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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.

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

Importante: a Forex ACI Portugal reserva o direito de cancelar este Curso se não for 
alcançado um determinado número mínimo de inscrições.

A Forex ACI Portugal e a ACI FMA
A Forex ACI Portugal nasceu em 1967 e é filiada na ACI – Financial Markets Association (ACI FMA), uma associação global sem fins lucrativos que representa os
profissionais dos mercados financeiros e está presente em mais de 60 países. A Forex ACI Portugal e a ACI FMA concentram a sua actividade 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 os Conteúdos do ACI Dealing Certificate New Version e, se assim desejarem, prepararem o seu respectivo exame.
A Formação Online decorrerá em ambiente agradável mas desafiante, de forma a permitir interações regulares entre todos.

Os Destinatários
• Iniciantes no 

mercado financeiro
• Junior dealers
• Profissionais de 

middle e back office
• Auditores e 

compliance officers

Língua do Curso: Inglesa

Dias: 10 Março, 17 Março,
25 Março e 7 Abril 2021

Horários:
• 9h00-10h30 / 11h00-12h00
• 13h30-15h00 / 15h30-17h00

Formato: Plataforma Zoom

Os Preços
• EUR 800* (Associados)
• EUR 1.000* (Não Associados)

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

“É certamente uma certificação importante, pois atesta as nossas aptidões
para actuarmos no mercado financeiro.“

Jessica Oliveira – Standard Bank Angola

“O ACI Dealing Certificate é a única certificação especializada em forex,
tesouraria e derivados, sendo reconhecida globalmente.”

Steven Santos – BiG

“O ACI Dealing Certificate é de vital importância para quem está engajado
nos mercados financeiros, pois é uma ferramenta que permite consolidar
os conhecimentos sobre o funcionamento dos mercados (monetário e
cambial) e dos produtos financeiros (FX, derivados, T-bills entre outros),
reforça a capacidade técnico-profissional, elevando a autoconfiança, e
facilita a comunicação com os demais dealers dos mercados interno e
internacional. É uma ‘carta de condução’ para os mercados financeiros,
que orienta os intervenientes sobre a postura a pautar no desempenho
das suas funções.”

Nádia Malusso – Banco de Moçambique

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

Registe o seu interesse enviando um email para a ACI Portugal
(geral@aci-portugal.com) até ao dia 3 de Março de 2021

http://www.aci-portugal.pt/
https://acifma.com/aci-dealing-certificate
mailto:geral@aci-portugal.com
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