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1. Caracterização da Unidade Curricular 

1.1. Designação da Unidade Curricular 

1.1.1. Designação

Finanças Internacionais

Curso(s):

Finanças Empresariais

Finanças Empresarias (P.L.)

1.1.2. Designation

International Finance

Course(s):

Degree in Corporate Finance

1.2. Sigla da área científica em que se insere 

1.2.1. Sigla da área científica

-

1.2.2. Scientific area's acronym

-

1.3. Duração da Unidade Curricular 

1.3.1. Duração

Semestral

1.3.2. Duration

Semestral

1.4. Total de horas de trabalho 

1.4.1. Horas de trabalho

Horas de Trabalho: 0108:00

1.4.2. Working hours

Working hours: 0108:00
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1.5. Total de horas de contacto 

1.5.1. Horas de contacto

(T) Teóricas: 0000:00 (TC) Trabalho de Campo: 0000:00

(TP) Teórico-Práticas: 0045:00 (OT) Orientação Tutorial: 0011:00

(P) Práticas: 0000:00 (E) Estágio: 0000:00

(PL) Práticas Laboratoriais: 0000:00 (O) Outras: 0000:00

(S) Seminário: 0000:00

Horas Contacto: 0056:00

1.5.2. Contact hours

(T) Theoretical: 0000:00 (TC) Field Work: 0000:00

(TP) Theoretical-practical: 0045:00 (OT) Tutorial Guidance: 0011:00

(P) Practical: 0000:00 (E) Internship: 0000:00

(PL) Laboratory practices: 0000:00 (O) Other: 0000:00

(S) Seminar: 0000:00

Contact Hours: 0056:00

1.6. ECTS

4

1.7. Observações 

1.7.1. Observações

Unidade Curricular Opcional

1.7.2. Comments

N/A

2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular 

2.1. Docente responsável e carga letiva (preencher o nome completo)

JOSÉ NUNO TEIXEIRA DE ABREU DE ALBUQERQUE SACADURA
Sem carga letiva

2.2. Responsible academic staff member and lecturing load (fill in the full name)

JOSÉ NUNO TEIXEIRA DE ABREU DE ALBUQERQUE SACADURA
No lecturing load
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3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na Unidade Curricular 

3.1. Outros docentes e respetivas carga letivas

3.2. Other academic staff and lecturing load

4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 

4.1. Objetivos de aprendizagem

Criar capacidades no domínio dos mercados de câmbios, na avaliação das decisões de investimento e de financiamento
nos mercados internacionais e na gestão de riscos de câmbio, de crédito e de taxa de juro.

4.2. Learning outcomes of the curricular unit

The student must understand the theory of international finance and its real world applications from a business point of
view. Foreign exchange markets and international capital markets (banking, debt and equity) are necessary to carry out a
sound and effective management of an international corporation from a financial point of view.

5.Conteúdos programáticos 

5.1. Conteúdos

1.         Mercado Cambial

2.         Gestão do risco de câmbio

3.         Internacionalização de empresas

4.         Mercados internacionais de capitais

5.         Trade Finance

6.         Financiamento Internacional

7.         Gestão do risco de taxa de Juro
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5.2. Syllabus

1. Foreign Exchange Markets

2. FX Risk Management

3. Firm Internationalization

4. International Financial Markets

5. Trade Finance

6. Foreign Financing

7. Interest Rate Management

6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da Unidade Curricular 

6.1. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos

No final da unidade curricular os alunos devem conhecer as principais formas de internacionalização de empresas, as
suas vantagens e riscos, bem como avaliar de forma precisa o custo efectivo de qualquer modalidade de financiamento
nos mercados financeiros internacionais, incorporando todos os aspectos relevantes, nomeadamente o risco cambial e de
taxa de juro. Devem também compreender a relevância da política de crédito internacional, conhecendo os produtos
bancários de cobertura de risco de crédito.

6.2. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives

At the end of the semester students will be able to understand the determinants and consequences of international financial
transactions, the decisions taken by economic agents and their interaction in international environments. They will be able
to assess financial costs in international markets, including all relevant risks such as exchange risk and interest rate risk.
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7. Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

7.1. Metodologias de ensino (avaliação incluída)

As aulas serão teórico-práticas, envolvendo o aprofundamento e discussão dos temas expostos, assim como a respectiva
ilustração mediante a resolução de casos práticos.

Propõe-se um procedimento de avaliação contínua que, cumulativamente, tenha em conta a elaboração de um trabalho
individual (  ), além da realização de uma prova escrita (cujas notas não poderão ser inferiores a 7 valores),estudo de caso
de acordo com as seguintes ponderações:

 

Trabalho individual    20%

Teste intercalar           40%

Teste sumativo           40%

 

Como alternativa de avaliação, para os alunos que não se enquadrarem nas condições acima descritas, os exames finais
escritos a realizar terão a ponderação de 100%.

7.2. Teaching methodologies (including evaluation)

Classes will be both theoretical and pratical, with real life examples.

The final grade will be determined by the weighted average of the following activities carried out throughout the semester:

Individual Project       20%  (minimum grade of 7)

Mid-term test              40%  (minimum grade of 7)

End-Term test             40%  (minimum grade of 7)

 

Alternatively, there will be a final exam for those who fail to pass the quantitative evaluation of the course with a minimum
weighted average grade of 10.

8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da Unidade
Curricular 

8.1. Demonstração da coerência das metodologias

As aulas serão teórico-práticas, envolvendo o aprofundamento e discussão dos temas expostos, assim como a respetiva
ilustração com casos práticos.
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8.2. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes

Classes will be both theoretical and pratical envolving the discussion of real life problems and cases.

9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória

Principal

Eitman, David, Stonehill, Arthur e Michael Moffett,  , 14th Edition, 2015, PearsonMultinational Business Finance

Sacadura, José N.; Pinheiro, Carlos M.; Horta, Paulo.  , 2ª Edição, 2022,Derivados e outros Instrumentos Financeiros
Edições Sílabo

Complementary

Eun, Cheol e Bruce Resnick,  , 8  Edition, 2017, McGraw-HillInternational Financial Management th

Shapiro, A.C.,   Edition, 2013, John Wiley & SonsMultinational Financial Management,10 th

Krugman Paul, Obstfeld Maurice e Marc Melitz,  , 13  Edition, International Economics with MyEconLab: Theory & Policy th

2014, Pearson

Silva, Eduardo, Carlos Mota, Mário Queiros, Adalmiro Pereira,  2ª Edição,Finanças e Gestão de Riscos Internacionais,
2016, Vida Económica


