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DISGP044 

Análise de Decisão e Riscos em Projetos 

Objetivos Gerais 

O curso Análise de decisão e risco em projetos tem o objetivo desenvolver os conceitos e 

competências necessários para a análise de decisão e riscos em Projetos, que lhes permitam 

uma tomada de decisões o mais eficiente possível, no que diz respeito às oportunidades de 

investimento. 

Objetivos Específicos 

No final do curso os formandos ficarão aptos a: 

 Compreender, em toda a sua extensão, os critérios de avaliação e seleção de 

projetos; 

 Conhecer o conjunto de ferramentas de auxílio à tomada de decisões, quando o 

processo de decisão de investir se reveste da característica da flexibilidade; 

 Reconhecer a importância crescente que a incerteza assume no âmbito das decisões 

de investimento, designadamente através da compreensão da teoria das opções reais 

como instrumento de apoio estratégico; 

 Compreender os conceitos básicos relativos ao risco 

 Descrever a relação entre riscos, pressupostos e problemas 

 Identificar os riscos do projeto através de várias técnicas de obtenção de informação 

 Analisar os riscos potenciais do projeto e determinar quais aqueles a que deverá 

devotar maior atenção; 

 Planear respostas adequadas ao risco, através da utilização de diferentes alternativas 

e opções; 

 Monitorizar e controlar os riscos conhecidos e avaliar continuamente o projeto para 

identificar novos riscos. 

Destinatários 

A todos os profissionais que necessitem adquirir/reforçar competências de análise de decisão 

e risco de projetos. 

Pré-requisitos 

Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são: 

 Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser 

(programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer. 

 Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no 

escritório), tablet ou smartphone. 

 

http://www.highskills.pt/


 

 

Conteúdo de Formação a Distância 

 
 

       www.highskills.pt  |  geral@highskills.pt 
 

+351 217 931 365 | +244 94 112 60 90 | +258 841 099 522 | +238 924 20 25 | +239 999 25 15 
P063_00 

 

 

 

 

 

 

DISGP044 

Carga Horária 

24 Horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I – Fundamentos da Análise de Decisão de Projetos (6 Horas) 

 Aspetos Gerais e de Enquadramento da Avaliação de Projetos; 

 O Capital Budgeting: Noções Básicas; 

 Os Principais Critérios de Avaliação e Seleção de Projetos; 

 Métodos de Abordagem ao Risco na Avaliação de Projetos; 

 A Inflação e a Decisão de Investir; 

 O Conceito e a Estimação do Custo do Capital; 

 Introdução aos Novos Métodos de Avaliação do Projetos: a Teoria das Opções Reais 

e a sua contribuição para uma abordagem estratégica da decisão de investir. 

    Módulo II – Gestão do Riscos em Projetos 

 Conceitos chave; 

 O processo de gestão dos riscos; 

 Identificação dos riscos; 

 Análise qualitativa dos riscos; 

 Análise quantitativa dos riscos; 

 Tipos de resposta aos riscos; 

 Controlo dos riscos. 

Metodologia 

Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através 

da plataforma. 

O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como 

faz na sala de aula. 

As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada 

sessão de formação. 

No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 

90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e 

tenha avaliação final positiva. 

Esta formação é certificada e reconhecida. 
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