
Inscrições abertas para o 2o Prêmio HBM para Inovação em Gestão de Projetos com 
aumentos do valor dos prêmios em dinheiro e das categorias 

 

Al Tayer: são dois prêmios, um o "Prêmio para Pesquisa de Práticas de Gestão de Projetos 
Inovadoras" e outro o "Uso Inovador de Práticas de Gestão de Projetos (Categoria 
Acadêmica)" 

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 5 de fevereiro de 2018 /PRNewswire/ -- O Departamento de 
Estradas e Transporte (RTA -- Roads and Transport Authority) de Dubai anunciou o acréscimo de 
uma nova categoria e o aumento do valor do pagamento em dinheiro do Prêmio Hamdan bin 
Mohammed para Inovação em Gestão de Projetos. O aumento será válido para a segunda edição da 
premiação, após o enorme sucesso e a extraordinária participação global na edição original da 
premiação. 

Para ver o comunicado à imprensa em multimídia, por favor, clique em: 

https://www.multivu.com/players/uk/8269451-registration-hbm-award-project-management/  

O diretor geral e chairman do Conselho de Administração Executiva do Departamento de Estradas e 
Transporte (RTA) e chairman do Conselho de Administração do Prêmio HBM para Inovação em 
Gestão de Projetos, sua excelência Mattar Al Tayer, disse: "O prêmio em dinheiro será aumentado 
em 29%, equivalente a AED 2,6 milhões (US$ 710.000). Uma categoria acadêmica foi acrescentada, 
composta de dois prêmios: "Prêmio Pesquisa em Práticas de Gestão de Projetos Inovadoras" e "Uso 
Inovador de Práticas de Gestão de Projetos (Categoria Acadêmica)" para envolver estudantes, 
acadêmicos e pesquisadores. Os vencedores da premiação serão homenageados durante o 
5

o
 Fórum Internacional de Gestão de Projetos de Dubai (DIPMF -- 5

th
 Dubai International Project 

Management Forum), programado para dezembro de 2018. 

As inscrições de nomeações para o "2º Prêmio HBM para Inovação e Gestão de Projetos" através 
do website(http://www.hbmaipm.com), ficarão abertas de 5 de fevereiro a 30 de junho de 2018. 

A integrante do Conselho de Administração e secretária geral do Prêmio HBM para Inovação em 
Gestão de Projetos, srta. Laila Faridoon, disse: "A Categoria Acadêmica adicionada inclui o "Prêmio 
Pesquisa em Práticas Inovadoras de Gestão de Projetos com o valor do prêmio em dinheiro de US$ 
40.000, com o objetivo de encorajar pesquisas em gestão de projetos e homenagear pesquisadores 
engajados no desenvolvimento de novas teorias e princípios de gestão de projetos. O prêmio 
também inclui "Uso Inovador de Práticas de Gestão de Projetos (Categoria Acadêmica)" com um 
prêmio em dinheiro também de US$ 40.000. A premiação visa encorajar a adoção de princípios de 
gestão de projetos em projetos acadêmicos, por abrir novos horizontes para os prêmios e atrair mais 
ideias inovadoras em suporte aos objetivos da premiação". 

"O valor em dinheiro das categorias de prêmios individuais foi aumentado de US$ 30.000 para 
US$ 50.000 para os vencedores da categoria "Melhor Gestor de Projeto Inovador" e da categoria 
"Melhor Prática Inovadora de Gestão de Projeto". Para a categoria "Equipe Criativa", o prêmio foi 
dobrado, de US$ 40.000 para US$ 80.000. Para a categoria "Organização", o valor em dinheiro total 
é de US$ 450.000, composto de três prêmios: o "Prêmio Ideia Inovadora em Gestão de Projetos" 
(US$ 100.000), o "Prêmio Ideia Inovadora em Gestão de Programas" e o "Prêmio Ideia Inovadora em 
Gestão de Portfólio" (US$ 200.000)", acrescentou Laila Faridoon. 

A premiação tem uma série de regras e condições gerais que os concorrentes devem cumprir e que 
podem ser vistas no website(http://www.hbmaipm.com). 
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