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ENQUADRAMENTO

O Mercado de Capitais constitui um importante veículo de investimento e é uma via efi caz de fi nanciamento das 
empresas e do Estado. Assume, por isso, um papel fundamental no funcionamento das economias mediante 
a criação de condições que viabilizam uma efi ciente alocação do capital.

Para além de fomentarem o crescimento económico e o bem estar social, as Bolsas de Valores são importantes 

mobilizadores de poupanças privadas e de apoio a projetos de investimento com diferentes perfi s e dimensão.

O Instituto de Formação Bancária criou um novo Curso – Operações de Bolsa e a Interligação aos Mercados – 
que visa dar a conhecer o Mercado Secundário em Portugal e as suas regras de negociação.

Desta forma, o Curso pretende contribuir para um maior conhecimento profi ssional, sobre os produtos negocia-
dos na Euronext Lisbon e na OPEX, a tipologia de negociação e os seus parâmetros dentro das regras harmoniza-
das do mercado secundário, tendo em vista o desenvolvimento de competências sobre:

  A estrutura do mercado fi nanceiro em Portugal;
  As várias vertentes organizativas e estruturais do Mercado de Capitais;
  A estrutura de produtos;
  A operação concreta do mercado secundário;
  As operações de bolsa atualmente existentes, de modo a responder às solicitações dos clientes nos balcões e 

nos centros especializados dos bancos.
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Curso de 12 horas destinado a apoiar o desenvolvimento profi ssional dos participantes, sendo,
por este motivo, “sem reconhecimento ofi cial”.

OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS

Gestores e operadores diretos do Mercado de Ca-
pitais, operadores das Sociedades Financeiras de 
Corretagem e das Sociedades Corretoras, opera-
dores das salas de Mercados das instituições fi -
nanceiras que operem no Mercado de Capitais.

DURAÇÃO

12 horas

HORÁRIO

09h00 – 12h00
13h00 – 16h00

PROGRAMA

1.  Organização do Mercado Secundário em Portugal

1.1.  Evolução do Mercado Financeiro
1.2.  Estrutura do Mercado
1.3.  Mercados Regulamentados e Não
1.4.  Regulamentados Euronext e OPEX

2.  Produtos Financeiros Negociados em Bolsa

2.1.  Ações
2.2.  Obrigações
2.3.  Novos Produtos Financeiros

3.  Regras de Negociação na Euronext

3.1.  Tipologia de Negociação
3.2.  Parâmetros de Negociação
3.3.  Tipos de Ordens de Bolsa
3.4.  Negociação de Grandes Lotes
3.5.  Custos de Negociação

4.  Custódia e Liquidação de Valores Mobiliários

4.1.  Conceito de Custódia
4.2.  Comissões

5.  Estatísticas de Mercado
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