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Resum de la ponència:
Vivim temps molt difícils a tot el món, com a directors de projecte som afortunats perquè
tenim habilitats de direcció de projectes. La nostra societat necessita executar projectes
per al bé social, i tots podem contribuir fent projectes, programes liderant iniciatives
PMIEF a tot el món. Aquesta presentació no és només una actualització del que està
passant. A més d'això, volem discutir com el que està passant s'alinea amb el nostre
enfocament estratègic per al bé social. Vull compartir com els nostres programes
demostren les nostres idees estratègiques i crítiques a curt i llarg termini.
Alfonso Bucero, MSc, PMP, PMI-RMP, PfMP, PMI
Fellow, és un consultor independent en direcció de
projectes, programes i carteres a més de ponent en
conferències internacionals. És el fundador, soci i
director de Bucero PM Consulting a Espanya. Bucero
és DEA, Enginyer en Informàtica, i contribuïdor
freqüent en conferències i tallers internacionals.
Alfonso és molt actiu en PMI (tres vegades membre
del CoPAT, membre del Liag, Sponsor i President del
Capítol de PMI Barcelona, President de PMI Madrid).
Va ser Mentor del Sud Oest d'Europa en PMI durant tres anys. Ara pertany al PMIEF
Engagement Committee, Gestiona projectes internacionals i la direcció de projectes és la
seva passió.
És l'autor de dues edicions del llibre "Direcció de Projectes -Una Nova Visió", coautor
amb Randall L. Englund del llibre "Project Sponsorship", autor del llibre "Today is a Good
Day" (Avui és un bon dia), també publicat en Espanyol, i coautor amb Randall L. Englund
dels llibres "The Completi Project Manager" i "The Complete Project Manager Toolkit". Va
publicar dl llibre "The Influential Project Manager" amb l'editorial CRC en USA en a l'agost
de 2014.

