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Mercados financeiros: disponibilidades, obrigações e derivados 

 

Plano de formação 
 

Concebido para decorrer em ambiente personalizado, este curso tem como 

objectivo preparar o formando para o sucesso na indústria financeira, 

facultando-lhe conhecimentos práticos relacionados com os aspectos-chave dos 

principais produtos financeiros, designadamente instrumentos de dívida, 

mercado de câmbios, mercado monetário e derivados. 

 

Ao completar este curso, o formando estará capacitado para analisar, apresentar 

cotações e transaccionar os referidos instrumentos; calcular o seu valor teórico, 

conceber índices, avaliar o risco inerente em investimentos do tipo numa 

perspectiva global; integrar esses instrumentos numa abordagem global e 

internacional, reflectindo todos os factores económicos relevantes.  

 

A metodologia inclui uma combinação de aulas teóricas e exercícios / estudos 

de casos, numa perspectiva de interactividade e troca de ideias. Após regresso 

ao Luxemburgo, o monitor estará disponível, via correio electrónico, para 

responder a questões, clarificações e recomendações. 

Os formandos receberão o material didáctico antes da formação, o qual devem 

ler antecipadamente de modo a adquirir um conhecimento preliminar sobre as 

matérias do curso.     

 

 

O curso é dirigido a jovens gestores e técnicos do Banco Central, bancos 

comerciais e outras instituições financeiras desempenhando funções nas áreas 

de Gestão de Risco, Gestão Financeira, Gestão de Fundos, Compliance, Private 

Banking, Assessoria para Investimento, Gestão de Carteiras, Contabilidade, e 

Regulação.   
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Conteúdo 

 
1. Mercado de câmbios e mercado monetário 

 

 Libor 

 Euribor 

 Mercado de depósitos interbancários 

 Taxas de câmbio 

 Formação de taxas de câmbio 

 Cotação indirecta 

 Cotação directa 

 Outright 

 

 

2. Instrumentos de dívida 

 Definição e características 

 Notação de risco 

 Preços e rendimento à maturidade 

 Curvas de rendimento e diferencial de rendimento 

 Duração 

 Tipos de obrigações 

 Instrumentos de dívida raros 

 Riscos associados aos instrumentos de dívida 

 

 

3. Análise de derivados 

 Forward Rate Agreement 

 Swaps 

 Futuros 

 Opções 

 

 

4. Cadeia de transacção para instrumentos de dívida e derivados 

 Introdução 

 Pré-transacção 

 Transacção 

 Matching 

 Compensação 

 Liquidação 

 Custódia 

 


