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DISBANMF001 

Análise Técnica de Ações 

Objetivos Gerais 

Este curso é dirigido a todos os profissionais que pretendem obter ou melhorar os seus 

conhecimentos e competências necessárias à análise de ações. 

Objetivos Específicos 

No final do curso os formandos ficarão aptos a: 

 Acompanhar o contexto histórico da Análise Técnica; 

 Reconhecer os conceitos fundamentais de Análise Técnica e Gráfica; 

 Identificar as principais ferramentas associadas à Análise Técnica; 

 Identificar os principais indicadores técnicos e sua utilidade; 

 Reconhecer as principais formações gráficas e saber identificá-las. 

Destinatários 

Todos os profissionais que necessitem saber avaliar tecnicamente carteiras de ações, 

nomeadamente: 

 Corretores e Técnicos de Research; 

 Consultores e Gestores Financeiros; 

 Técnicos de outros setores com funções ligadas ao Mercado Financeiro; 

 Técnicos Oficiais de Contas; 

 Estudantes Universitários; 

 Empresários; 

 Público em geral com interesse pelos Mercados Financeiros. 

Pré-requisitos 

Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são: 

 Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser 

(programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer. 

 Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no 

escritório), tablet ou smartphone. 

Carga Horária 

18 Horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 
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DISBANMF001 

Módulo I – Introdução 

 Análise Técnica versus Análise Fundamental 

 O que é a Análise Técnica? 

 Princípios básicos da Análise Técnica 

    Módulo II – História da análise técnica 

 Interpretação 

    Módulo III – Tipos de gráficos e escalas 

 Gráfico de linhas 

 Gráfico de barras 

 Gráfico de Velas ou “Candlesticks” 

 Gráfico de Ponto & Figura 

 Tipos de Escalas 

    Módulo IV – O que é uma Tendência? 

 Definição 

 Linhas de Tendência 

 Construção das linhas de Tendência 

 Propriedades das Linhas de Tendência 

 Canais 

    Módulo V – Suportes e resistências 

 Definição 

 Psicologia associada aos suportes e resistências 

 Importância dos suportes e resistências 

 Cruzamento dos níveis de suporte e de resistência 

 Deteção de possíveis áreas de suporte/resistência 

 Método de trading usando suportes/resistências 

    Módulo VI – Gaps 

 Classificação dos Gaps 

    Módulo VII – Formações gráficas 

 Formações de Continuidade 

 Formações de Inversão 

    Módulo VIII – Indicadores de tendência  

 Médias móveis  
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DISBANMF001 

 MACD (Moving Average Convergence Divergence) 

    Módulo IX – Indicadores de volatilidade 

 Bandas de Bollinger 

    Módulo X – Indicadores de momentum 

 Momentum 

 Price ROC (Rate of Change) 

 RSI - Indicador de Força Relativa 

 Oscilador estocástico 

    Módulo XI – Indicadores de força/volume 

 On Balance Volume (OBV) 

 Acumulação/Distribuição 

 Chaikin Money Flow 

Metodologia 

Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através 

da plataforma. 

O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como 

faz na sala de aula. 

As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada 

sessão de formação. 

No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 

90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e 

tenha avaliação final positiva. 

Esta formação é certificada e reconhecida. 
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