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E-LEARNING

O comportamento dos Indicadores Económicos e a forma como os mesmos podem 

afetar as Variáveis de Mercado tem um consequente impacto na Gestão das 

Carteiras de Ativos.

Neste curso são abordados os Indicadores Económicos mais relevantes e a forma 

como os mesmos influenciam o mercado financeiro, não só numa perspetiva de 

antecipação, mas também de justificação do comportamento deste. Faz-se também 

uma abordagem das Variáveis de Mercado mais relevantes, que os participantes no 

mercado seguem regularmente e com muita atenção.
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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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OBJETIVOS

Ao longo do curso deverá desenvolver competências 

que lhe permitam: 

• Identificar algumas das variáveis de mercado que 

os participantes no mercado seguem 

regularmente;

• Caracterizar os indicadores económicos mais 

relevantes e reconhecer a forma como 

influenciam o mercado;

• Relacionar cada indicador económico com o 

respetivo impacto nas diferentes variáveis do 

mercado e na gestão de uma carteira de ativos;

• Reconhecer a forma como os indicadores 

económicos são calculados, por quem e como se 

interpretam.

PROGRAMA

Módulo 1 

VARIÁVEIS DO MERCADO

• Introdução

• Taxa de Câmbio

• Taxa de Juro dos Bancos Centrais

• Taxa de Juro de Mercado

• Dívida Pública

• Índices Bolsistas

Módulo 2 

INDICADORES ECONÓMICOS

• Introdução

• Índices de Preços

• Mercado de Trabalho

• Índices de Sentimento

• Indicadores de Atividade

• Sector Externo

• Dívida

• Indicadores Coincidentes

METODOLOGIA: e-learning

Permite o estudo em qualquer dia ou hora e possibilita o 

acesso através de qualquer computador ou dispositivo 

móvel.

DURAÇÃO: 4 horas (tempo estimado de autoestudo)

PREÇO:  Associados APB: 36 €    Tabela Geral: 41 €

DESTINATÁRIOS

Colaboradores enquadrados no Perfil de Prestação 

de Informação ou de Consultoria para Investimento. 

Todos aqueles que pretendam adquirir 

conhecimentos sobre a análise de Indicadores 

Económicos e possíveis impactos na gestão de 

produtos financeiros.


