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A forma de funcionamento, a organização e os instrumentos financeiros
de que os mercados dispõem para exercerem o seu papel na economia,
exigem um forte conhecimento por parte dos agentes que diariamente
trabalham nos Mercados Financeiros, de forma a potenciar a sua
atividade e a permitir um nível de profissionalismo em linha com as
exigências regulamentares e expectativas dos investidores. Estes, por
seu turno, assentes em conhecimentos mais aprofundados sobre estes
temas, poderão fazer escolhas mais adequadas e confiantes, tendo em
vista os objetivos do investimento.

FORMAÇÃO ONLINE POR
VIDEOCONFERÊNCIA
Através de uma aplicação, que
permite formação a distância, com
possibilidade de interação com o
formador em tempo real.
© 2022 – IFB/APB

2022
24 a 27 JAN
16 a 19 MAI
17 a 20 OUT

INFORMAÇÕES
Ana Margarida Soromenho
a.m.soromenho@ifb.pt
+351 217 916 274

IFB FORMAÇÃO INTERMÉDIA

MERCADOS E PRODUTOS FINANCEIROS
OBJETIVOS:

DESTINATÁRIOS:

No final do curso o formando deverá ser capaz de:

Profissionais de todas as áreas relacionadas direta ou indiretamente com
Mercados Financeiros e investidores.

• Definir os principais conceitos relacionados com os Mercados
Financeiros;
• Explicar a segmentação e organização dos Mercados Financeiros;
• Identificar os principais produtos do mercado monetário;

DURAÇÃO:

12 horas (4 sessões de 3 horas)

• Entender os principais produtos do mercado de capitais;
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• Reconhecer o processo de inovação financeira com a introdução
de novos instrumentos financeiros alternativos aos produtos
tradicionais;

HORÁRIO:

• Identificar os vários tipos de Fundos de Investimento de acordo
com os objetivos de constituição e/ou a composição das carteiras;

PREÇO: Associado APB:

14h00 - 17h00

263 € | Tabela Geral: 304 €

• Identificar os deveres de informação e de comercialização dos
PRIIP;
• Identificar e distinguir os diferentes tipos de seguros financeiros.

ENQUADRAMENTO

PROGRAMA

Os mercados financeiros constituem um meio
extremamente importante do desenvolvimento
económico e social, através da canalização das
poupanças para o investimento em grandes
projetos, quer a nível público, quer a nível
privado.

1. Introdução – Razão de Ser dos Mercados
Financeiros

O mundo financeiro global está presente
diariamente nas vidas de todos nós de uma forma
direta ou indireta e o seu funcionamento interage
com todos os agentes económicos, sendo um dos
grandes sustentáculos das sociedades modernas.

2. Mercado Monetário
3. Mercado de Capitais
• Obrigações
• Dívida Pública
• Ações
• ETF’s

A forma de funcionamento, a organização e os
instrumentos financeiros de que os mercados
dispõem para exercerem o seu papel na
economia, exigem um forte conhecimento por
parte dos agentes que diariamente trabalham nos
Mercados Financeiros, de forma a potenciar a
sua atividade e a permitir um nível de
profissionalismo em linha com as exigências
regulamentares e com as expectativas dos
investidores.

FULL MEMBER OF

4. OIC - Fundos de Investimento
5. Operações sobre Valores Mobiliários
6. DMIF II – PRIIPS
• Produtos Estruturados
• Seguros Financeiros

O IFB disponibiliza este curso, com o objetivo de
permitir aos participantes (profissionais bancários
nas suas várias vertentes e a investidores
interessados) ter um conhecimento teórico/prático
dos vários instrumentos financeiros, interligados
com o funcionamento organizativo dos mercados,
e enquadrado com a regulamentação sobre a
informação da comercialização dos instrumentos
financeiros ao nível europeu.

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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