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Quanto vai render a aplicação financeira?
O que é uma taxa de juro efetiva?
Qual o valor da prestação do crédito à habitação?
Quais os encargos a suportar com as operações de financiamento?
Domine os princípios do cálculo financeiro e aplique-os num vasto
leque de operações financeiras de investimento ou financiamento, quer
no contexto profissional, quer pessoal.

INFORMAÇÕES

FORMAÇÃO ONLINE POR
VIDEOCONFERÊNCIA
Através de uma aplicação, que
permite formação a distância, com
possibilidade de interação com o
formador em tempo real.
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CÁLCULO FINANCEIRO
DESTINATÁRIOS:

DURAÇÃO: 12 horas (4 sessões de 3 horas)

• Colaboradores do sector financeiro com funções
técnicas ou comerciais.

HORÁRIO: 14h00 - 17h00

• Quadros de outros sectores de atividade com
funções técnicas na área financeira.
FORMAÇÃO INTERMÉDIA

Operações e Técnicas
Bancárias

PREÇO: Associado APB: 255 € | Tabela Geral: 295 €

• Licenciados, que pretendam obter um complemento
de formação ou especialização em técnicas
bancárias.

ENQUADRAMENTO

PROGRAMA

Este curso visa proporcionar conhecimentos sobre a
utilização do cálculo financeiro no âmbito da atividade
bancária e financeira, ao nível das principais
operações de financiamento e de investimento.

1.

● Conceito de Capitalização

Assim, pretende-se que os participantes adquiram ou
melhorem competências que lhes permitam aplicar as
noções abordadas, nomeadamente, no que diz
respeito aos diferentes tipos de taxas de juro, ao
apuramento da prestação e do custo inerente às
operações de crédito contratadas e ao juro/rendimento
obtido nas aplicações financeiras.

Efetuar operações de capitalização e atualização
em regime de juro simples e juro composto

•

Distinguir e relacionar os diferentes tipos de taxas
de juro

•

Identificar e calcular os custos financeiros e de
tributação que o recurso ao crédito bancário tem
para os clientes

•

Calcular as prestações do crédito bancário

•

Reconhecer as diversas modalidades de liquidação
de empréstimos

▪

Regime de Juro Simples

▪

Regime de Juro Composto

● Conceito de Atualização
▪

Atualização em Juro Simples

▪

Atualização em Juro Composto

● Taxas de Juro

OBJETIVOS
•

Capitalização e Atualização

2.

▪

Taxas Proporcionais

▪

Taxas Equivalentes

▪

Taxas Nominais e Efetivas

Operações de Financiamento – Cálculo de Juros e
Encargos
● Conta Empréstimo
● Conta Corrente
● Facilidade de Descoberto
● Desconto Bancário de Letras e de Livranças

● Factoring
3.

Rendas e Liquidação de Empréstimos
● Conceito e Tipos de Rendas
● Rendas Temporárias, com Termos Constantes e
Postecipados
● Rendas Temporárias, com Termos Constantes e
Antecipados
● Quadro de Amortização de Empréstimos

4.

Leasing
● Conceito e Enquadramento do Leasing
● Rendas Constantes Antecipadas

FULL MEMBER OF

● Valor Residual

Pedidos de Cancelamento: Só poderão dar origem ao reembolso total do valor pago, quando recebidos até 5 dias úteis antes da
data de início do curso. A partir deste prazo, a inscrição será paga na totalidade, podendo, no entanto, o participante ser substituído
por outro; Deverão ser efetuados por e-mail e rececionados pelo IFB dentro do prazo acima estabelecido.
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