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O IPPMTM é um programa de certiﬁcação único, porque inclui as disciplinas envolvidas com a
gestão do custo, cronograma (tempo) e a gestão de desempenho técnico. A certiﬁcação IPPM™
é uma acreditação proﬁssional sénior de nível especializado oferecido pela APMG International
em conjunto com o College of Performance Management (CPM). A área relaciona-se com o planeamento do desempenho, medição e gestão de programas numa ampla gama de indústrias e
ambientes. O IPPM evoluiu do programa base de formação em Earned Value Management
(EVM) do CPM, acrescentando-se temas necessários para abordar adequadamente toda a gama
de disciplinas em medição do desempenho técnico / gestão da realização dos benefícios (TBM),
bem como programação ágil/dinâmica e gestão de recursos (SRM). EVM, TBM e SRM formam a
base da gestão moderna de projetos e programas. Uma certiﬁcação em IPPM demonstra competência numa variedade de habilidades necessárias para a gestão de projetos e programas. Os
proﬁssionais com esta qualiﬁcação podem gerir projetos e programas, assegurando uma conclusão bem-sucedida, mantendo-os dentro do orçamento e entregando os benefícios prometidos à gestão de programa de clientes. Esta certiﬁcação está incluída, como opcional, na disciplina "Gestão Integrada de Desempenho (EVM) em Projetos e Programas".

IPPM is a unique certiﬁcation program because it covers the comprehensive disciplines involved with
cost, schedule and technical performance management. The methodology The Integrated Program
Performance Management (IPPM™) Certiﬁcation is a senior expert-level professional credential
oﬀered by APMG in conjunction with the College of Performance Management (CPM). The subject
matter relates to the performance planning, measurement and management of programs in a wide
range of industries and environments. IPPM evolved from CPM’s core Earned Value Management
Professional Education Program by adding subject matter to ﬁll gaps necessary to properly address
the entire range of disciplines in Technical Performance Measurement / Beneﬁts Realization
Management (TBM); as well as agile / dynamic Schedule and Resource Management (SRM). EVM, TBM
and SRM form the basis of modern project and program management. An IPPM certiﬁcation better
represents capability in the variety of skills required for project and program management.
Professionals with these qualiﬁcations can manage projects and programs to a successful completion,
keep them within budget and deliver the promised beneﬁts to the customer program management.
This certiﬁcation is included as optional in the subject “Integrated Performance Management in
Projects and Programs”.

