
Formação Online – ACI Dealing Certificate New Version
Fevereiro e Março 2023

Importante: as Associações Nacionais mencionadas reservam o direito de cancelar este 
Curso se não for alcançado um determinado número mínimo de inscrições.

Organização
A ACI Croácia, a ACI Eslovénia, a ACI Macedónia, a ACI Portugal e a ACI Sérbia apresentam uma nova edição desta formação sobre o ACI Dealing Certificate
New Version, realizada de forma conjunta com o objetivo de promover interação de ideias entre os participantes destes países. Todas estas Associações são
filiadas junto da ACI Financial Markets Association (ACI FMA), uma associação global sem fins lucrativos com mais de 6.000 membros de 60 países que
representa os profissionais dos mercados financeiros, concentrado as atividades em três valores fundamentais: educação, conduta ética e os seus associados.

A Formação
Esta Formação Online é estruturada de forma a que formandos com diversos níveis de experiência estejam adequadamente preparados para adquirir e
implementar a totalidade dos Conteúdos do ACI Dealing Certificate New Version e, se assim desejarem, prepararem o seu respectivo exame. Com uma forte
componente prática, a Formação Online decorrerá em ambiente agradável mas desafiante, de forma a permitir comunicações regulares entre todos.

Conteúdos
O ACI Dealing Certificate New Version é um programa de nível básico que 
permite aos formandos a aquisição de conhecimentos práticos sobre:
• O funcionamento e o enquadramento dos mercados financeiros;
• O mercado cambial e o mercado de metais preciosos;
• O mercado monetário e o mercado de taxas de juro;
• O mercado de derivados;
• As aplicações e os riscos dos mercados financeiros.

O Syllabus aplicável será o de 3 Junho 2022 (Código do Exame 002-101).

Para mais informações, favor consultar: https://acifma.com/aci-dealing-
certificate

Video sobre os exames da ACI FMA: https://youtu.be/wsQJJfBJVOo

Registe o seu interesse enviando um email para a ACI Portugal
(geral@aci-portugal.com) até ao final do dia 21 de Fevereiro de 2023

Os Detalhes
• Língua do Curso: Inglesa

• Dias:
• 28 Fevereiro 2023
• 10 Março 2023
• 22 Março 2023
• 30 Março 2023

• Horários em Portugal:
• 08h30-10h00 / 10h30-11h30
• 13h00-14h30 / 15h00-16h30

• Formato: Online através da
Plataforma MSTeams

O Formador
O Mike Sandler iniciou colaboração com a ACI FMA em 2002, tendo desenvolvido Cursos de Formação e Workshops para os exames da ACI FMA em cerca de 20
países. Como principal representante de um formador acreditado da ACI FMA (Full Value Financial Services), comunica regularmente com o Board of Education
desta organização em assuntos relacionados com os currículos dos vários exames e os seus respectivos conteúdos.

Os Destinatários
• Iniciantes no 

mercado financeiro 
(0-24 meses de 
experiência)

• Junior dealers
• Profissionais de 

middle office
• Profissionais de 

back office
• Auditores
• Compliance officers

O Preço
• EUR 825*

*Exclui exame

*Inclui material
da Formação em
formato
eletrónico e
acesso online à
Full Value
Academy
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