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Mercado Financeiros: Caraterização, Produtos, Serviços, Funcionamento e Bolsas de 

Valores 

Objetivos Gerais 

Esta formação pretende desenvolver profissionais altamente qualificados na área financeira, 
dotando-os dos instrumentos fundamentais para o exercício de qualquer tipo de atividade nas 
instituições financeiras, bem como nas entidades reguladoras e supervisoras assegurando o 
aprofundamento e atualização de conhecimentos necessários a um correto desempenho de 
funções, conjugando uma sólida reflexão teórica, com uma apreciação crítica da prática 
profissional, assim contribuindo para a consolidação do sistema financeiro, produto e serviços 
do mercado de capitais. 

Objetivos Específicos 

No final do curso os formandos ficarão aptos a: 

 Desenvolver conceitos, capacidades e competências que auxiliem na perceção e na 
interpretação das mudanças competitivas no sistema, no mercado financeiro e de 
capitais; 

 Conhecer a estrutura e funcionamento do sistema;  

 Identificar os diferentes produtos e serviços oferecidos pelo Mercado de Capitais;  

 Compreender os mecanismos de funcionamento das Bolsas; 

 Entender a regulação do Mercado de Capitais;  

 Exemplificar a negociação Internacional em Mercados de Capitais Internacionais. 

Destinatários 

Este curso destina-se a Quadros do Sistema Financeiro dos reguladores e da Bolsa de 
Valores. 

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 

40 Horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I - A Evolução e Caraterização dos Mercados Financeiros 

http://www.highskills.pt/
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Módulo II - Mercados Financeiros 

 Mercado de Capitais; 
 Mercado Cambial; 
 Mercado Monetário. 

    Módulo III - Estrutura e Segmentação do Mercado de Capitais 

 Funcionamento do mercado de capitais; 
 Sistema Financeiro; 
 Bolsa de Valores; 
 Reguladores; 
 Supervisores; 
 Mercado Primário; 
 Mercado Secundário; 
 Tipologia de Bolsas. 

    Módulo IV - Produtos e Serviços dos Mercados Capital 

 O Mercado das Securities; 
 Análise do Mercado de ações; 
 Análise do Mercado de obrigações: 

o Sector Privado; 
o Dividia Pública. 

 Papel Comercial; 
 Fundos de Investimento em ações; 
 Fundos de Investimento em obrigações; 
 Fundos de Investimento Misto; 
 Fundos de Investimentos de Imobiliário. 

    Módulo V - Traders, Investidores e Instrumentos de Investimento 

 As salas de mercado; 
 Seguimento Online (Em Tempo Real) de várias Sessões de Bolsa Internacional e 

Simulação de Trading. 

    Módulo VI - Breve abordagem aos Produtos Derivados 

    Módulo VIII - Investir ou Não Investir em Mercado de Financeiros 

    Módulo IX- Investimento e Gestão de Riscos 

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. 

http://www.highskills.pt/
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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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