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DISBANMF013 

Fundamentos de Operações Gerais e Produtos Bancários 

Objetivos Gerais 

Este curso tem como objetivo dotar os participantes um conjunto de informações que lhes 

permitam ter uma perspetiva de enquadramento da atividade bancária no sistema financeiro, 

conhecer as formas e estruturas de organização de um banco e familiarizar com as principais 

operações e produtos bancários. 

Objetivos Específicos 

No final deste curso os participantes serão capazes de: 

 Reconhecer a organização do negócio bancário; 

 Diferenciar os produtos bancários e financeiros; 

 Identificar os tipos e especificidades do crédito bancário; 

 Apresentar a importância de uma correta gestão dos agregados ativos. 

Destinatários 

Este curso destina-se a todos os profissionais envolvidos e com responsabilidades na 

atividade bancária, nomeadamente, Gestores Bancários e Quadros Técnicos mas também 

aos restantes profissionais envolvidos neste processo. 

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 

24 Horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I – A organização do sistema financeiro e o papel das entidades bancárias 

 Mercados de Monetários e Mercados de Capitais; 
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DISBANMF013 

 Mercados de Crédito e Mercados de Valores Mobiliários; 

 Mercado Primário e Mercados Secundário; 

 As entidades de supervisão. 

Módulo II – A estrutura da indústria bancária 

 Espécies de Instituições de Crédito; 

 Objeto e atividade das Instituições de Crédito; 

 Outras entidades financeiras; 

 Negócio bancário e riscos bancários. 

Módulo III – A caraterização geral das principais operações bancárias 

 As Operações Bancárias Passivas; 

 As Operações Bancárias Passivas; 

 O Crédito Bancário; 

 A Gestão e Recuperação do Crédito;  

 As Operações Bancárias com o Exterior. 

Módulo IV – Os produtos bancários e financeiros 

 Conta e Depósito Bancário: 

o Meios de movimentação de contas. 

 Produtos do Mercado Monetário: 

o Bilhetes do tesouro; 

o Certificados de Depósito; 

o Papel Comercial. 

 Produtos do Mercado de Capitais: 

o Dívida Pública; 

o Dívida Privada; 

o Ações; 

o Fundos de Investimento. 

 Produtos do Mercado a Prazo: 

o FRA; 

o SWAP; 

o Futuros; 

o Opções; 

o Warrants.  
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DISBANMF013 

Módulo V – O crédito bancário 

 Princípios fundamentais do Crédito: 

o A função creditícia dos Bancos; 

o Principais operações de crédito; 

o Titulação e Garantias: 

o Crédito a Particulares e avaliação de risco / Scoring; 

o Crédito a Empresas e ferramentas de análise; 

o Alternativas de Crédito bancário tradicional: Leasing, Renting, Factoring. 

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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