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Certiﬁcação PMI-RMP (PMI) e DRMP (AACE) em Gestão de Risco
PMI-RMP (PMI) and DRMP (AACE) Certiﬁcation in Risk Management
Sean Regan, Alexandre Rodrigues
Competências avançadas em gestão de riscos permitem executar uma função especializada em sintonia
com as necessidades de um ambiente de projeto cada vez mais global, virtual e complexo. A certiﬁcação
PMI-RMP® (Risk Management Practitioner) destaca a sua capacidade de identiﬁcar e avaliar os riscos do
projeto, mitigar as ameaças e capitalizar as oportunidades, contribuindo para a melhoria e proteção das
necessidades da organização.
Um DRMP (Decision Risk Management Practitioner) é um proﬁssional de nível sénior com experiência na
gestão do ciclo de vida dos ativos e dos projetos, com conhecimento demonstrado e competências que
variam de analíticas até sociais/psicológicas para a prática da gestão. Um DRMP tem extensa experiência
técnica em ferramentas especializadas e serviços, tais como análise de decisões, risco de custo e análise
de incerteza, e análise de risco de prazos. Um DRMP demonstra fortes competências de comunicação
para se conetar com todos os níveis de stakeholders do projeto, sendo cada vez mais empregados por
proprietários e partes interessadas no seu processo de tomada de decisão – decisões de go/no-go sobre
uma oportunidade de investimento ou de determinação de valores de contingência de tempo e de custo
para projetos de capital.
Preço: 1100 Euros / participante. O preço já inclui todo o processo de candidatura ao exame e custo do
mesmo. É requerido um número mínimo de 5 participantes. Os participantes poderão escolher entre
uma das duas certiﬁcações oferecidas.

With your advanced skills in risk management, you perform a specialized function attuned to the
needs of a project environment that is increasingly global, virtual and complex. The PMI Risk
Management Professional (PMI-RMP)® highlights your ability to identify and assess project risks,
mitigate threats and capitalize on opportunities. In this capacity, you enhance and protect the needs
of your organization.
A DRMP is a senior-level practitioner with business experience in life cycle asset and project
management with exhibited knowledge and skills ranging from analytical to socio/psychological to
management. A DRMP also has extensive technical experience in specialized tools and services such as
decision analysis, cost risk and uncertainty analysis, and schedule risk analysis. DRMPs demonstrate
strong communication skills to connect with all levels of project stakeholders and are increasingly
employed by owners and stakeholders in their decision-making process – whether it is for a go, no-go
decision on an investment interest or determination of time and cost contingency amounts for capital
projects.

