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Sistema de Certificação 
APOGEP – IPMA

V4

ICB3 » ICB4

ICRG 3.10 » ICR 4

Individual Competence Baseline IPMA ICB4

• Norma global para a competência individual em 3 domínios:
• Projetos
• Programas 
• Portefólios

• “Dentro do sistema “IPMA 4-Level Certification”, o ICB4 serve também 
como base de referência para as avaliações.” 
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Individual Competence Baseline IPMA ICB4

A competência individual é a aplicação de conhecimentos, aptidões e capacidades, de 

modo a atingir os resultados pretendidos.

• Conhecimento é o conjunto de 
informações e de experiência que um 
indivíduo possui. 

• Aptidões são as técnicas específicas que 
um indivíduo sabe e que lhe permitem 
executar uma tarefa. 

• Capacidade é a utilização eficaz de 
conhecimento e de aptidões num 
determinado contexto. 

Conhecimento

Capacidade

Aptidões

PORTEFÓLIOS
PROGRAMAS

Individual Competence Baseline IPMA ICB4

Estrutura do ICB
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KCI

KCI
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CE
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Individual Competence Baseline IPMA ICB4
Elementos Competência - Projetos

PROJECTOS

Pessoas

Práticas

Perspetivas

Estratégia

Governo, estruturas e processos

Conformidade, normas e regulamentos

Poder e interesse

Cultura e valores

Introspeção e gestão pessoal
Integridade e fiabilidade pessoal
Comunicação pessoal
Relações e empenho
Liderança
Trabalho em equipa
Conflito e crise
Engenho
Negociação
Orientação aos resultados

Definição do projeto
Benefícios
Âmbito
Tempo
Organização e informação
Qualidade
Finanças
Recursos
Aprovisionamento
Planeamento e controlo
Risco e oportunidade
Partes interessadas
Mudança e transformação

Critérios de ComplexidadeIndicadores de Capacidade

Resultados esperados

Processos, métodos, ferramentas e técnicas

Recursos

Riscos

Indicadores de Contexto

Partes interessadas e integração Estratégia

Estrutura organizacional

Realidade sociocultural

Indicadores de gestão e liderança

Equipa

Inovação

Autonomia

4 3 2 1

Indicadores de Capacidade
Resultados esperados
Pouca clareza na definição dos objectivos; 
conflitualidade entre objectivos; requisitos 
incompletos ou não aprovados formalmente, 
expectativas do negócio não definidas ou conflituais 

Objectivos definidos com exactidão; ausência de 
conflitualidade entre objectivos; requisitos 
especificados e aprovados, alinhados com as 
expectativas

Processos, métodos, ferramentas e técnicas

 <==Complexidade elevada Complexidade moderada ==>

Processos, métodos, técnicas e ferramentas de gestão 
com alterações frequentes; não disponiveis ou de 
utilização difícil; canais de comunicação 
condicionados por interesses ou relações de poder

Processos bem definidos; métodos, técnicas e 
ferramentas disponiveis; canais de comunicação bem 
estabelecidos
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IPMA Certification Regulations ICR 4

• Passagem de ICRG para ICR : Regulations and Guidelines »» Regulations
• Assessment Paths ICR4 com opções:

• WS + Entrevista ou Entrevista longa
• Exame B escrito ou oral

• Adenda aprovada em Outubro 2016 – opção de relatório nível C

Nível
Domínios 

Projeto Programa Portefólio

IPMA  Level A Certified Project Director
Certified Programme 

Director

Certified Portfolio 

Director

IPMA  Level B
Certified Senior Project 

Manager

Certified Senior 

Programme Manager

Certified Senior Portfolio 

Manager

IPMA Level C Certified Project Manager

IPMA  Level D
Certified Project 

Management Associate
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IPMA Level D: Certified Project Management Associate

Requisitos Critérios de Elegibilidade 

Conhecimento de todos os elementos
de competência de gestão de projetos
podendo trabalhar como membro duma
equipa de projeto

A experiência nos elementos de competência de
gestão de projetos não é obrigatória

IPMA Level C: Certified Project Manager

Requisitos Critérios de Elegibilidade 

Exerceu a função de gestor de projetos
num ambiente de moderada complexidade
numa organização

Ter, nos últimos 6 anos:

 Um mínimo de 3 anos de experiência de gestão de projetos
de moderada complexidade

Ou

 Um mínimo de 3 anos de experiência, com responsabilidades 
de gestão de projetos, assistindo o gestor de projeto em 
projetos complexos

Quando justificado, a escala temporal pode ser alargada até mais 
4 anos
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IPMA Level B: Certified Senior Project Manager

Requisitos Critérios de Elegibilidade 

IPMA Level B: Certified Senior Programme Manager

IPMA Level B: Certified Senior Portfolio Manager

Exerceu a função de gestor de portefólios
num contexto complexo de portfólio numa
organização

Ter, nos últimos 8 anos:

 Um mínimo de 5 anos de experiência como gestor de 
portefólio dos quais, pelo menos 3 anos, foram de liderança 
na gestão de portefólios complexos.

Devidamente justificado, a escala temporal pode ser alargada até 
mais 4 anos 

IPMA Level A: Certified Project Director

Requisitos Critérios de Elegibilidade 
IPMA Level A: Certified Programme Director

IPMA Level A: Certified Portfolio Director

Exerceu a função de gestor de portefólios num
contexto muito complexo de portfólio com impacto
na estratégia organizacional

Ter, nos últimos 12 anos:

 Um mínimo de 5 anos de experiência como gestor de portefólio
complexos ao nível estratégico

OU

 Um mínimo de 4 anos de experiência na gestão de portefólio
complexos ao nível estratégico e um mínimo de 3 anos de
experiência na gestão de projetos ou programas muito
complexos a nível estratégico.

A escala temporal de evidências não pode ser alargada.
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IPMA Level D

• Estrutura RM + Abertas
• Aprovação se cobre 80% dos ECs
• Classificação:

• 50% total
• Cobertura dos 80%

• Se tem 1 certa => EC coberto
• 2 questões por EC

Elementos de competência de Perspetiva
Estratégia
Governo, estruturas e processos
Conformidade, normas e regulamentos

Elementos de competência

Conhecimento
Cobertura KCIs Tenho conhecimento para:

0%
< 

50%
> 

50%
Mim

Apoiar
os outros

Ensinar  
Melhorar 

Criar 

IPMA Level C

• Aprovação final se cobre 80% dos ECs
• Cada EC coberto em 2 ferramentas de avaliação

• Satisfaz se marcar numa
• Cada EC é coberto se cobre 50% dos KCI

0 1 2 3 4 5

Elementos de competência de Perspetiva
Estratégia
Governo, estruturas e processos
Conformidade, normas e regulamentos
Poder e interesse
Cultura e valores

Elementos de competência

Conhecimento Aptidão e 
Capacidade

Cobertura KCIs Tenho conhecimento para:

0%
< 

50%
> 

50%
Mim

Apoiar
os 

outros

Ensinar  
Melhorar 

Criar 

Exame só abertas com nota mínima 10
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IPMA Level B

• Exame oral 90 minutos
• 30 mn apresentação com estrutura 

obrigatória
• 60 minutos de perguntas

• Entrevista no dia do exame
• Aprovação final se cobre 80% dos ECs
• Cada EC coberto em 2 ferramentas de avaliação

• Satisfaz se marcar numa
• Cada EC é coberto se cobre 50% dos KCI

IPMA Level A

• Aprovação final se cobre 80% dos ECs
• Cada EC é coberto se cobre 50% dos KCI
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Recertificação

Nível A Nível B Nível C Nível D

Experiência 

relacionada com 

o domínio 

requerido pelo 

candidato

Evidência dum mínimo de 30 meses de experiência prática no 

período de 5 anos
Não aplicável

Complexidade Não aplicável

Liderança Gestão Não aplicável

Evidência dum mínimo de 35 horas de desenvolvimento profissional em cada ano (175 

horas no total) desde a última (re-)certificação

Recertificação (DPC)

Actividade de 

desenvolvimento pessoal
Evidência requerida

Ensino Certificado e indicação do número de horas de ensino

Formação profissional
Certificado / diploma de curso com indicação do número de horas de formação, em cada 

ano

Seminários, conferências e 

congressos
Certificado / diploma de participação e programa do evento

Auto-estudo – leitura de 

papers 

Referência bibliográfica e um abstract (10 linhas) do paper. 

Confere equivalência a 2 horas de desenvolvimento pessoal.

Auto-estudo – leitura de 

livros

Referência bibliográfica e um abstract (1 página) do livro. 

Confere equivalência a 16 horas de desenvolvimento pessoal.
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Link para a discussão pública do projeto de norma de requisitos de gestão 
de projetos, recentemente revista pela nossa CT 175

http://www1.ipq.pt/pt/normalizacao/inquerito_publico_projeto_norma/Pages/Projectos_Norma_em_Inquerito.aspx


