
Versão 01 
Revisado por: Diretoria (2012-2013) 

Aprovado por: Diretoria, em 07/02/2013. 
Revisado por: Carlos Augusto Freitas – Presidente e m 29/06/2015 

 

Rua Sete de Setembro , 67 Gr. 701 | Centro  
CEP 20050-003 | Rio de Janeiro – RJ – Brasil 
Tel.: +55 21 2262-8579/8985 | pmirio.org.br 

 

POLÍTICA DE INCENTIVO A PRODUTOS E SERVIÇOS DE GERE NCIA DE PROJETOS  
 
I - PADRÕES, E RECONHECIMENTO DE PRODUTOS E PROVEDORES 
 
1.1 O PMI-RIO tem por objetivo fomentar, em sua rea de atuação, o desenvolvimento e aplicação de produtos 
e serviços de excelência com escopo de Conhecimentos, Técnicas, e Práticas aplicáveis. Gerência de Projetos 
como elementos essenciais para o desenvolvimento do profissionalismo em Gerência de Projetos; 
 
1.2 O PMI-RIO não tem programas próprios de desenvolvimento de padrões, de certificação, ou de 
reconhecimento; 
 
1.3 O PMI-RIO, dentro de sua missão e atribuições, e nos termos de seu "Charter Agreement" com o PMI 
Global, apóia, orienta, suporta e incentiva a adesão aos padrões de conhecimentos, técnicas, práticas, 
programas de certificação e de reconhecimento estabelecidos e mantidos pelo PMI Global para Gerência de 
Projetos; 
 
1.4 O PMI-RIO somente divulga produtos e serviços de Gerência de Projetos cuja aderência aos padrões do 
PMI seja comprovada por responsáveis técnicos que sejam profissionais certificados pelo PMI Global, e se 
responsabilizem pelo conteúdo técnico e informações prestadas; 
 
1.5 O PMI-RIO, em convênios que tenham por objeto o desenvolvimento e / ou divulgação de produtos e 
serviços de Gerência de Projetos, tem como referência os padrões estabelecidos pelo PMI Global. 
 
Política de Incentivo a Produtos e serviços de Gere ncia de Projetos 
 
 
II - DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS 
 
2.1 O PMI-RIO somente divulga anúncios de Produtos e serviços com escopo de Conhecimentos, Técnicas, e 
Práticas aplicáveis . Gerência de Projetos. 
 
2.2 O PMI RIO divulga anúncios de Produtos e serviços de Gerencia de Projetos, de qualquer Profissional ou 
Organização que atenda às seguintes condições: 

 
2.2.1 Declarar e se responsabilizar pelo conteúdo do produto ou serviço 

 
2.2.2 Oferecer e discriminar benefícios aos Membros Filiados do PMI-RIO como descontos e / ou 
outras formas; 

 
2.2.3 Oferecer e discriminar benefícios ao PMI-RIO como contribuição para manutenção e custeio de 
suas atividades e / ou outras formas; 
 
2.2.4 O PMI-RIO somente divulga os anúncios de Produtos e serviços em suas publicações próprias, e 
via e-mail para a lista de distribuição do PMI RIO, que congrega a Comunidade de Profissionais e 
Praticantes de Gerência de Projetos do Rio de Janeiro; 

 
2.3 O PMI-RIO somente incluir no "Diretório de Produtos e serviços de Gerência de Projetos do PMI-RIO" os 
produtos e serviços que atendam às seguintes condições: 

 
2.3.1 Ter um Profissional PMP responsável pelo Produto ou serviço identificado por seu nome 
completo, numero de identidade, e numero de certificação PMI; 
 
2.3.2 Ter declarado pelo seu detentor de direitos de autoria e propriedade o compromisso com a 
aderência do Produto ou serviço aos padrões do PMI Global; Observação: Para valores recebidos pelo 
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PMI-RIO, respeitada a legislação em vigor, serão fornecidos pelo PMI-RIO recibos emitidos como 
instituição sem fins lucrativos. 

 
2.4 Organizações participantes do "Programa de Organizações Mantenedoras ao PMIRIO" estão isentas do 
pagamento de taxa por seus anúncios, nas condições estabelecidas no convênio de cooperação assinado, 
devendo, porém submeter o anúncio, e atender às demais condições dos "itens 2.2 e 2.3" acima para tê-los 
divulgados pelo PMI-RIO e incluídos no Diretório; 
 
2.5 Organizações participantes do "Programa de Organizações Mantenedoras ao PMIRIO" poderão, para os 
produtos e serviços previamente submetidos ao PMI-RIO, que atendam às condições dos "itens 2.2 e 2.3" 
acima, divulgá-los por qualquer veículo de comunicação pública acompanhados da inscrição: "Incluído no 
Diretório de Produtos e serviços de Gerência de Projetos do PMI-RIO". 
 
III - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS 
 
3.1 Com o objetivo de fomentar a prática da Gerência de Projetos com profissionalismo, o PMI-RIO mantém um 
"Programa de Desenvolvimento de Produtos e serviços de Gerência de Projetos" que atendam aos padrões do 
PMI Global; 
 
3.2 Neste sentido pode apoiar qualquer Profissional ou Organização que submeta proposta, e que atenda às 
seguintes condições:  

 
3.2.1 Estabelecimento de um acordo de cooperação específico, cujas bases são: 

 
3.2.1.1 O comprometimento do Profissional ou Organização com a adoção dos padrões do PMI 
Global aplicáveis; 
 
3.2.1.2 O comprometimento do PMI-RIO com a orientação, apoio e suporte ao Profissional ou 
Organização para o desenvolvimento do Produto ou serviço dentro dos padrões do PMI Global. 

 
3.2.2 Um Comitê Técnico do PMI-RIO atuar junto ao Profissional ou Organização, sendo composto por 
membros filiados, em dia com suas obrigações, detentores da certificação PMP, e não sujeitos a 
conflito de interesses; 

 
3.2.3. De acordo com o Estatuto do PMI-RIO, os membros do Comitê Técnico são indicados pelo 
Presidente do PMI-RIO e aprovados pela Diretoria da Regional; 
 
3.2.4 O estabelecimento do convênio requer ainda a avaliação e aceitação, por ambas as partes, de 
eventuais condições para investimentos e compartilhamento de riscos e receitas; 
 
3.2.5 Todas as propostas de parceria serão submetidas à aprovação da Diretoria do PMI-RIO, nos 
termos do Estatuto e do seu "Charter Agreement" com o PMI Global e, uma vez aprovadas, serão 
objeto de Convênio de Cooperação assinado pelo PMI-RIO e seus parceiros, que só estar em vigor 
após as assinaturas e durante o prazo de validade do mesmo; 

 
3.3 Organizações com fins lucrativos que tenham como sócios, ou Organizações Governamentais que tenham 
como Representante Oficial algum dos Representantes Oficiais eleitos, "Chair" do "Steering Committee" ou do 
"Nominating Committee", cumprindo mandato no PMI-RIO, não podem participar destas parcerias; 
 
3.4 Profissionais cumprindo mandato no PMI-RIO como: Representantes Oficiais eleitos, "Chair" do "Steering" 
ou "Nominating Committee", não podem participar destas parcerias. 
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POLÍTICA DE ASSOCIAÇÃO E APOIO A ORGANIZAÇÕES DA ÁR EA 
 
1. Com o objetivo de promover e apoiar o desenvolvimento e a aplicação dos conhecimentos, pr ticas, e 
padrões do PMI Global e o Profissionalismo em Gerência de Projetos O PMI RIO mantém um "Programa de 
Organizações Mantenedoras do PMI-RIO"; 
 
2. Organizações Públicas, ou Privadas, podem participar do Programa mediante a assinatura de convênio 
específico com o PMI-RIO; 
 
3. O Convênio assinado assegura à Organização Associada: 

 
3.1. Diploma de Reconhecimento e presença do seu logotipo na Web-Page e em todas as publicações 
próprias do PMI-RIO como "Participante do Programa de Organizações Mantenedoras do PMI-RIO"; 
 
3.2. Orientação e suporte gratuitos prestados por profissionais Filiados ao Chapter, e com certificação 
internacional PMP nas seguintes condições. 

 
3.2.1. Na forma de Orientação, Suporte, Palestras e Seminários "in loco", sobre os 
mecanismos, padrões e conteúdo técnico, desenvolvidos e mantidos pelo PMI para suporte ao 
profissionalismo em Gerência de Projetos; 
 
3.2.2. Limitada a um total máximo de sessões e horas anuais a ser acordado. 

 
3.3. Utilização do Logotipo do PMI-RIO em conjunto com o Logotipo da Organização, acompanhado da 
inscrição "Participante do Programa de Organizações Mantenedoras do PMI-RIO" em sua comunicação 
com o público em geral; 
 
3.4. Divulgação gratuita, dentro de limites a serem acordados, dos seus produtos e serviços na Web-
Page do PMI-RIO, publicações próprias, e via e-mail para a lista de distribuição do PMI RIO, que 
congrega a Comunidade de Profissionais e Praticantes de Gerência de Projetos do Rio de Janeiro; 

 
4. Pelo Convênio assinado a Organização compromete-se à: 

 
4.1. Adotar o PMBOK e demais padrões do PMI Global em suas práticas relacionadas à Gerência de 
Projetos, divulgando-os aos seus profissionais; 
 
4.2. Manter um número mínimo, a ser acordado, de Filiados ao PMI / PMI-RIO; 
 
4.3. Contribuir, de forma a ser acordada, para a manutenção das atividades e custeio do 
funcionamento do PMI-RIO. 

 
5. Para valores recebidos pelo PMI-RIO, respeitada a legislação em vigor, serão fornecidos pelo PMI-RIO 
recibos emitidos como instituição sem fins lucrativos; 
 
6. O Presidente do PMI-RIO o representa no relacionamento com as Organizações Mantenedoras, potenciais 
ou efetivas; 
 
7. Organizações com fins lucrativos que tenham como sócios, ou Organizações Governamentais que tenham 
como Representante Oficial algum dos Representantes Oficiais eleitos, ou "Chair" do "Steering Committee" ou 
do "Nominating Committee", cumprindo mandato no PMI-RIO, não podem participar deste Programa. 


