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Aliança dos portos do Canadá,  Caribe, América Latina e Estados Unidos. 
 

CERTIFICADO DE GERENTE PORTUARIO PROFISSIONAL 
PPM® LATINO 

 

 
 
INTRODUÇÃO 
 
Temos o prazer de apresentar a você o Programa de 
capacitação a distancia e “semi–presente” PPM® Latino. As 
siglas PPM® se referem à Port Professional Manager 
(Gerente Profissional Portuário), que e a denominação do 
Programa que foi desenvolvido por a AAPA em Inglês nos 
últimos anos. Porem, o PPM® Latino não e a versão no 
Espanhol ou Português, do dito Programa, mas sim, e um 
novo programa, especialmente dirigido aos Profissionais 
Portuários da América Latina.  
 
Este Programa alem do apoio da AAPA, conta também com o 
reforço metodológico e acadêmico de TRAINMAR 
AMERICAS, e faz parte do programa GFP – DLI (Programa 
de Iniciativas de Aprendizagem a Distancia da Associação de 
Facilitação Global) cuja secretaria e o Banco Mundial. 
 
 
 
 
 

¿PARA QUEM ESTA DIRIGIDO O PPM® LATINO? 
 
O PPM® Latino está dirigido, para os Diretivos e Profissionais 
que trabalham em entidades portuárias afilhadas a AAPA, 
sejam autoridades portuárias, administrações portuárias ou 
empresas prestadoras de serviços portuários. 
 
No futuro e na medida  que as necessidades particulares dos 
países o requeiram, se trabalhará na obtenção de um aval de 
prestigiosas universidades.  
 
Porém, e importante ressaltar que na sua primeira fase o 
programa está orientado para formar à comunidade portuária 
e ao reconhecimento de seus colegas portuários do 
continente, e não a estudantes com interesse em ingressar 
ao setor portuário. 
 
Inicialmente este programa será ministrado em espanhol, 
francês e português futuramente em inglês. 
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OBJETIVOS GERAIS E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA  
 
O objetivo geral do PPM® Latino e o seguinte: Dotar aos 
Profissionais Portuários da América Latina dos 
conhecimentos teóricos - práticos e, sobre tudo, das 
competências que permitam afrontar os desafios que tem os 
portos na atualidade. 
 
Como inicio e na base dos novos desafios para os portos 
nesta Era da Globalização, em particular, as novas 
estratégias das empresas industriais e comerciais com 
referencia  na Administração das Cadeias de Logística 
Globais, os portos deverão redefinir suas estratégias de 
desenvolvimento utilizando as ferramentas de 
Planejamento e prospectiva estratégica. E muito 
importante ressaltar que o programa tem uma essência 
básica: seu sentido estratégico. De fato, sua realização 
poderia comparar-se, de principio ao fim, com a realização de 
um exercício de reflexão estratégica e prospectiva. 
 
O Programa tem três certificados: o primeiro está orientado 
as operações e administração portuária, um outro que se 
divide em duas especialidades da gestão: Marketing e 
Finanças, e o último trata o Planejamento da prospectiva 
estratégica que é o que outorga o título PPM® Latino. A 
denominação de cada certificado corresponde ao equivalente 
universitário de programas de educação formal e de post - 
graduação (diplomado, especialização, maestria), porém, se 
reitera que o programa não proporciona como tal nenhum 
aval acadêmico. 
 
O seguinte gráfico ilustra á estrutura do Programa: 

ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA 
 
 Comitê de Orientação do Programa estará conformado por: o 
Senhor Presidente, o anterior Presidente e o Presidente eleito 
da Delegação Latino-americana, assim como, por o 
Coordenador da AAPA para América Latina, e o Diretor de 
Trainmar Américas e um representante do Banco Mundial 
(atuando como a Secretaria do Programa GFP). A 
coordenação de parte da AAPA corresponderá ao 
coordenador para América Latina e de parte de Trainmar 
Américas será seu Diretor.  
 
Desde o ponto de vista do Planejamento, organização 
execução e o controle de desenvolvimento dos Programas 
contarão com um Coordenador Acadêmico que tem a seu 
cargo, o Sistema Informático de Aprendizagem a Distancia é 
atuará como ponto focal, tanto para os participantes como 
para os tutores e instrutores.  
 
A avaliação final dos programas o cumprimento de parte dos 
estudantes, assim como a aprovação dos temas, a somatória 
dos pontos outorgados e o trabalho investigativo final serão 
realizados por a máxima instancia acadêmica de AAPA, o 
Comitê de Currículo, quem finalmente outorgara os 
Certificados do PPM-Latino. 
 
CAMINHO RAPIDO (FAST TRACK) 
 
No inicio, o Certificado de Gerente Profissional Portuário 
PPM® Latino somente se outorga aos candidatos que 
tenham passado por a totalidade dos programas (diplomado, 
especialização e maestria). 
Na atualidade, por a necessidade existente de capacitar e 
atualizar aos altos executivos dos portos latino-americanos 
no setor, se decide perante esta necessidade, e por um 
tempo limitado, permitir o aceso direto ao último nível do 
PPM® Latino, (Planejamento e prospectiva estratégica), 
aos participantes que estão envolvidos na toma de 
decisões estratégicas de suas Empresas Portuárias, 
(Diretor Geral e equivalente e Subdiretores e 
equivalentes) e que tenham mais de cinco anos de 
experiência no sector.  
 
¡ APROVEITE ESTA OPORTUNIDADE! 
 
 
 
 
 

Certificado 
Operação  e Administração 

Especialidade 
Finanças 

Especialidade 
Marketing 

PPM-Latino 
Planejamento e Prospectiva 

 Estratégica 
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CAMINHO INTERMEDIO 
Para aqueles executivos portuários que participam na toma de 
decisões estratégicas de sua empresa, porém, na atualidade não 
satisfazem os requisitos de cinco anos de experiência para optar 
ao Certificado do PPM® Latino mediante o Caminho Rápido ou 
Fast Track, se há contemplado a possibilidade de que as pessoas 
que no ano 2007 contam, na sua experiência de trabalho, com dois 
anos de experiência, possam optar ao Certificado cursando 
somente a especialização do mestrado. 
 
MODALIDADE PEDAGÓGICA 
O PPM® Latino utilizará a modalidade pedagógica combinada 
(blended learning). O módulo a distancia, aponta a proporcionar os 
conhecimentos específicos, enquanto, os módulos presenciais 
(oficinas, palestras), ajudarão os participantes na aquisição das 
competências. 
 
Módulo a Distancia 
No decorrer do programa, os participantes contaram permanente 
com a guia e supervisão de um Tutor. O pago da matricula, 
acredita uma  tutoria ilimitada num período de 12 meses. 
Na internet, (on-line) os estudantes terão acesso ao Sistema de 
Administração de Aprendizado a Distancia que permitira guiar-lo no 
processo de aprendizagem. Este será o meio para conhecer o 
esquema e a estrutura dos cursos e a seqüência das atividades a 
serem realizadas,  para medir seus avances no aprendizado, e 
para realizar medições das tarefas realizadas, logo deverá 
comunicar-se com seu Tutor, quem o guiara segundo as suas 
necessidades. 
 
“Oficinas-Palestras” 
As Oficinas-Palestras são atividades de elevado caráter prático e 
se dividem em quatro partes visíveis: 
- A primeira consiste em fazer um resumo dos principiais 

aspectos teóricos, esclarecer as duvidas e receber retro-
alimentação do processo de aprendizagem. 

- A segunda consiste em revisar e discutir determinadas tarefas 
que os estudantes deverão realizar para concorrer na Palestra. 

- A terceira parte se centra em participar de uma simulação 
onde os participantes atuam como Profissionais expertos 
(peritos) do setor. 

- A quarta consiste em fazer conclusões sobre os métodos e 
ferramentas utilizadas, acentuando a utilidade prática e 
aplicabilidade nas situações reais. 

 
Estes têm uma duração de 24 horas (3 dias, 8 horas cada uma).. 
As Aulas se realizarão em um lugar de fácil acesso, no qual se 
informará oportunamente. 

 
CURRÍCULO DO PPM® LATINO (MODALIDAD FAST TRACK) 

 

Como se informo anteriormente, na atualidade se está oferecendo 
somente o certificado sobre Planejamento e Prospectiva 
Estratégica no qual unicamente se permite acesso aos 
interessados, que participam na toma de decisão estratégica das 
empresas. No final se outorga o título de Gerente Portuário 
Profissional PPM® Latino aproveitando a modalidade do Caminho 
Rápido (Fast Track). 
 
O Currículo contempla a realização de 10 módulos que se 
relacionam a continuação em ordem: 
1. Introdução. 
2. Administração de Cadeias Logísticas Globais 
3. Analise Sistêmico do Entorno Competitivo 
4. “Jogo de Atores” 
5. Elaboração de Estágios 
6. Aplicação da Caixa de Ferramentas da Prospectiva 

Estratégica (Palestra) 
7. Sistemas de Segurança e Avigoramento da Qualidade  
8. Elaboração de Opções Estratégicas 
9. Painel de Controle Prospectivo 
10. Estabelecimento, Implementação e Controle de Estratégia 

(Oficina, Palestra). 
 
Adicionalmente o participante deverá assistir no mínimo a duas 
Palestras (“oficinas”) do Programa Tradicional “PPM® da AAPA, 
sendo o primeiro “Programa de Adestramento Gerencial sobre 
Terminais Marítimos” e um outro a “Conferencia sobre 
Administração Executiva” (em sua versão tradicional ou em sua 
adaptação para América Latina e Caribe).  
Para maior informação sobre estes, , poderão ser consultados na 
página web: www.aapa-ports.org 
 
Finalizado o passo anterior, para poder optar ao título PPM® 
Latino, o candidato deverá apresentar a consideração do Comitê 
de Currículo de AAPA um Trabalho Investigativo pessoal e original 
que contribuí a aumentar seus conhecimentos acerca da 
administração portuária. 
DURAÇÃO 
Desenha-se cada Módulo (Aula) para que tivesse uma duração de 
24 horas letivas (excluindo tempo de estudo independente e de 
realização das tarefas, exercícios e provas). Este tempo coincide 
com a duração dos módulos em programas de pós-graduação (três 
finais de semana de 8 horas cada um, ou uma semana completa 
de ministrado a razão de 4 horas diárias ou qualquer combinação 
que seja conveniente). 
Em total, os dez módulos do Programa de Planejamento e 
Prospectiva Estratégica para poder optar ao título PPM® Latino, 
representam aproximadamente 240 horas. Considera-se podem 
ser realizados ao ritmo de um modulo por mês, o que indica que 
sua duração será de aproximadamente oito meses a um ano 
incluindo o trabalho investigativo. 
 



 

  PPM® Latino 4

Quando estejam em funcionamento, a duração do diplomado e da 
especialização será de quatro a cinco meses cada um, o qual 
indica que a duração do programa completo será de dois anos 
aproximadamente. 
PROVAS DO DESEMPENHO 
No decorrer dos módulos a distancia se incluem adestramentos 
pontuais (exercícios, analise de casos, outros.) relacionadas com 
os diferentes blocos. Igualmente, ao final de cada módulo se inclui 
uma Tarefa Final, na qual, nesse caso, se traduz em resultados que 
deve levar aos estudantes a concorrer as Aulas ou Palestras. 
 
Para as duas palestras, as provas especificas se centram no 
comprimento por parte dos estudantes de varias tarefas que os 
orientam na matéria de estudo, assim como, a prova do 
desempenho geral de cada estudante que mede seu nível de 
aproveitamento. 
 
TRABALHO INVESTIGATIVO FINAL. 
Depois da última Aula o participante tem 60 dias para a elaboração 
do Trabalho Investigativo Final, no qual, uma vez aprovado por o 
Comitê de Currículo da AAPA, será de propriedade da associação, 
e poderá ser utilizado por TRAINMAR como material de consulta e 
para  preparação de material pedagógico ou didático. 
 
TITULAÇÃO E ENTREGA DOS DIPLOMAS 
Os participantes que obtém resultados satisfatórios em seu 
Trabalho Investigativo Final, obtêm por parte do Comitê de 
Currículo de AAPA o Certificado de PPM® Latino, o qual lê será 
entregue em cerimônia especial durante a mais próxima 
Convenção Anual da  AAPA . 
 
INSCRIÇÕES E MATRICULA 
HOJE ENCONTRÃO-SE  ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O CURSO 
SOBRE PLANEJAMENTO E PROSPECTIVA ESTRATÉGICA 
MEDIANTE A MODALIDADE FAST TRACK.  
No caminho intermediário, tal como se informo, espera-se dar inicio 
no final do ano 2009, nas datas que serão informadas 
oportunamente. 
SOLICITAÇÕES - INFORMAÇÃO 
As inscrições se realizarão unicamente on-line enviando o 
Formulário de Inscrição (disponível on-line no site) do Comitê 
Acadêmico do Programa nos endereços: 
"Rafael Diaz Balart" <rdbalart@AAPA-Ports.org com copia a 
ppmlatino@trainmar.com, Igualmente deverão ajuntar: 
• Folha de Vida (Currículo Vitae),  
• Copia dos títulos universitários obtidos,  
• Certificação ou Certidão que faça constar o cargo que 

ocupa dentro da entidade portuária onde labora e o tempo 
de permanência na empresa, 

• Certificação ou Certidão das empresas com os cargos 
anteriores, mencionado o tempo de permanência ou 
laborado. 

SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES 
O Comitê Acadêmico do Programa será o único encarregado de 
realizar a seleção dos participantes, baseado nas pessoas 
inscritas. 
MATRICULAS E PAGAMENTOS 
As pessoas selecionadas por o Comitê Acadêmico, como 
participantes ou alunos, deveram efetuar o pagamento da matricula 
no prazo estipulado; uma vez que este seja materializado, a 
pessoa fica matriculada e se da à chave de acesso no Sistema de 
Administração Acadêmica do Programa, “CAMPUS VIRTUAL”. 
  
O custo da matrícula na modalidade Fast Track tem três 
componentes: 
• Direito na participação como estudante nos módulos a 

distancia do PPM® LATINO: 1,500 USD/ pessoa. 
• Direito na participação nas duas “Oficinas-Palestras” 

presenciais programadas: 500 USD/ pessoa por cada “oficina-
Palestra” 

A inversão dos $1500USD/pessoa, outorga o direto da Tutoria de 
TRAINMAR (por 12 meses), e a colaboração aos alunos em suas 
necessidades acadêmicas, consultas de inscrição e ingresso no 
CAMPUS VIRTUAL 
A matricula das duas Palestras tradicionais da AAPA nos Estados 
Unidos conta com um desconto de 50% para os participantes do 
PPM® Latino (Esse desconto não aplica para quem opte, por a 
Conferencia sobre Administração Executiva para América Latina e  
Caribe). 
Outorgam-se descontos por matriculas múltiplas por parte de uma 
mesma empresa, assim:  
A partir da quarta matrícula por parte de una mesma entidade se 
outorgará um desconto de 15% sobre as matrículas por cima desse 
umbral.  
Esse desconto passa a 25% por cima do umbral, que e dez 
matrículas.  
MAIOR INFORMAÇÃO 
Nos sítios web mencionados a continuação encontrarão o 
Formulário de Inscrição com informação sobre os procedimentos 
de pagamento.  
AAPA:    http://www.aapa-ports.org/  
TRAINMAR:   http://www.trainmar.com  
Para qualquer esclarecimento ou ampliação sobre o particular 
podem comunicar-se com  o Coordenador para América Latina de 
AAPA, "Rafael Diaz Balart", rdbalart@AAPA-
Ports.org, ao Ing. Raymond Byl, Coordenador TRAINMAR 
Américas e do Caribe, rbyl@trainmar.com, e copia a  
egonzalez@trainmar.com 

Julio 2009 
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