EURIBOR
Cláusulas Fallback
FORMAÇÃO INTERMÉDIA

MERCADOS
FINANCEIROS

A reforma dos índices de taxa de juro do EURO, concretamente a
EURIBOR e EONIA, só ficará concluída com a introdução de cláusulas
fallback nos contratos que utilizem aquelas taxas de referência.
O conteúdo das cláusulas fallback tem a maior relevância.

FORMAÇÃO
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VIDEOCONFERÊNCIA

INFORMAÇÕES

FORMAÇÃO ONLINE POR
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Através de uma aplicação, que
permite formação a distância, com
possibilidade de interação com o
formador em tempo real.
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EURIBOR – Cláusulas Fallback
FORMADOR

INSCRIÇÕES

Maria João Simões dos Reis

O número de inscrições é limitado, pelo que serão aceites
por ordem de chegada. As inscrições só se tornam efetivas
após confirmação do Curso pelo IFB.

Licenciada em Gestão de Empresas pela
Universidade Católica Portuguesa.
FORMAÇÃO INTERMÉDIA

MERCADOS
FINANCEIROS

Enquanto colaboradora no Banco de Portugal
participou na liberalização dos movimentos de
capitais e gestão da dívida externa portuguesa.
Foi diretora de Tesouraria numa instituição de crédito
portuguesa, com a responsabilidade da gestão de
liquidez, do risco cambial e controlo dos colaterais e
consultora na Associação Portuguesa de Bancos para
temas relacionados com o Brexit e a reforma dos
índices de taxa de juro.

DURAÇÃO: 2 horas
HORÁRIO: 11h00 – 13h00
PREÇO POR INSCRIÇÃO:
Bancos Associados da APB: 100 €/ Tabela Geral: 125 €

DESTINATÁRIOS

ENQUADRAMENTO

Quadros e técnicos das áreas financeira e de risco
relacionados com a gestão de carteiras de ativos;

O curso Euribor – Cláusulas Fallback vem na
sequência do curso sobre EURIBOR e EONIA e
pretende levar ao conhecimento dos participantes
as alterações legislativas entretanto ocorridas no
âmbito das taxas de juro de referência.

Quadros e técnicos que se encontrem ligados aos
processos de elaboração de contratos indexados
a taxa de juro variável;
Colaboradores que possam direta ou
indiretamente ter interesse em acompanhar o
processo de reforma dos índices de taxa de juro.

É feita uma abordagem às recomendações
apresentadas pelo Grupo de Trabalho envolvido
na reforma das taxas de referência do Euro sobre
o conteúdo das cláusulas fallback e a sua
aplicabilidade.

OBJETIVOS
• Apresentar as alterações mais recentes
ocorridas sobre a regulamentação dos índices
de referência;
• Enunciar as recomendações para o conteúdo
das cláusulas fallback que devem ser
integradas nos contratos;
• Identificar o tratamento diferenciado das
cláusulas fallback de acordo com o tipo de
produto;
• Comparar as cláusulas fallback de contratos
indexados à Euribor com outras moedas.

PROGRAMA
1.

Breve nota sobre a reforma da Euribor

2.

Regulamento dos Benchmarks (BMR)

3.

Clausulas Fallback e seu conteúdo
• Produtos Derivados
• Produtos “Cash”

4.

Comparação com índices de outras
moedas

FULL MEMBER OF

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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