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Pós-Graduação em
Mercados e Riscos Financeiros

O curso de Pós-Graduação em Mercados e Riscos Financeiros é organizado conjuntamente pelo ISCTE 

Executive Education e pela NOVA IMS e associa o conhecimento e o rigor científicos à experiência prática, 

conteúdos programáticos atuais e inovadores, de forte componente aplicada, num programa estruturado para 

proporcionar a quadros do setor financeiro uma formação especializada na criação, análise e avaliação de 

instrumentos financeiros.

A QUEM SE DESTINA  
Gestores de Ativos e/ou de Risco em Bancos, 

Companhias de Seguros, Sociedades Gestoras de 

Fundos de Investimento, de Fundos de Pensões ou 

de Património;

Responsáveis pelas áreas de mercado de capitais e 

análise e gestão de risco;

Responsáveis pelas áreas de tesouraria e mercados;

Reguladores e traders;

Analistas dos mercados cambial, monetário e de 

capitais;

Responsáveis pelo research de ações e obrigações;

Executivos que pretendam obter a certificação 

internacional associada ao exame FRM Part I;

Analistas Financeiros e Consultores para 

Investimento;

Consultores e auditores financeiros;

Investidores particulares.

RAZÕES PARA FREQUENTAR ESTE
PROGRAMA

Análise e avaliação detalhada dos principais produtos 

e instrumentos financeiros, com particular incidência 

nos produtos derivados;

Identificação e desenvolvimento de técnicas 

integradas de análise e gestão dos diferentes riscos 

financeiros, quer na perspetiva da sua cobertura, 

quer na realização de operações de especulação e 

arbitragem;

Desenvolvimento de capacidades de análise e 

decisão na gestão de ativos e passivos, 

nomeadamente nos domínios da gestão de carteiras 

de investimento, gestão de tesouraria, fundos de 

pensões e gestão de fundos de investimento;

Desenvolvimento de técnicas e processos de 

inovação financeira, nomeadamente na criação e 

avaliação de novos produtos, classes de ativos e 

operações.



DIPLOMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
A aprovação em todas as unidades curriculares do programa 

concede um diploma conjunto de “Pós-Graduação” da NOVA 

IMS e do ISCTE Executive Education, com a identificação 

dos ECTS e a média final. A parte curricular do curso está 

estruturada em 4 trimestres num total de 12 unidades 

curriculares, as quais geram 60 créditos (ECTS) e um 

diploma conjunto (da NOVA IMS e do ISCTE Executive 

Education) de pós-graduação.

Para a conclusão da pós-graduação é necessária a obtenção 

de 60 ECTS correspondentes à realização de 12 unidades 

curriculares, estruturadas em ciclos trimestrais sequenciais 

de 2 a 4 unidades curriculares.

Unidade Curricular ECTS

Mercados Monetários e Cambiais 3

Ciência de Dados para Finanças 4,5

Avaliação de Empresas 4

Gestão de Carteiras 3,5

Mercados de Obrigações 7,5

Derivados Financeiros 7,5

Derivados e Activos de Longevidade 7,5

Opções Financeiras e Produtos Estruturados 7,5

Seminário de Ética nos Mercados Financeiros 0

Gestão de Activos e Passivos 7,5

Risco de Mercado 3,5

Risco de Crédito 4

Ciclo

1º

2º

3º

4º

ESTRUTURA DO PROGRAMA

O QUE DISTINGUE 
ESTE PROGRAMA

O curso está desenhado segundo os 

melhores standards internacionais fixados 

pelo Global Body of Investment Knowledge 

(GBIK) do CFA Institute e o Financial Risk 

Manager (FRM) da GARP, e contempla todos 

os conhecimentos-chave exigidos aos 

profissionais do sistema financeiro.

Esta pós-graduação é acreditada pela Global 

Association of Risk Professionals (GARP) 

como GARP Academic Partner, significando 

isto que a GARP reconhece que a 

pós-graduação em Mercados e Riscos 

Financeiros cobre mais de 70% da matéria 

associada ao programa Financial Risk 

Manager (FRM) Partes I e II. 

Consequentemente, os 6 melhores 

participantes na pós-graduação em Mercados 

e Riscos Financeiros ficam automaticamente 

inscritos no exame FRM Part I, a realizar em 

Novembro de 2022 em Lisboa.

Este Mestrado está classificado como o 

melhor Mestrado em Seguros, Risco e 

Ciências Actuariais em Portugal e 4º melhor 

do Mundo pela Eduniversal – agência 

internacional que publica anualmente o 

ranking dos melhores Mestrados e MBA do 

mundo.

Esta pós-graduação confere um certificado 

conjunto da NOVA IMS e do ISCTE Executive 

Education a cada aluno que conclua, com 

sucesso, o programa bem como o acesso à 

obtenção do grau de mestre em Estatística e 

Gestão de Informação, com especialização em 

Análise e Gestão de Risco, da NOVA IMS.

DIREÇÃO 
Jorge Bravo

João Pedro Nunes



EXPERIÊNCIA 
PÓS-GRADUAÇÃO

Excelência 
do Corpo Docente

Prestígio académico

Contacto permanente com o mundo 
empresarial

Experiência consolidada na formação 
de executivos

Ao longo da Pós-Graduação, os 
participantes terão oportunidade de 
integrar um conjunto de iniciativas que

visam promover o desenvolvimento de 
soft-skills, a partilha e o networking, 
nomeadamente:

•  Welcome Day 

•  Jantar Executive Education

•  Workshops

•  e Conferências

Rede de Contactos 
Privilegiada

Discussão, partilha e aprendizagem 
com outros participantes e docentes

Acesso a rede alumni exclusiva

CORPO DOCENTE

CARLOS
JESUS

ANTÓNIO GOMES
MOTA

DAVID DUARTE

JORGE 
BRAVO

GRACINDA RITA
GUERREIRO

JORGE 
M. MENDES

JOSÉ CARLOS 
DIAS

JOÃO MOREIRA 
RATO

JOÃO MIGUEL
LOURENÇO

JOÃO PEDRO
 NUNES

PEDRO PIRES
RIBEIRO

Realidade Empresarial

Estudo de casos reais, nacionais 
e internacionais

Partilha de conhecimentos e de 
experiências, conduzidas por 

especialistas reconhecidos nos 
respetivos setores de atividade
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Contactos
Caso pretenda obter mais informações sobre os cursos da 

NOVA IMS, poderá contactar qualquer elemento da equipa:

Coordenador do Curso
Jorge Bravo
jbravo@novaims.unl.pt 

Admissions Advisor
Joana Aleixo
jaleixo@novaims.unl.pt
+351 213 828 610 

Como chegar à NOVA IMS
Carris
701, 713, 716, 726, 742, 746, 756, 758, 770

Metro 
São Sebastião (Linha Azul e Linha Vermelha)
Praça de Espanha (Linha Azul)

Coordenadas GPS
38.732462  |  -9.159921

Campus de Campolide, 1070-312 Lisboa
Tel: +351 213 828 610  |  Fax: +351 213 828 611

Mercados e Riscos Financeiros

Condições de Candidatura
As condições para efetuar a candidatura são:

Licenciatura em área compatível;

Análise ao currículo académico e profissional do 

candidato;

Realização de uma entrevista com o Júri de 

Admissões.

Acreditações e Certificações da NOVA IMS Cofinanciado
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