
CONVITE

Tudo o que é feito em qualquer organização, ou é um projecto ou nasceu de um 
projecto. 

Os projectos são os verdadeiros agentes da mudança e são o meio de 
operacionalização da estratégia. 

A criação de novos produtos ou serviços, ou a adaptação a novos mercados e a novas 
realidades, entre outros, ocorrem através de projectos e são determinantes para o 
desenvolvimento, crescimento e melhoria de performance de qualquer organização. 
Consequentemente, gerir projectos de um modo profissional é uma capacidade 
determinante para qualquer organização.

A evolução, disseminação e adopção da ciência e da prática da Gestão de Projectos 
conduz a uma compreensão cada vez maior para o sucesso de um projecto.

A integração de práticas de sustentabilidade no modo como os objectivos 
estratégicos são geridos, traduz-se num compromisso com a realização de 
benefícios e o sucesso a longo prazo.

A Oeste Sustentável, Agência Regional de Energia e Ambiente do Oeste, em parceria 
com a Bright Partners e a Green Projects Management, com o apoio da OesteCIM, 
Comunidade Intermunicipal do Oeste, tomam a iniciativa de realizar o Seminário 
“Sustentabilidade em Gestão de Projetos em Municípios e PMEs”, com o objectivo de 
promover uma outra forma de olhar para os projectos e para o seu sucesso, focada 
na sustentabilidade.

Entre os oradores convidados, destacam-se Joel Carboni (USA), Michael Young (AUS), 
e Peter Milsom (CAN), três dos mais consagrados especialistas a nível mundial no 
domínio da Gestão de Projectos Sustentáveis , constituindo assim uma oportunidade 
única para contribuir para o sucesso da sua organização.

Por estes e outros motivos, vimos convidar a sua organização a participar no 
Seminário “Sustentabilidade em Gestão de Projetos - Municípios e PMEs”, a ter lugar 
no dia 30 de março, pelas 10.00, no Auditório da OesteCIM - Av. General Pedro 
Cardoso, Nº 9, Caldas da Rainha.

A inscrição é gratuita mas obrigatória.  

Inscreva-se preenchendo o formulário em: www.bit.ly/seminariogprojetos 
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