASS COM o PROF. Stephen carver

PROGRAMA

o risco é um dos mais importantes aspectos a ser
gerido ao realizar um projecto ou um programa.
A capacidade de identificar, analisar e de, em seguida,
controlar o risco, é uma competência fundamental dos
profissionais da gestão de projectos em qualquer sector
de actividade, ainda que, muitas vezes, largamente
ignorada. Nesta Master Class, o Prof. Stephen Carver
apresenta, de uma forma interactiva, uma perspectiva
de como deve o risco ser gerido em projectos, recorrendo
a casos de estudo reais.

09h00 – 09h30 Recepção dos participantes
09h30 – 11h00 	Perspectiva geral da Gestão do Risco

em Projectos
11h00 – 11h30

Pausa para café

11h30 – 13h00 	Identificar o Risco – caso de estudo real

(em grupo)
13h00 – 14h30

As inscrições serão registadas segundo a ordem de chegada
e só serão válidas quando acompanhadas do respectivo
pagamento, recebido até ao dia 8 de Outubro de 2008.
Qualquer inscrição recebida até ao dia 22 de Setembro de
2008 beneficiará de um desconto de 10%.
O pagamento pode ser feito presencialmente na Sede da Região
Sul, ou por cheque, emitido à Ordem dos Engenheiros – Região
Sul, identificado, no verso, com a menção “mcsc_24out2008:
(nome da pessoa a inscrever)”, e remetido para: Ordem dos
Engenheiros – Região Sul, Av. Sidónio Pais, 4e, 1050-212 lisboa.
A realização do evento fica condicionada a um número
mínimo de participantes, sendo que, em caso de
cancelamento do mesmo, os inscritos serão devidamente
informados até ao dia 15 de Outubro.

Almoço

14h30 – 16h00 	O caso do Space Shuttle – um olhar

sobre a Gestão do Risco na NASA
16h00 – 16h30

Pausa para café

16h30 – 17h30 	Exercício (em grupo) de aplicação

das técnicas de gestão do risco
às organizações dos participantes
17h30 – 18h00

Síntese e Conclusões

18h00

Encerramento

Taxa de inscrição*

Inscrições

Outras informações

(inclui documentação, almoço e coffee-breaks)
Membros OE / Sócios APQ: e 220,00**
Não Membros OE / Não Sócios APQ: e 330,00**

Ordem dos Engenheiros – Região Sul
Serviços de Formação Profissional e Cultural
Av. Sidónio Pais, 4E | 1050-212 Lisboa
Tel.: 213 132 666 | Fax: 213 132 690
E-mail: actividades@sul.ordemdosengenheiros.pt
www.ordemdosengenheiros.pt

APQ – Associação Portuguesa para a Qualidade
Praça Félix Correia, 2 – Reboleira
2720-228 Amadora
Tel.: 214 996 210 | Fax: 214 958 449
E-mail: formacao@apq.pt
www.apq.pt

* 10% de desconto até 22 de Setembro
** Valores isentos de IVA

nota: a Master Class será apresentada em inglês e decorrerá no SANA Lisboa Hotel (Av. Fontes Pereira de Melo, 8 – Lisboa).

Ficha de inscrição

Master Class "Gestão do Risco em Projectos" – 24 OUT 2008

Nome

Membro OE

N.º Membro OE / Sócio APQ

Categoria de Membro OE

Sócio APQ

Outro

Colégio de Especialidade OE

Morada
Código Postal

–

Tel.

Localidade
Tlm.

E‑mail

Empresa/Instituição:
Taxa de inscrição
Membros OE / Sócios APQ:

e 220,00

e 198,00*

Envio nesta data cheque n.º

Não Membros OE / Não Sócios APQ:
s/ Banco

e 330,00

e 297,00*

no valor de

emitido à Ordem dos Engenheiros – Região Sul e identificado, no verso, com a menção «MCSC_24OUT2008: (nome da pessoa a inscrever)»
Recibo em nome de

Contribuinte n.º

Morada
Código Postal

Localidade

Data

Assinatura

* As incrições recebidas até 22 SET 2008 beneficiarão de um desconto de 10%

organização conjunta
conjunta
organização

