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Objetivos  O seminário dá uma ideia global da estrutura dos Mercados 
importantes e ajuda os participantes a clarificarem alguns pontos 
desta estrutura.  

Participantes presentes deixam a aula com uma visão clara dos 
mecanismos fundamentais dos mercados e da interação dos 
mercados com a economia em geral.  

No final do curso, os participantes vão ser capazes de: 
• Fazer uma lista dos quatro mercados financeiros de base e dos 
sete instrumentos financeiros; 
• Descrever como são transacionadas as obrigações, o mercado das 
ações, o câmbio e o mercado monetário; 
• Escolher o melhor derivativo para proteger dos riscos financeiros  
• Calcular o lucro ou a perda em transacções futuras; 
• Descrever a infra-estutua necessária para o desenvolvimento dos 
mercados de capitais e as atividades de pre-trading, trading, 
matching, clearing, settlement e custody  

 
  
Metodologia 
 

 A metodologia é uma junção entre teoria e exercícios/estudos de 
casos.  Isto implica interatividade e troca de opiniões.  
De volta a Luxemburgo, o especialista fica disponivel para 
responder às perguntas  e para dar explicações ou recomendações 
por e-mail.  

 
Público 
 

 Executivos e especialistas do BCV, dos bancos comerciais e outras 
instituições financeiras ativas como Gerentes de Risco, Tesoureiros, 
Gerentes de Fundo, Banqueiros Privados, Aconselhadores para  
Investimentos e Gerentes de Bancos. 

 
Língua  Português 
 
Participantes  Máximo 30 pessoas 
 
Professor  Professor Doutor Philippe Maclot 

Especialista Senior ATTF 
Senior Portfolio Manager, First Vice President 
Banque Privée Edmond de Rothschild Europe 
Family Office & Asset Management 

 
Datas  3 dias, de 17 a 19 de Junho de 2014 
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Desenvolvimento do Mercados de Capitais 
 

CONTEÚDO 
 

 
Um mercado financeiro desenvolvido é um pilar crítico de crescimento económico para 
um país. É igualmente a base de uma fonte de finanças alternativa importante a longo 
prazo para investimentos produtivos, o que ajuda o sistema bancário na 
correspondência dos investimentos a longo prazo com disponibilidade de capital.  
 
Um mercado financeiro desenvolvido também encoraja poupanças domésticas e 
investimentos pessoais que são essenciais para uma industrialização mais rápida.  
 
Adicionalmente, encoraja uma propriedade mais larga dos ativos financeiros por 
pequenos poupadores que lhes permitem beneficiar do crescimento econômico do país. 
Permite também uma melhor distribuição de riqueza. 
 
 
Dia 1 

Manhã 
Conceitos: PIB, Inflação, formação dos juros na economia 
Conceitos: Política cambial, definição dos mercados financeiros 

 
Tarde 
Mercados: Tipos de instrumentos, mercados geográficos, contexto 
regulamentar, atividades nos mercados financeiros 
Instrumentos: Classificação 

 
 
Dia 2 

Manhã 
Instrumentos de Renda Fixa 

 
Tarde 
Instrumentos de Renda Variável 

 
Dia 3 
 

Manhã 
Instrumentos de derivativos 

 
Tarde 
Fundos de investimento 
Atividades de infra-estrutura : Pre-trading, trading, matching, clearing, 
settlement, custody, infra-estrutura necessária. 


