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3. ALTERAÇÃO DE QUALIFICAÇÕES
–– Integração na Bolsa de UFCD ou UFCD Complementares das seguintes UFCD (anexo 1):
9820 - Planeamento e gestão do orçamento familiar (25H)
9821 - Produtos financeiros básicos (50H)
9822 - Poupança - conceitos básicos (25H)
9823 - Crédito e endividamento (50H)
Nos referenciais de formação de:
Assistente de Cuidados de Beleza (Nível 2 de qualificação do QNQ)
Eletromecânico/a de Eletrodomésticos (Nível 2 de qualificação do QNQ)
Eletromecânico/a de Manutenção Industrial (Nível 2 de qualificação do QNQ)
Empregado/a de Andares (Nível 2 de qualificação do QNQ)
Operador/a de Manutenção Hoteleira (Nível 2 de qualificação do QNQ)
Marinheiro/a (Nível 2 de qualificação do QNQ)
Operador/a Agrícola (Nível 2 de qualificação do QNQ)
Operador/a de Pecuária (Nível 2 de qualificação do QNQ)
Operador/a de Salinas Tradicionais (Nível 2 de qualificação do QNQ)
Operador/a de Transformação do Pescado (Nível 2 de qualificação do QNQ)
–– Integração na Bolsa de UFCD ou UFCD Complementares das seguintes UFCD (anexo 2):
9820 - Planeamento e gestão do orçamento familiar (25H)
9821 - Produtos financeiros básicos (50H)
9822 - Poupança - conceitos básicos (25H)
9823 - Crédito e endividamento (50H)
9824 - Funcionamento do sistema financeiro (25H)
9825 - Poupança e suas aplicações (50H)
Nos referenciais de formação de:
Acompanhante de Turismo Equestre (Nível 4 de qualificação do QNQ)
Artesão/a das Artes e Ofícios em Madeira - Marceneiro/a Embutidor/a (Nível 4 de qualificação do QNQ)
Artesão/a das Artes e Ofícios em Madeira - Marceneiro/a Entalhador/a (Nível 4 de qualificação do QNQ)
Rececionista de Hotel (Nível 4 de qualificação do QNQ)
Técnico/a de Animação 2D e 3D (Nível 4 de qualificação do QNQ)
Técnico/a de Apoio à Gestão de Desportiva (Nível 4 de qualificação do QNQ)
Técnico/a de Cerâmica Criativa (Nível 4 de qualificação do QNQ)
Técnico/a de Comunicação e Serviço Digital (Nível 4 de qualificação do QNQ)
Técnico/a de Construção de Instrumentos Musicais (Nível 4 de qualificação do QNQ)
Técnico/a de Design de Moda (Nível 4 de qualificação do QNQ)
Técnico/a de Desporto (Nível 4 de qualificação do QNQ)
Técnico/a de Eletrónica Médica (Nível 4 de qualificação do QNQ)
Técnico/a de Eletrónica, Áudio, Vídeo e TV (Nível 4 de qualificação do QNQ)
Técnico/a de Eletrónica, Automação e Comando (Nível 4 de qualificação do QNQ)
Técnico/a de Fabrico de Componentes de Construção Metálica (Nível 4 de qualificação do QNQ)
Técnico/a de Fabrico e Manutenção de Cunhos e Cortantes (Nível 4 de qualificação do QNQ)
Técnico/a de Fotografia (Nível 4 de qualificação do QNQ)
Técnico/a de Geriatria (Nível 4 de qualificação do QNQ)
Técnico/a de Gestão da Produção de Calçado e de Marroquinaria (Nível 4 de qualificação do QNQ)
Técnico/de Gestão da Produção em Madeira e Mobiliário (Nível 4 de qualificação do QNQ)
Técnico/a de Gestão do Ambiente (Nível 4 de qualificação do QNQ)
Técnico/a de Gestão Equina (Nível 4 de qualificação do QNQ)
Técnico/a de Indústrias Alimentares (Nível 4 de qualificação do QNQ)
Técnico/a de Instalações Elétricas (Nível 4 de qualificação do QNQ)
Técnico/a de Manutenção de Máquinas de Calçado e de Marroquinaria (Nível 4 de qualificação do QNQ)
Técnico/a de Maquinação CNC (Nível 4 de qualificação do QNQ)
Técnico/a de Massagem de Estética e Bem-Estar (Nível 4 de qualificação do QNQ)
Técnico/a de Mecatrónica (Nível 4 de qualificação do QNQ)
Técnico/a de Pastelaria/Padaria (Nível 4 de qualificação do QNQ)
Técnico/a de Preparação da Cortiça (Nível 4 de qualificação do QNQ)
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Técnico/a de Produção Aeronáutica - Montagem de Estruturas (Nível 4 de qualificação do QNQ)
Técnico/a de Produção Agropecuária (Nível 4 de qualificação do QNQ)
Técnico/a de Produção e Montagem de Moldes (Nível 4 de qualificação do QNQ)
Técnico/a de Projeto Aeronáutico (Nível 4 de qualificação do QNQ)
Técnico de Som (Nível 4 de qualificação do QNQ)
Técnico/a de Vídeo (Nível 4 de qualificação do QNQ)
Técnico/a de Tráfego de Assistência em Escala (Nível 4 de qualificação do QNQ)
Técnico/a de Turismo Ambiental e Rural (Nível 4 de qualificação do QNQ)
Técnico/a Industrial de Rolhas de Cortiça (Nível 4 de qualificação do QNQ)
Técnico/a Instalador/a de Sistemas Térmicos de Energias Renováveis (Nível 4 de qualificação do QNQ)
Técnico/a Vitivinícola (Nível 4 de qualificação do QNQ)
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Anexo 1:
9820

Planeamento e gestão do orçamento familiar
1.
2.

Objetivo(s)

3.
4.
5.

Elaborar um orçamento familiar, identificando rendimentos e despesas e apurando o respetivo saldo.
Avaliar os riscos e a incerteza no plano financeiro ou identificar fatores de incerteza no rendimento e
na despesa.
Distinguir entre objetivos de curto prazo e objetivos de longo prazo.
Utilizar a conta de depósito à ordem e os meios de pagamento.
Distinguir entre despesas fixas e variáveis e entre despesas necessárias e supérfluas.

Conteúdos
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Carga horária
25 horas

Orçamento familiar
1.1. Fontes de rendimento: salário, pensão, subsídios, juros e dividendos, rendas
1.1.1. Deduções ao rendimento: impostos e contribuições para a Segurança Social
1.1.2. Distinção entre rendimento bruto e rendimento líquido
1.2. Tipos de despesas
1.2.1. Despesas fixas (e.g. renda de casa, escola dos filhos, pagamento de empréstimos)
1.2.2. Despesas variáveis prioritárias (e.g.: alimentação)
1.2.3. Despesas variáveis não prioritárias
1.3. A noção de saldo como relação entre os rendimentos e as despesas
Planeamento do orçamento
2.1. Distinção entre objetivos de curto e de longo prazo
2.2. Cálculo das necessidades de poupança para a satisfação de objetivos no longo prazo
2.3. A poupança
Fatores de incerteza
3.1. No rendimento (e.g. desemprego, divórcio, redução salarial, promoção)
3.2. Nas despesas (e.g. doença, acidente)
Precaução
4.1. Constituição de um «fundo de emergência» para fazer face a imprevistos
4.2. Importância dos seguros (e.g. acidentes, saúde)
Conta de depósitos à ordem
5.1. Abertura da conta à ordem: elementos de identificação
5.2. Tipo de conta: individual, solidária e conjunta
5.3. Movimentação e saldo da conta: saldo disponível, saldo contabilístico e saldo autorizado
5.4. Formas de controlar os movimentos e o saldo da conta à ordem
5.5. Custos de manutenção da conta de depósitos à ordem
5.6. Descobertos autorizados em conta à ordem: vantagens e custos
Meios de pagamento
6.1. Notas e moedas
6.2. Cheques: tipos de cheques (e.g. cruzados, não à ordem), endosso
6.3. Débitos diretos: domiciliação de pagamentos, cancelamento
6.4. Transferências interbancárias
6.5. Cartões de débito
6.6. Cartões de crédito
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9821

Objetivo(s)

Carga horária
50 horas

Produtos financeiros básicos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Distinguir entre depósitos à ordem e depósitos a prazo.
Caraterizar a diferença entre cartões de débito e de crédito.
Caraterizar os principais tipos de empréstimos comercializados pelas instituições de crédito para clientes
particulares.
Caracterizar os principais tipos de seguros.
Identificar os direitos e deveres do consumidor financeiro.
Caracterizar diversos tipos de fraude.

Conteúdos
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

Depósitos à ordem vs. depósito a prazo
1.1. Remuneração e liquidez
1.2. Características dos depósitos a prazo: remuneração (conceitos de TANB, TANL, TANB média), reforços e mobilização
1.3. O fundo de garantia de depósito
Cartões bancários: cartões de débito, cartões de crédito, cartões de débito diferido, cartões mistos
Tipos de crédito bancário: crédito à habitação, crédito pessoal, crédito automóvel (clássico vs leasing), cartões de crédito,
descobertos bancários
3.1. Principais características: regime de prestações, regime de taxa, crédito revolving
3.2. Conceitos: montante do crédito, prestação, taxa de juro (TAN), TAE e TAEG
3.3. Custos do crédito: juros, comissões, despesas, seguros e impostos
Tipos de seguros: automóvel (responsabilidade civil vs. danos próprios), acidentes de trabalho, incêndio, vida, saúde
4.1. Principais características: seguros obrigatórios vs seguros facultativos, coberturas, prémio, declaração do risco,
participação do sinistro, regularização do sinistro (seguro automóvel), cessação do contrato
4.2. Conceitos: apólice, prémio, capital seguro, multirriscos, tomador do seguro vs segurado, franquia, período de carência,
princípio indemnizatório, resgate, estorno; e no âmbito do seguro automóvel: carta verde, declaração amigável,
certificado de tarifação, indemnização direta ao segurado
Tipos de produtos de investimento: ações, obrigações, fundos de investimento e fundos de pensões
5.1. Receção e execução de ordens
5.2. Registo e depósito de Valores Mobiliários
5.3. Consultoria para investimento
Contratação de serviços financeiros à distância: internet, telefone
Direitos e deveres do consumidor financeiro
7.1. Entidades reguladoras das instituições financeiras
7.2. Legislação de proteção dos consumidores de produtos e serviços financeiros
7.3. Direito a reclamar e formas de o fazer
7.4. Direito à informação pré-contratual, contratual e durante a vigência do contrato (e.g. Preçários, Fichas de Informação
Normalizadas, minutas de contratos, cópias do contrato e extratos)
7.5. Dever de prestação de informação verdadeira e completa
A aquisição de produtos financeiros como um contrato entre a instituição financeira e o consumidor
Precaução contra a fraude
9.1. Instituições autorizadas a exercer a atividade
9.2. Fraudes mais comuns com produtos financeiros (e.g. phishing, notas falsas, utilização indevida de cheques e cartões) e
sinais a que deve estar atento
9.3. Proteção de dados pessoais e códigos
9.4. Entidades a que deve recorrer em caso de fraude ou de suspeita de fraude

4009

Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 39, 22/10/2017

9822

1.
2.

Objetivo(s)

Carga horária
25 horas

Poupança - conceitos básicos

3.
4.
5.

Reconhecer a importância da poupança relacionando-a com os objetivos da vida.
Utilizar um conjunto de noções básicas de matemática financeira que apoiam a tomada de decisões
financeiras.
Relacionar remuneração e risco utilizando essa relação como ferramenta de auxílio nas decisões de
aplicações de poupança.
Identificar as características de alguns produtos financeiros onde a poupança pode ser aplicada.
Identificar elementos de comparação dos produtos financeiros.

Conteúdos
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

Poupança
1.1. A importância da poupança no ciclo de vida: maio para acomodar oscilações de rendimento e de despesas, para fazer
face a imprevistos, para concretizar objetivos de longo prazo e para acumular património
1.2. Comportamentos básicos de poupança (e.g. fazer um orçamento, racionar despesas não prioritárias, envolver a família,
avaliar e aproveitar descontos, etc.)
Noções básicas sobre juros
2.1. Regime de juros simples e de juros compostos
2.2. Taxa de juro nominal vs. taxa de juro real
2.3. Taxa de juro nominal vs. taxa de juro efetiva
Relação entre remuneração e o risco
3.1. A rendibilidade esperada, o risco e a liquidez
Características de alguns produtos financeiros
4.1. Depósitos a prazo (e.g. tipo de remuneração, taxa de juro, prazo, mobilização antecipada)
4.2. Certificados de aforro (e.g. remuneração, mobilização)
4.3. Obrigações do tesouro (e.g. taxa de cupão, maturidade, valor de reembolso, valor nominal)
4.4. Obrigações de empresas (e.g. taxa de cupão, maturidade, valor de reembolso, valor nominal)
4.5. Ações
4.5.1. O valor de uma ação e o valor de uma empresa
4.5.2. Custos associados ao investimento em ações (comissões de guarda de títulos, de depósito ou de custódia, taxas de
bolsa)
4.5.3. Aspetos a ter em conta no investimento em ações
Fundos de Investimento: conceito e noções básicas
Seguros de vida (âmbito da garantia, custo real, redução e resgate, rendimento mínimo garantido, participação nos resultados,
noções de regime fiscal)
Fundos de pensões
7.1. Fundos de pensões vs. - Planos de pensões
7.2. Espécies mais relevantes: fundos de pensões PPR/E
Outros ativos: moeda, ouro, etc.
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9823

Objetivo(s)

Carga horária
50 horas

Crédito e endividamento
1.
2.
3.
4.

Definir o conceito de dívida e de taxa de esforço.
Avaliar os custos do crédito.
Comparar propostas alternativas de crédito.
Caracterizar os direitos e deveres associados ao recurso ao crédito.

Conteúdos
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Recurso ao crédito: vantagens e desvantagens do endividamento
Necessidades financeiras e finalidade do crédito (e.g. casa, carro, saúde, educação)
Encargos com os empréstimos: juros, comissões, despesas, seguros e impostos
3.1. Conceito de taxa de juro anual nominal (TAN), TAE e TAEG
3.2. Principais tipos de comissões: iniciais, mensais, amortização antecipada, incumprimento
3.3. Seguros de vida e de proteção do crédito
Reembolso do empréstimo
4.1. O prazo do empréstimo: fixo, revolving, curto prazo, longo prazo
4.2. Modalidades de reembolso e conceito de prestação mensal
4.3. Carência e diferimento de capital
Empréstimos em regime de taxa fixa e em regime de taxa variável
5.1. Vantagens e desvantagens e relação entre o regime e o valor da taxa de juro
5.2. O indexante (taxa de juro de referência) e o spread
5.3. Fatores que influenciam o comportamento das taxas de juro de referência e a fixação do spread
Elementos do empréstimo
6.1. Relação entre o valor da prestação, a taxa de juro e o prazo
6.2. Relação entre o montante do crédito, o prazo e total de juros a pagar
6.3. Relação entre variação da taxa de juro e a variação da prestação mensal
Crédito à habitação e crédito aos consumidores (crédito pessoal, crédito automóvel, cartões de crédito, linhas de crédito e
descobertos bancários)
7.1. Principais características
7.2. Informação pré-contratual, contratual e durante a vigência do contrato
7.3. Amortização antecipada dos empréstimos
7.4. Livre revogação no crédito aos consumidores
Crédito automóvel clássico vs. em leasing: regime de propriedade e seguros obrigatórios
Crédito revolving: cartões de crédito, linhas de crédito e descobertos bancários
9.1. Formas de utilização, modalidades de pagamento e custos associados
Critérios relevantes para a comparação de diferentes propostas de crédito
10.1. Avaliação da solvabilidade: conceito de risco de crédito
10.2. Rendimento disponível, despesas fixas e taxa de esforço dos compromissos financeiros
10.3. Valor e tipo de garantias (e.g. hipoteca e penhor, fiança e aval, seguros)
10.4. Mapa de responsabilidades de crédito
Tipos de instituições que concedem crédito e intermediários de crédito (e.g. o crédito no ponto de venda)
O papel do fiador e as responsabilidades assumidas
Regime de responsabilidade no pagamento de empréstimos conjuntos
Consequências do incumprimento: juros de mora, histórico de crédito, penhora de bens, execução de hipotecas e insolvência
O sobre-endividamento: como evitar e onde procurar ajuda
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Anexo 2:
9820

Planeamento e gestão do orçamento familiar
1.
2.

Objetivo(s)

3.
4.
5.

Elaborar um orçamento familiar, identificando rendimentos e despesas e apurando o respetivo saldo.
Avaliar os riscos e a incerteza no plano financeiro ou identificar fatores de incerteza no rendimento e na
despesa.
Distinguir entre objetivos de curto prazo e objetivos de longo prazo.
Utilizar a conta de depósito à ordem e os meios de pagamento.
Distinguir entre despesas fixas e variáveis e entre despesas necessárias e supérfluas.

Conteúdos
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Carga horária
25 horas

Orçamento familiar
1.1. Fontes de rendimento: salário, pensão, subsídios, juros e dividendos, rendas
1.1.1. Deduções ao rendimento: impostos e contribuições para a Segurança Social
1.1.2. Distinção entre rendimento bruto e rendimento líquido
1.2. Tipos de despesas
1.2.1. Despesas fixas (e.g. renda de casa, escola dos filhos, pagamento de empréstimos)
1.2.2. Despesas variáveis prioritárias (e.g.: alimentação)
1.2.3. Despesas variáveis não prioritárias
1.3. A noção de saldo como relação entre os rendimentos e as despesas
Planeamento do orçamento
2.1. Distinção entre objetivos de curto e de longo prazo
2.2. Cálculo das necessidades de poupança para a satisfação de objetivos no longo prazo
2.3. A poupança
Fatores de incerteza
3.1. No rendimento (e.g. desemprego, divórcio, redução salarial, promoção)
3.2. Nas despesas (e.g. doença, acidente)
Precaução
4.1. Constituição de um «fundo de emergência» para fazer face a imprevistos
4.2. Importância dos seguros (e.g. acidentes, saúde)
Conta de depósitos à ordem
5.1. Abertura da conta à ordem: elementos de identificação
5.2. Tipo de conta: individual, solidária e conjunta
5.3. Movimentação e saldo da conta: saldo disponível, saldo contabilístico e saldo autorizado
5.4. Formas de controlar os movimentos e o saldo da conta à ordem
5.5. Custos de manutenção da conta de depósitos à ordem
5.6. Descobertos autorizados em conta à ordem: vantagens e custos
Meios de pagamento
6.1. Notas e moedas
6.2. Cheques: tipos de cheques (e.g. cruzados, não à ordem), endosso
6.3. Débitos diretos: domiciliação de pagamentos, cancelamento
6.4. Transferências interbancárias
6.5. Cartões de débito
6.6. Cartões de crédito
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9821

Objetivo(s)

Carga horária
50 horas

Produtos financeiros básicos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Distinguir entre depósitos à ordem e depósitos a prazo.
Caraterizar a diferença entre cartões de débito e de crédito.
Caraterizar os principais tipos de empréstimos comercializados pelas instituições de crédito para clientes
particulares.
Caracterizar os principais tipos de seguros.
Identificar os direitos e deveres do consumidor financeiro.
Caracterizar diversos tipos de fraude.

Conteúdos
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

Depósitos à ordem vs. depósito a prazo
1.1. Remuneração e liquidez
1.2. Características dos depósitos a prazo: remuneração (conceitos de TANB, TANL, TANB média), reforços e mobilização
1.3. O fundo de garantia de depósito
Cartões bancários: cartões de débito, cartões de crédito, cartões de débito diferido, cartões mistos
Tipos de crédito bancário: crédito à habitação, crédito pessoal, crédito automóvel (clássico vs leasing), cartões de crédito,
descobertos bancários
3.1. Principais características: regime de prestações, regime de taxa, crédito revolving
3.2. Conceitos: montante do crédito, prestação, taxa de juro (TAN), TAE e TAEG
3.3. Custos do crédito: juros, comissões, despesas, seguros e impostos
Tipos de seguros: automóvel (responsabilidade civil vs. danos próprios), acidentes de trabalho, incêndio, vida, saúde
4.1. Principais características: seguros obrigatórios vs seguros facultativos, coberturas, prémio, declaração do risco,
participação do sinistro, regularização do sinistro (seguro automóvel), cessação do contrato
4.2. Conceitos: apólice, prémio, capital seguro, multirriscos, tomador do seguro vs segurado, franquia, período de carência,
princípio indemnizatório, resgate, estorno; e no âmbito do seguro automóvel: carta verde, declaração amigável,
certificado de tarifação, indemnização direta ao segurado
Tipos de produtos de investimento: ações, obrigações, fundos de investimento e fundos de pensões
5.1. Receção e execução de ordens
5.2. Registo e depósito de Valores Mobiliários
5.3. Consultoria para investimento
Contratação de serviços financeiros à distância: internet, telefone
Direitos e deveres do consumidor financeiro
7.1. Entidades reguladoras das instituições financeiras
7.2. Legislação de proteção dos consumidores de produtos e serviços financeiros
7.3. Direito a reclamar e formas de o fazer
7.4. Direito à informação pré-contratual, contratual e durante a vigência do contrato (e.g. Preçários, Fichas de Informação
Normalizadas, minutas de contratos, cópias do contrato e extratos)
7.5. Dever de prestação de informação verdadeira e completa
A aquisição de produtos financeiros como um contrato entre a instituição financeira e o consumidor
Precaução contra a fraude
9.1. Instituições autorizadas a exercer a atividade
9.2. Fraudes mais comuns com produtos financeiros (e.g. phishing, notas falsas, utilização indevida de cheques e cartões) e
sinais a que deve estar atento
9.3. Proteção de dados pessoais e códigos
9.4. Entidades a que deve recorrer em caso de fraude ou de suspeita de fraude
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9822

1.
2.

Objetivo(s)

Carga horária
25 horas

Poupança - conceitos básicos

3.
4.
5.

Reconhecer a importância da poupança relacionando-a com os objetivos da vida.
Utilizar um conjunto de noções básicas de matemática financeira que apoiam a tomada de decisões
financeiras.
Relacionar remuneração e risco utilizando essa relação como ferramenta de auxílio nas decisões de
aplicações de poupança.
Identificar as características de alguns produtos financeiros onde a poupança pode ser aplicada.
Identificar elementos de comparação dos produtos financeiros.

Conteúdos
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

Poupança
1.1. A importância da poupança no ciclo de vida: maio para acomodar oscilações de rendimento e de despesas, para fazer
face a imprevistos, para concretizar objetivos de longo prazo e para acumular património
1.2. Comportamentos básicos de poupança (e.g. fazer um orçamento, racionar despesas não prioritárias, envolver a família,
avaliar e aproveitar descontos, etc.)
Noções básicas sobre juros
2.1. Regime de juros simples e de juros compostos
2.2. Taxa de juro nominal vs. taxa de juro real
2.3. Taxa de juro nominal vs. taxa de juro efetiva
Relação entre remuneração e o risco
3.1. A rendibilidade esperada, o risco e a liquidez
Características de alguns produtos financeiros
4.1. Depósitos a prazo (e.g. tipo de remuneração, taxa de juro, prazo, mobilização antecipada)
4.2. Certificados de aforro (e.g. remuneração, mobilização)
4.3. Obrigações do tesouro (e.g. taxa de cupão, maturidade, valor de reembolso, valor nominal)
4.4. Obrigações de empresas (e.g. taxa de cupão, maturidade, valor de reembolso, valor nominal)
4.5. Ações
4.5.1. O valor de uma ação e o valor de uma empresa
4.5.2. Custos associados ao investimento em ações (comissões de guarda de títulos, de depósito ou de custódia, taxas de
bolsa)
4.5.3. Aspetos a ter em conta no investimento em ações
Fundos de Investimento: conceito e noções básicas
Seguros de vida (âmbito da garantia, custo real, redução e resgate, rendimento mínimo garantido, participação nos resultados,
noções de regime fiscal)
Fundos de pensões
7.1. Fundos de pensões vs. - Planos de pensões
7.2. Espécies mais relevantes: fundos de pensões PPR/E
Outros ativos: moeda, ouro, etc.
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Objetivo(s)

Carga horária
50 horas

Crédito e endividamento
1.
2.
3.
4.

Definir o conceito de dívida e de taxa de esforço.
Avaliar os custos do crédito.
Comparar propostas alternativas de crédito.
Caracterizar os direitos e deveres associados ao recurso ao crédito.

Conteúdos
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Recurso ao crédito: vantagens e desvantagens do endividamento
Necessidades financeiras e finalidade do crédito (e.g. casa, carro, saúde, educação)
Encargos com os empréstimos: juros, comissões, despesas, seguros e impostos
3.1. Conceito de taxa de juro anual nominal (TAN), TAE e TAEG
3.2. Principais tipos de comissões: iniciais, mensais, amortização antecipada, incumprimento
3.3. Seguros de vida e de proteção do crédito
Reembolso do empréstimo
4.1. O prazo do empréstimo: fixo, revolving, curto prazo, longo prazo
4.2. Modalidades de reembolso e conceito de prestação mensal
4.3. Carência e diferimento de capital
Empréstimos em regime de taxa fixa e em regime de taxa variável
5.1. Vantagens e desvantagens e relação entre o regime e o valor da taxa de juro
5.2. O indexante (taxa de juro de referência) e o spread
5.3. Fatores que influenciam o comportamento das taxas de juro de referência e a fixação do spread
Elementos do empréstimo
6.1. Relação entre o valor da prestação, a taxa de juro e o prazo
6.2. Relação entre o montante do crédito, o prazo e total de juros a pagar
6.3. Relação entre variação da taxa de juro e a variação da prestação mensal
Crédito à habitação e crédito aos consumidores (crédito pessoal, crédito automóvel, cartões de crédito, linhas de crédito e
descobertos bancários)
7.1. Principais características
7.2. Informação pré-contratual, contratual e durante a vigência do contrato
7.3. Amortização antecipada dos empréstimos
7.4. Livre revogação no crédito aos consumidores
Crédito automóvel clássico vs. em leasing: regime de propriedade e seguros obrigatórios
Crédito revolving: cartões de crédito, linhas de crédito e descobertos bancários
9.1. Formas de utilização, modalidades de pagamento e custos associados
Critérios relevantes para a comparação de diferentes propostas de crédito
10.1. Avaliação da solvabilidade: conceito de risco de crédito
10.2. Rendimento disponível, despesas fixas e taxa de esforço dos compromissos financeiros
10.3. Valor e tipo de garantias (e.g. hipoteca e penhor, fiança e aval, seguros)
10.4. Mapa de responsabilidades de crédito
Tipos de instituições que concedem crédito e intermediários de crédito (e.g. o crédito no ponto de venda)
O papel do fiador e as responsabilidades assumidas
Regime de responsabilidade no pagamento de empréstimos conjuntos
Consequências do incumprimento: juros de mora, histórico de crédito, penhora de bens, execução de hipotecas e insolvência
O sobre-endividamento: como evitar e onde procurar ajuda
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Objetivo(s)

Carga horária
25 horas

Funcionamento do sistema financeiro
1.
2.
3.
4.
5.

Caracterizar o papel dos bancos na intermediação financeira.
Identificar as funções de um banco central.
Identificar as funções do mercado de capitais.
Identificar as funções dos seguros.
Explicar o funcionamento do sistema financeiro.

Conteúdos
1.
2.

3.

4.

5.
6.

O papel dos bancos na intermediação financeira (i.e. enquanto recetores de depósitos e financiadores da economia)
O papel dos Bancos Centrais
2.1. O papel do Banco Central Europeu e a sua missão de estabilidade de preços: taxa de juro e taxa de inflação
2.2. As funções da moeda
2.3. Taxas de juro de referência (e.g. Euribor, taxa de juro de referência do Banco Central Europeu)
2.4. Moedas estrangeiras e taxa de câmbio
As funções do mercado de capitais
3.1. O mercado de capitais enquanto alternativa ao financiamento bancário
3.2. O mercado de capitais na oferta de produtos de investimento (ações, obrigações e fundos de investimento)
3.3. Tipos de serviços financeiros: receção e execução de ordens; registo e depósito de Valores Mobiliários; consultoria
para investimento; plataformas de negociação
3.4. Noções de gestão de carteira
As funções dos seguros
4.1. Indemnização de perdas
4.2. Prevenção de riscos
4.3. Formação de poupança
4.4. Garantia
Tipo de instituições financeiras autorizadas (e.g. bancos, instituições financeiras de crédito, empresas de seguros, mediadores
de seguros, sociedades gestoras de fundos de pensões, sociedades gestoras de fundos de investimento, sociedades financeiras
de corretagem e sociedades corretoras)
O papel do sistema financeiro no progresso tecnológico e no financiamento do investimento
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Objetivo(s)

Carga horária
50 horas

Poupança e suas aplicações
1.
2.
3.
4.

Reconhecer a importância de planear a poupança.
Distinguir critérios de avaliação de produtos financeiros.
Comparar produtos financeiros em função de objetivos.
Selecionar aplicações de poupança em função de objetivos.

Conteúdos
1.

2.

3.

4.

Poupança
1.1. A importância da poupança no ciclo de vida: meio para acomodar oscilações de rendimento e de despesas, para fazer
face a imprevistos, para concretizar objetivos de longo prazo e para acumular património
1.2. Comportamentos básicos de poupança (e.g. fazer um orçamento, racionar despesas não prioritárias, envolver a família,
avaliar e aproveitar descontos, etc.)
Noções básicas de matemática financeira
2.1. Regime de juros simples e de juros compostos
2.2. Taxa de juro nominal vs. taxa de juro real
2.3. Taxas de juro nominais, efetivas e equivalentes
2.4. Rendas financeiras
Relação entre remuneração e o risco
3.1. A rendibilidade esperada, o risco e a liquidez
3.2. As tipologias de risco e a sua gestão
Características de alguns produtos financeiros
4.1. Depósitos a prazo (e.g. tipo de remuneração, taxa de juro, prazo, mobilização antecipada)
4.2. Certificados de aforro (e.g. remuneração, mobilização)
4.3. Obrigações do tesouro (e.g. taxa de cupão, maturidade, valor de reembolso, valor nominal)
4.4. Obrigações de empresas (e.g. taxa de cupão, maturidade, valor de reembolso, valor nominal)
4.5. Ações
4.5.1. O valor de uma ação e o valor de uma empresa
4.5.2. Custos associados ao investimento em ações (comissões de guarda de títulos, de depósito ou de custódia, taxas de
bolsa)
4.5.3. Aspetos a ter em conta no investimento em ações
4.5.4. Fundos de Investimento
4.5.5. Fundos harmonizados vs. fundos não harmonizados; fundos fechados vs fundos abertos
4.5.6. Tipologias dos fundos de investimento: fundos especiais de investimento; fundos poupança reforma; fundos de
fundos; fundos de obrigações; fundos poupança ações; fundos de tesouraria; fundos do mercado monetário;
fundos mistos; fundos flexíveis
4.5.7. Outros organismos de investimento coletivo: fundos de investimento imobiliário; fundos de titularização de
créditos; fundos de capital de risco
4.5.8. Encargos na subscrição de fundos de investimento (comissões de subscrição, comissões de resgate, comissões de
gestão)
4.6. Seguros de vida (âmbito da garantia, custo real, redução e resgate, rendimento mínimo garantido, participação nos
resultados, noções de regime fiscal)
4.7. Fundos de pensões
4.7.1. Fundos de pensões vs. Planos de pensões
4.7.2. Classificações dos fundos de pensões/planos de pensões: fechados vs. abertos; adesões coletivas (contributivas
vs. não contributivas) vs. adesões individuais; de contribuição definida vs de benefício definido
4.7.3. Espécies mais relevantes: fundos de pensões PPR/E
4.7.4. Benefícios: pensão vs. capital, diferimento, transferibilidade, previsão de direitos adquiridos
4.7.5. Outros ativos: moeda, ouro, etc
4.7.6. Produtos financeiros
4.7.7. Poupar de acordo com objetivos
4.7.8. Liquidez, rendibilidade e risco
4.7.9. Remuneração bruta vs. remuneração líquida
4.7.10. Medidas de avaliação de performance
4.7.11. O papel do research
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