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Comunicado de Imprensa 
Assunto: Preço Especial até dia 20 de Julho para o PM SUMMIT Lisbon 2022  

O PM SUMMIT Lisbon 2022 será um evento disruptivo, dirigido a profissionais, académicos, 
especialistas e gestores das mais diversas especialidades na área da gestão e, em especial, a gestores 
de projetos.  

 

Decorrerá de 21 a 24 de setembro de 2022 em Lisboa, na 
zona do Parque das Nações, no fantástico Eurostars 
Universal Lisbon Hotel de 5 estrelas e no Ikonik Lisbon 
Hotel de 3 estrelas, do grupo EuroStars (www 
.eurostarshotels.com. pt).  

 

 

 

 

 

Cartaz oficial do evento 

Hotel Eurostars Universal Lisboa 
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No dia 21 de setembro, o PM SUMMIT Lisbon 2022 inicia-se com uma cerimónia de abertura virtual 
(9h) que vai contar com a intervenção de um orador principal. Depois, neste dia, os participantes 
poderão optar entre participar numa masterclasse ou num workshop, num total de 5 possíveis eventos 
paralelos propostos pelos organizadores: 

Tipo Nome Moderador Modo 

Masterclasse Certification on Green Project Management 
 

Joel Carboni Apenas presencial 

Masterclasse Controlling the triple constraint through 
Earned Value Niels Ligviet Presencial e Online 

Masterclasse Project Manager´s talent to become 
tomorrow´s change makers 

Cristina 
Barradas Presencial e Online 

Workshop A Day of Practical Agile 
 Mike Palladino Apenas Presencial 

Workshop Do you dare to measure your projects 
against the ISO standards? Ben Bolland Apenas Presencial 

3 Masterclasses e 2 Workshops à escolha no dia 21 de Setembro 

No primeiro dia, depois de terminado todo o trabalho para desenvolver o conhecimento dos 
participantes, o PM SUMMIT Lisboa 2022 sobe ao Hotel Bar Terrace para fechar este dia com uma 
fantástica Sunset Party, numa das vistas mais privilegiadas da cidade e do Rio Tejo.   

No segundo dia, 22 de setembro de 2022, os participantes podem escolher entre assistir a uma 
masterclasse ou workshop (de 3 propostas) ou aderir ao Simpósio, um evento académico de um dia de 
gestão de projetos e sustentabilidade: 

Tipo Nome Orador Modo 

Masterclasse Information Systems Security Projects and 
Project Management Nuno Costa Presencial e Online 

Masterclasse People awareness for stakeholder 
Management Alfonso Bucero Presencial e Online 

Workshop P2P – Projects to Products with Agile 
approach 

Carlos 
Palminha Apenas Presencial 

2 Masterclasses, 1 Workshops e o Simpósio à escolha no dia 22 de Setembro 

 

Para permitir a melhor seleção possível, os participantes podem rever estas propostas no site do PM 
SUMMIT Lisboa 2022 onde também podem ver pequenos vídeos dos autores, demonstrando as suas 
propostas para a masterclasse ou workshop. 
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Neste dia, o participante, em alternativa, pode 
optar por participar no Simpósio sobre 
sustentabilidade em gestão de projetos. Este 
simpósio é um evento académico, organizado 
pelo PM SUMMIT Lisboa 2022 e com a 
participação de várias Universidades e 
respetivos laboratórios de investigação, como a 
ESTG.IPP.PT; a UAL; o CEFAGE; a UE e a UMinho. 
Este evento consiste em apresentações 
organizadas que foram sujeitas a um processo 
de “double blinded review”, a partir de mais de 20 trabalhos submetidos por estudantes e conta com 
o envolvimento na Comissão Científica de mais de 80 reputados académicos e profissionais da área. O 
Simpósio vai contar com intervenções de fundo sobre as temáticas propostas, de pessoas como a Prof. 
Dra. Mariza Queiroz, o Prof. Joel Carboni e a Prof. Dra. Susana Lucas. Haverá ainda um “Doctoral 
Consortium” e a já referida apresentação dos trabalhos que estão a ser apreciados neste momento.  

Este dia de trabalho será encerrado com um evento de networking, da série “Welcome Drink”. 

O dia 23 de setembro de 2022 será um dia muito movimentado com duas conferências de gestão de 
projetos.  

De manhã trabalharemos na Conferência Internacional (em inglês) sobre o tema principal do PM 
SUMMIT Lisboa 2022: "Projecting the Future". Durante a tarde terá lugar a conferência nacional, 
centrada no Portugal 2030 e no programa de resiliência – o Programa PRR. Os participantes que 
estiveram em eventos anteriores organizados pelas organizações profissionais envolvidas 
reconhecerão estas conferências, uma vez que estão a prosseguir o trabalho realizado no passado; 
tornando o PM SUMMIT Lisbon 2022 um conceito totalmente novo, mas baseado nas conquistas do 
passado.  

Finalmente, no dia 24 de setembro de 2022, sábado, os participantes terão a possibilidade de escolher 
entre participar no debate exclusivamente on-line sobre "Desenvolvimento Organizacional", a partir 
das 10h00, moderado pelo Presidente do PM SUMMIT Lisbon 2022 – José Ângelo Pinto, PMP ou 
participar no PM Dome® de Ricardo Vargas, PMP. O PM Dome® é um evento de um dia, no qual os 
conceitos do Guia PMBOK® do PMI (Project Management Institute) são aplicados, através da divisão 
dos participantes em equipes que, em uma competição saudável, realizam tarefas com base em 
ferramentas e conceitos de gestão de projetos, seguindo indicações estabelecidas por um cliente 
fictício, de forma a atingir o objetivo, que é a construção de uma cúpula geodésica, planeada, 
executada e controlada em tempo real. 

Os participantes podem inscrever-se até 20 de julho com um preço muito especial “Very Early Bird”, 
seja para o evento completo ou para eventos específicos, como, por exemplo, uma masterclass, um 
workshop, as conferências ou o PM Dome®. Todos os eventos de networking e eventos especiais on-

Simpósio Académico sobre a Sustentabilidade em Gestão de Projetos 
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line (abertura e desenvolvimento organizacional) são gratuitos para qualquer ingresso que o 
participante tenha comprado, mesmo que tenha sido apenas o ingresso on-line. 

Há descontos para membros das organizações promotoras. A título de exemplo, se é membro da APGEI 
e quer estar numa Masterclass no dia 21, no Simpósio no dia 22, nas conferências no dia 23 e no PM 
Dome® no dia 24, o preço é de apenas 600 Euros para o presencial, ou 200 Euros para a versão online 
(não inclui o PM Dome@ mas sim o Organizacional Development on-line event. 

Pode verificar todos os preços aqui: 

 

  

Tudo está a ser preparado para que o PM SUMMIT Lisbon 2022 venha a ser um marco na partilha de 
conhecimento, repleto de know-how sobre os mais variados aspetos da gestão, com mentores e 
palestrantes reconhecidos em todo o mundo. 

Toda a informação está disponível no site www.pmsummitlisbon.com do evento. 

Se quiser fazer o registo, pode ir diretamente para http://www.pmsummitlisbon.com/register/  

Caso pretenda efetuar um registo de conjunto de participantes, pode utilizar este link direto: 
https://pt.surveymonkey.com/r/CT6TBT3  

O evento também conta com diversas oportunidades de patrocínio que pode ver aqui: 
https://pt.surveymonkey.com/r/B82FBF6  

 

Tabela de Preços até 20 de Julho de 2022 
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Estas oportunidades são as seguintes: 

 

A equipa organizadora está a trabalhar para que o PM SUMMIT Lisbon 2022 seja o melhor evento de 
Gestão de Projetos em Portugal! 

 

Entretanto apresentamos os nossos cumprimentos, 

 

José Ângelo Pinto, PMP, PM SUMMIT Chairman  
António Carlos Manso, APM  
Isabelina Jorge, PMP, PMI Portugal  
Pedro Engrácia, PMP, APOGEP  
Raquel Passos Miranda, APGEI 

 

 

Email: pmsummit@pmsummitlisbon.com 

Telefone: +351 215 028 636 móvel: +351 910 028 636 ou +351 910 600 150 

Facebook: @pmsummitlisbon 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela de Preços para patrocínios e descontos de conjunto 
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SOBRE o PM SUMMIT Lisbon 2022 

O PM SUMMIT Lisbon 2022 está a ser organizado pelo PMI Portugal Chapter, em representação do 
Project Management Institute (www.pmi.org); pela APOGEP, a representação da International Project 
Management Association (www.ipma.world); pela APM, associação de gestão portuguesa 
(www.apm.com.pt) e pela APGEI, a associação portuguesa de gestão e engenharia industrial 
(www.apgei.pt).  

 

Associação PMI Portugal Chapter 

O PMI – Project Management Institute é a principal 
organização internacional que representa profissionais 
de gestão de projetos em todo o mundo e que padroniza 
e certifica conhecimentos e práticas científicas nesta área 
de gestão. A investigação revela que se agrega um valor 
de mais de 2,9 milhões de profissionais que trabalham 
em quase todos os países do mundo, promovendo o 
sucesso das organizações e afirmando a profissão. 

A Gestão de Projetos é sustentada pelo reconhecimento dos standards e das certificações, como o 
PMP®, pelos exigentes programas académicos e de análise de mercado, pelo trabalho dos Chapters e 
pelas oportunidades de voluntariado e desenvolvimento profissional.  

 

APOGEP – Associação Portuguesa de Gestão de Projetos 

A APOGEP - Associação Portuguesa de Gestão de Projetos 
é uma associação sem fins lucrativos criada para 
promover e dar credibilidade aos profissionais da gestão 
e do apoio aos projetos cuja atividade se desenvolve 
nesta área. 

A Associação foi criada em 1994 e está desde o início 
ligada à “International Project Management Association” - IPMA, a maior entidade europeia na área 
da gestão de projetos. 

A APOGEP surge devido à crescente necessidade das empresas e gestores de terem uma instituição 
que os apoie na aquisição de novas competências em gestão moderna e na certificação de profissionais 
em gestão de projetos. 
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APM – Associação Portuguesa de Management 

A APM – Associação Portuguesa de Management é uma associação sem 
fins lucrativos, criada em 1977, que tem como objetivo promover o 
desenvolvimento profissional e social dos gestores para que possam 
contribuir para a prosperidade da sociedade em que se inserem; 
promover a divulgação e sensibilização para a importância dos 
princípios e técnicas de gestão nas suas diversas vertentes, como 
elemento dinâmico do desenvolvimento socioeconómico e fomentar a 
troca de informações sobre experiências e aplicações realizadas no 
âmbito da gestão. 

Atualmente, a APM é composta por cerca de 2.000 associados, fazendo parte da associação Associados 
Individuais e Associados Coletivos. É membro do CECIOS – Conselho Europeu de Gestão. 

APGEI – Associação Portuguesa de Gestão e Engenharia Industrial 

A APGEI é uma organização sem fins lucrativos 
fundada em 1985 por empresas e universidades 
com os seguintes objetivos: promover o 
desenvolvimento e a aplicação de novos métodos 

e tecnologias relevantes para a gestão e engenharia industrial; promover uma melhor formação de 
gestores e técnicos para a melhoria permanente dos processos industriais; e desenvolver relações mais 
fortes entre empresas e universidades. Os membros da APGEI incluem algumas das principais 
empresas industriais, retalhistas e bancárias de Portugal. 

Sobre a Comissão Organizadora do PM SUMMIT Lisbon 2022  

José Ângelo Pinto, PMP tem mais de 30 anos de experiência como 
professor, economista, consultor, empresário e académico. Tem vindo a 
trabalhar no desenvolvimento das pessoas e no desenvolvimento das 
organizações, quer diretamente na sua gestão quer no apoio concreto à 
gestão de topo em diversas consultoras especializadas. 

Detém diversos reconhecimentos internacionais, como consultor, 
formador e profissional, sendo gestor de projetos certificado PMP 
(Project Management Professional), licenciado em Gestão de Empresas, 
mestre em Economia e Gestão e mestre em Sistemas de Informação 
sendo ainda professor especialista (equivalente a doutor) em Gestão de 
Projetos, a sua profissão de sempre. 

É responsável pelo desenvolvimento de vários cursos e unidades 
curriculares, essencialmente em gestão, gestão de projetos e finanças. É 
professor e subdiretor do Mestrado de Gestão de Projetos da Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico do Porto e 

José Ângelo Pinto, PMP 
PM SUMMIT Lisbon 2022 

 Chairman 
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professor convidado de diversas Universidades, nacionais e estrangeiras, das quais se destaca a Porto 
Business School. Publicou várias centenas de artigos e apresentações em temas relacionados com a 
gestão de projetos, o Balanced Scorecard e inovação, entre outros. 

Teve vários papéis de liderança regional e mundial no “Project Management Institute”, tendo sido seu 
presidente em Portugal. Foi conselheiro global para a implementação de metodologia e maturidade de 
projetos nas organizações. Produziu diversas intervenções de fundo, sobre a transformação e melhoria 
organizacional para empresas e instituições relacionadas com a gestão de projetos em todo o mundo. 

Atualmente, é Vice Presidente de Governo, Politicas e Secretariado do PMI Portugal Chapter, com a 
responsabilidade especial de substituir a presidente quando necessário.  

José Ângelo Pinto sobre o PM SUMMIT Lisbon 2022: "Quero que saibam que podem contar com todo 
o meu empenho e dedicação para ajudar a desenvolver a profissão de gestão de projetos, a minha 
profissão de sempre, especialmente em Portugal e no mundo e que, com o empenho e a motivação de 
mais de 20 voluntários, 80 académicos que fazem parte da nossa comissão científica, com a submissão 
de mais de 20 papers académicos, com os oradores fantásticos que se perfilam e com o grande 
empenho das 4 associações que o organizam, tenho toda a certeza o PM SUMMIT Lisbon 2022 vai ser 
o evento com maior impacto nesta profissão em Portugal desde sempre”.  

 

Isabelina Jorge, PMP é “Partner” de diversas consultoras de gestão, área 
em que é experiente e na qual possui um histórico comprovado de 
trabalho, especialmente na indústria de consultoria de gestão. È 
proficiente em processos de negócios, gestão de serviços de tecnologias 
de informação, estratégia de tecnologias de informação em gestão e na 
gestão de portfólio de projetos. É uma acérrima defensora do 
empreendedorismo, sendo licenciada pela Faculdade de Economia do 
Porto; MBA pela UNL, Universidade Católica, UCP; Université Paul 
Sabatier, Toulouse. É certificada PMP pelo PMI desde 2009 e voluntária 
no PMI desde 2011. 

Sobre o PM SUMMIT Lisbon 2022, diz: “È com grande gosto, interesse e 
prazer que faço parte desta equipa que está a trabalhar para criar o maior 

evento de sempre de gestão de projetos, num esforço colaborativo ímpar e para o qual convido 
expressamente todos os gestores de projetos, portfolios e programas pois será um grande evento de 
partilha e aprendizagem para todos". 

 

 

 

 

Isabelina Jorge, PMP 
PM SUMMIT Lisbon 2022 

Board Member 
Presidente do PMI Portugal 
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Pedro Engrácia, PMP é Presidente da APOGEP, a Associação Portuguesa 
de Gestão de Projetos, perito internacional da ISO, HoD de Portugal, 
Presidente do ONS APOGEP - Organismo de Normalização Setorial em 
Gestão de Projetos, Programas e Portefólios e o anterior Presidente da 
CT175 – Comissão Técnica de Gestão de Projetos, Programas e 
Portefólios. É também o Project Owner do Observatório Português de 
Gestão de Projetos. 

Exerce funções de Assessoria, enquanto Sénior Project Manager, na 
Secretaria-Geral da Presidência de Conselho de Ministros e foi, 
anteriormente, diretor de Planeamento Estratégico e Controlo de 
Gestão, diretor do Serviço Partilhado de PMO e diretor de Clientes 
Serviços e Inovação na eSPap. 

Com cerca de 25 anos de experiência em gestão de projetos, é licenciado 
em informática, MBA em Gestão de Projetos e possui ainda 

especializações em Gestão de Projetos, Gestão Pública, Engenharia de Software, Inovação Empresarial 
e Gestão de Equipas de Alto Desempenho. Ocasionalmente, o Pedro escreve, palestra e dá aulas sobre 
o desafio da implementação da gestão de projetos. 

Sobre o PM SUMMIT Lisbon 2022, Pedro diz: “Numa era de grande incerteza e em que a sociedade e a 
economia estão em transformação acelerada, a gestão de projetos é uma competência-chave para 
alcançarmos o sucesso nesta jornada. O PM SUMMIT Lisbon 2022 será uma oportunidade incrível para 
profissionais, académicos e estudantes poderem conviver, trocar experiências e aprender.” 

Raquel Passos Miranda é diretora de sustentabilidade e melhoria 
continua na Colep Packaging e membro do conselho diretor da APGEI - 
Associação Portuguesa de Gestão e Engenharia Industrial.  

Com mais de 25 anos de experiência profissional em vários setores de 
atividade, nomeadamente na indústria, distribuição, retalho e 
farmacêutica, trabalhou em Supply Chain, Desenvolvimento de 
Negócios, Melhoria Contínua e Sustentabilidade. 

A Raquel diz que “É um privilégio para a APGEI contribuir ativamente 
para que o PM SUMMIT Lisbon 2022, seja um evento de grande 
qualidade e relevância para todos os profissionais e membros da 
academia com interesse na temática de gestão de projetos. Será uma 
excelente oportunidade para partilha de boas práticas, networking, 
desenvolvimento e aprendizagem, e proporcionará momentos 
inesquecíveis para todos os participantes!”.  

 

 

Pedro Engrácia, PMP 
PM SUMMIT Lisbon 2022 

Board Member 
Presidente da APOGEP 

 

 

Raquel Passos Miranda 
PM SUMMIT Lisbon 2022 

Board Member 
Diretora da APGEI  
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António Carlos Manso é atualmente o presidente da APM - Associação 
Portuguesa de Management, sendo diretor desta instituição desde 1999. 
É Diretor do Observatório de Vinho Porto, desde 2019. Anteriormente, 
foi membro da comissão executiva e administrador da Inogi e Pragma 
Management (2014-2020); membro da comissão executiva Chamartin 
Imobiliária (2005-2014); Diretor Geral Recursos Humanos da Holding do  
Grupo Amorim (1994-2005) e membro da Comissão Executiva TAYLORS 
Fladgate & Yeatman (1983-1994).  

È confrade na Confraria do Vinho do Porto (1982-2022). 

Sobre o PM SUMMIT Lisbon 2022, diz António Manso: “Temos muita 
honra em ser parceiros na realização do PM SUMMIT Lisbon 2022, e 
convidamos a comunidade de gestão e os nossos associados a 
inscreverem-se, com condições especiais de membro da APM como 
podem consultar no site www.pmsummitlisbon.com pois a analise dos 
oradores, todos com reconhecida experiência internacional e contendo 
o evento todas as vertentes da gestão e da gestão dos projetos, com 

enfase na integração de casos práticos e de estudo e na partilha de metodologias inovadoras. Para lá 
destes factos, há que considerar a importância crescente, destas áreas da gestão, para a estratégia e 
para a competitividade das organizações, que será cada vez mais decisiva para o seu sucesso, 
particularmente quando se consideram todas as alterações que estão a acontecer nos modelos de 
trabalho e nos negócios”.  

 

 

 

António Carlos Manso 
PM SUMMIT Lisbon 2022 

Board Member 
Presidente da APM 

 


