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DISBANMF007 

Gestão Financeira e Mercados Financeiros 

Objetivos Gerais 

A estratégia financeira de uma Instituição é uma das chaves para o sucesso de um projeto e 

envolve diversos matizes absolutamente fundamentais na medida em que estas condicionam 

ou alavancam o negócio. Por outro lado, os mercados financeiros com a sua extensão e 

dinâmica devem ser bem compreendidos uma vez que, eles próprios, são geradores não só de 

negócio como de financiamento da atividade. Neste curso serão abordadas estas duas 

valências no sentido de apresentar, debater e aprofundar todas as temáticas relacionadas. 

Objetivos Específicos 

Neste curso serão abordados os mercados financeiros e os fundamentais da gestão financeira 

de uma Instituição de crédito. Deste modo, no final desta ação os formandos estarão habilitados 

a: 

 Compreender o que são os mercados financeiros; 

 Compreender o seu funcionamento; 

 Analisar o mercado de capitais; 

 Perceber a valorimetria das ações; 

 Perceber a valorimetria das obrigações; 

 Analisar o mercado monetário; 

 Analisar o mercado cambial; 

 Conhecer alguns instrumentos do mercado de derivados; 

 Conhecer os fundamentais para uma boa gestão financeira; 

 Reconhecer a importância de uma correta gestão de proveitos: margem financeira e 

serviços; 

 Gerir balanço: divida, gestão do risco, requisitos de capital; 

 Administrar ativos: RWA; 

 Gerir balance scorecard na perspetiva da informação de gestão e reporte à 

supervisão. 

Destinatários 

Este curso é dirigido a: Técnicos e diretores bancários com funções com funções na área de 

contabilidade e financeira ou risco. 

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. 

http://www.highskills.pt/
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DISBANMF007 

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

escritório), tablet ou smartphone. 

Carga Horária 

30 Horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I – Abordagem aos mercados financeiros: 

 O papel da banca nos sistemas económicos; 

 Primeira caracterização dos mercados financeiros; 

 Regulação/desregulação; 

 Definição dos mercados: de capitais, monetário e cambial. 

    Módulo II – O mercado de capitais 

 Funcionamento; 

 Trade: a bolsa e as salas de mercados; 

 Ações e obrigações: definição e tipologias; 

 Valorimetria das ações; 

 Valorimetria das obrigações. 

    Módulo III – Mercado monetário 

 Funcionamento; 

 Trade; 

 Produtos. 

    Módulo IV – mercado cambial: 

 Funcionamento; 

 O mercado cambial no suporte a operações de trade finance; 

 Forex. 

    Módulo V – Gestão Financeira, primeira parte 

  Fundamentais; 

  Gestão dos proveitos; 

  Gestão da dívida. 

    Módulo VI – Gestão Financeira, segunda parte 

  As questões do risco e da valorização dos ativos (RWA); 

http://www.highskills.pt/
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DISBANMF007 

  O problema do capital (Basileia); 

 Uma bordagem para o futuro: rating; 

 Reporte na ótica da supervisão. 

    Módulo VII – Conclusões, encerramento e debate 

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. 

  

  

http://www.highskills.pt/

