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Gestão de Projetos - Vertente Banco Mundial 

Objetivos Gerais: 

O Curso em Gestão de Projetos - Vertente Banco Mundial, tem por objetivo dotar os 

participantes de competências e conhecimentos relativamente à Gestão de projetos na 

área da vertente internacional.  

Objetivos Específicos: 

No final deste curso os formandos deverão ser capazes de: 

 Compreender a política externa;  

 Conhecer o contexto político, económico e social dos países;  

 Reconhecer os principais parceiros e relações multilaterais;  

 Definir as necessidades de financiamento;  

 Compreender as principais prioridades políticas;  

 Compreender o porquê de sucesso e insucesso de Projetos financiados pelo 

Banco Mundial. 

Destinatários:  

Este curso pode ser interessante para Gestores de Projeto Seniores, Gestores de 

Programas, Gestores de Áreas de Negócio e/ou Gestores Operacionais e Executivos. 

Carga Horária:  

35 horas 

Conteúdo Programático:  

Módulo I – Política Externa: 

 Conceitos Teóricos das Relações Internacionais;  

 Política Externa e Grandes Opções do Plano. 

Módulo II – Contexto político, económico e social: 

 Condicionantes do desenvolvimento do país;  

 Pilares de desenvolvimento do país;  

 Recursos Internos;  

 Ajuda Externa;  
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 Investimento direto estrangeiro. 

Módulo III – Relações Externas: 

  Principais Parceiros;  

 Relações Multilaterais;  

 As relações externas com a EU, BM, BAD e EUA;  

 Macro e Micro Ajuda. 

Módulo IV – Gestão Por Projetos. Introdução: 

 Definição de necessidades de financiamento;  

 Prioridades e Políticas nacionais;  

 Gestão de Projeto;  

 Planeamento, execução e controlo. 

Módulo V – Gestão por Projetos do Banco Mundial: 

 Gestão administrativa, financeira e auditoria de projeto (gestão 

administrativa e financeira; seguimento e controlo; justificação dos fundos 

em relação às autoridades de supervisão e parceiros; preparar e receber 

uma missão de auditoria; gestão administrativa e implementação de 

procedimentos; métodos e ferramentas de gestão financeira e análise 

financeira; mecanismos de fortalecimento de controlo interno e exigências 

de auditorias); 

 Gestão de impactos sociais; 

 Indicadores de performance e implementação de sistemas de Seguimento 

e Avaliação (Leitura dos documentos do projeto; especificações; plano de 

qualidade; identificação das fases; criticas e estratégias do projeto; 

mobilização dos atores; plano de seguimento e avaliação de projeto; 

métodos e ferramentas de seguimento e avaliação; gestão baseado no 

resultado; quadro lógico e indicadores; medição de performance; 

elaboração e seguimento dos indicadores); 

 Software de seguimento e avaliação (Principais programas informáticos; 

planear, seguir e avaliar e tomar decisões com utilização de um software; 

desenvolvimento de bancos de dados de seguimento e avaliação); 

 Caso prático de sucesso e insucesso de Projetos financiados pelo Banco 

Mundial no continente Africano, Europeu, Asiático e Americano. 


