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Um CEP (Certiﬁed Estimating Professional) é um proﬁssional com experiência vital para contribuir para a avaliação económica de projetos potenciais, apoiando o desenvolvimento de orçamentos, requisitos de recursos do projeto e engenharia de valor. Ao aplicar a estimativa do
corpo de conhecimento conforme descrito na prática recomendada AACE 46R-11, o proﬁssional
CEP prevê custos de um determinado âmbito, a ﬁm de aconselhar a gestão nas decisões de
ﬁnanciamento do projeto. A capacidade do CEP de comunicar claramente as estimativas de
custos, tanto verbalmente como escritas, para todos os intervenientes do projeto é crucial para
o seu sucesso.
Um CCP (Certiﬁed Cost Professional) é um proﬁssional com conhecimento avançado e experiência técnica para aplicar os princípios gerais e as melhores práticas da gestão de custos total
(TCM) no planeamento, execução e gestão de qualquer projeto organizacional ou programa. Um
proﬁssional CCP também demonstra a capacidade de pesquisar e comunicar aspetos dos
princípios e práticas da TCM a todos os níveis de stakeholders do projeto ou do programa, tanto
internamente como externamente.

A CEP (Certiﬁed Estimating Professional) is a professional with vital expertise to contribute to the
economic evaluation of potential projects by supporting the development of budgets, project resource
requirements and value engineering. By applying the estimating body of knowledge as outlined in
AACE’s Recommended Practice 46R-11, the CEP estimates costs of a determined scope in order to
advise management on project funding decisions. The CEP’s ability to clearly communicate cost
estimates, both verbally and written, to all project stakeholders is critical to their success.
A CCP (Certiﬁed Cost Professional) is an experienced practitioner with advanced knowledge and
technical expertise to apply the broad principles and best practices of Total Cost Management (TCM)
in the planning, execution and management of any organizational project or program. CCPs also
demonstrate the ability to research and communicate aspects of TCM principles and practices to all
levels of project or program stakeholders, both internally and externally.

