
No âmbito da parceria entre a Academia do Mercado de Valores Mobiliários e a Nova Angola 
Business School (ABS) , serão realizadas, em 2017, três acções de formação sob aspectos 
ligados ao Mercado de Valores Mobiliários.  

Objectivo:  

Apresentar os diferentes tipos de produtos derivados negociados nos 
Mercados de Capitais, discutir as suas principais características, os 
princípios de avaliação, assim como, dar a conhecer as modalidades de 
utilização desses instrumentos, numa óptica de gestão das instituições 
Angolanas. 

Objectivo:  

Apresentar conceitos básicos relativos à gestão de carteiras de 
investimento, estilos de gestão de Fundos de Investimento e formas de 
avaliação da performance das Instituições de Investimento. 

Objectivo:  

Desmistificar o funcionamento dos investimentos em bolsa, 
compreender a dinâmica e funcionamento dos mercados bolsistas, bem 
como identificar oportunidades de Investimentos em Bolsa. 

Formato: todas as acções de formação decorreram no horário das 8:00 às 13:00, nos dias assi-
nalados. 

Local: ENAD 



Apresentar os diferentes tipos de produtos derivados negociados nos Mercados de Capitais, 
discutir as suas principais características, os princípios de avaliação, assim como, dar a conhecer 
as modalidades de utilização desses instrumentos, numa óptica de gestão das instituições 
Angolanas. 

Formato: das 08:00 às 13:00 

Local: ENAD 

Inclui: Documentação de suporte, Diploma e coffee-breaks 

Profissionais de Gabinetes Jurídicos de Bancos, Técnicos de Informação Financeira, Advogados, 
Sociedades Gestoras de OICs, Empresários e Executivos. 

Os Instrumentos Financeiros, Derivados e os 
Forward 

• Mercados e mecânica; 

• Utilização dos contractos forwards; 

• Princípios de avaliação dos contractos forwards. 
Os Futuros 

• Mercados; 

• Produtos e a mecânica das margens; 

• Utilização dos futuros; 

• Princípios de avaliação dos contractos futuros. 

As Opções 

• Mercados e produtos; 

• Utilização das opções; 

• Princípios de avaliação dos contractos de opções. 

Os Swaps 

• Mercados e produtos; 

• Utilização dos Swaps;  

• Princípios de avaliação dos contratos de swaps. 
Outros Instrumentos Derivados 

• Os CFD; 

• Os warrants; 

• As obrigações convertíveis e os produtos 
estruturados. 

Informações e Inscrições: 

João Correia: joao.correia@novasbe.pt | 222 722 216 | 947 512 806  

Ferraz Malungo: amvm1@cmc.gv.ao | 921 128 462 | 943 493 095  

Rua do MAT, Complexo Clássicos de Talatona,  
Bloco A5, 1º e 2º, Luanda 
(+244) 222 704 600 
institucional@cmc.gv.ao 

Rua Luther King, 76-78,  
Maculusso, Luanda 
(+244) 222 722 216  
geral.abs@novasbe.pt 



Apresentar conceitos básicos relativos à gestão de carteiras de investimento, estilos de gestão 
de Fundos de Investimento e formas de avaliação da performance das Instituições de 
Investimento. 

Formato: das 08:00 às 13:00 

Local: ENAD 

Inclui: Documentação de suporte, Diploma e coffee-breaks 

Gestores de fundos de investimento e de carteiras, analistas financeiros, intermediários 
financeiros, consultores de investimento, reguladores dos serviços bancários e do mercado de 
capitais, assim como, investidores. 

Os Indicadores de Rendibilidade e Risco de 
Activos  

• Os indicadores de rendibilidade e risco;  

• Carteiras de activos;  

• Teoria das carteiras;                                                                                        

• A composição de carteiras eficientes;  

• Diversificação das carteiras; 

• Em busca de uma solução mais simples; 

• A Estrutura de correlações dos activos. 

 
Os Modelos de Equilíbrio na Avaliação de 
Investimentos 

• A Simplificação do Modelo de Markowitz;  

• Alocação de activos; 

• Alocação estratégica; 

• Alocação táctica. 

Revisão de Métodos Quantitativos                                                                                          

• A expansão da fronteira eficiente; 

• Diversificação internacional; 

• Finanças do mercado imobiliário; 

• Outros produtos de diversificação. 

 
A Avaliação da Performance                                                                                                 

• As medidas tradicionais; 

• Outras medidas de avaliação de performance. 

 
Instrumentos de Medidas de Risco de Carteira e 
Imunização 

• Duration, convexidade, VAR, back test, stop loss 
traking error; 

• Índice de performance – beta; 

• Índices de Sharp e outros;             

Informações e Inscrições: 

João Correia: joao.correia@novasbe.pt | 222 722 216 | 947 512 806  

Ferraz Malungo: amvm1@cmc.gv.ao | 921 128 462 | 943 493 095  

Rua do MAT, Complexo Clássicos de Talatona,  
Bloco A5, 1º e 2º, Luanda 
(+244) 222 704 600 
institucional@cmc.gv.ao 

Rua Luther King, 76-78,  
Maculusso, Luanda 
(+244) 222 722 216  
geral.abs@novasbe.pt 



Desmistificar o funcionamento dos investimentos em bolsa, compreender a dinâmica e 
funcionamento dos mercados bolsistas, bem como identificar oportunidades de investimentos 
em Bolsa. 

Formato: das 08:00 às 13:00 

Local: ENAD 

Inclui: Documentação de suporte, Diploma e coffee-breaks 

Gestores de fundos de investimento e de carteiras, analistas financeiros, consultores de 
investimento, investidores, estudantes universitários e demais interessados. 

Conceitos base 

• O que são acções, obrigações e índices? 

• Por que vão as empresas para a Bolsa? 

• Tipo de ordens (Mercado, Limite, Stops, If); 

• Futuros, warrants e CFD`s. O que são? Exemplos 
práticos. 

 
O que faz mover o mercado? 

• As questões da oferta e da procura; 

• O mecanismo de “desconto” dos preços.  

 
Erros dos investidores 

• Preço médio; falta de disciplina;  

• Não cortar as perdas; 

• Não deixar correr os ganhos; 

• Tentar ser mais esperto que o mercado; 

• Apaixonar-se por uma acção;  

• Overtrading; 

• Negociar com base em rumores; 

• Contrariar a tendência. 

 
Regras de Trading 

• Cortar as perdas e deixar correr os ganhos; 

• Não confundir acções com empresas; 

• Comprar no rumor e vender na notícia (Teoria da 
Opinião Contrária); 

• Uma acção pode cair (ou subir) muito mais do que 
se imagina; 

• A tendência é sua amiga;  

• Nunca transformar um lucro em perda; 

• O mercado antecipa a economia.  

 

Informações e Inscrições: 

João Correia: joao.correia@novasbe.pt | 222 722 216 | 947 512 806  

Ferraz Malungo: amvm1@cmc.gv.ao | 921 128 462 | 943 493 095  

Rua do MAT, Complexo Clássicos de Talatona,  
Bloco A5, 1º e 2º, Luanda 
(+244) 222 704 600 
institucional@cmc.gv.ao 

Rua Luther King, 76-78,  
Maculusso, Luanda 
(+244) 222 722 216  
geral.abs@novasbe.pt 


