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DOCENTE

TIPO DE AULA

TURMAS

TOTAL HORAS DE CONTACTO (*)

João Augusto Cantiga Esteves
O; OT; T; TP
T1; TP1; OT1; LO1
* Para turmas lecionadas conjuntamente, apenas é contabilizada a carga horária de uma delas.

9T; 9TP; 18OT; 3O

ANO

PERÍODO DE FUNCIONAMENTO*

HORAS DE CONTACTO

HORAS TOTAIS DE TRABALHO

ECTS

1º

S2

9T; 9TP; 18OT; 3O

168

6

* A-Anual;S-Semestral;Q-Quadrimestral;T-Trimestral

Precedências
Sem precedências

Conhecimentos Prévios recomendados
Teoria das finanças, Produtos e mercados de derivados

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências)
Os objetivos de aprendizagem são:
· Dar conhecimento sobre o ambiente internacional em que as empresas operam, bem como de transações e produtos financeiros nos
mercados internacionais;
· Familiarizar os alunos com os mercados cambiais, monetários e de capitais internacionais, bem como a teoria e a prática sobre a
diversificação dos investimentos e financiamentos internacionais;
· Proporcionar a aquisição de aptidões para a avaliação e gestão de riscos, especialmente riscos cambial e político.

No final da unidade curricular, o aluno deverá compreender e saber lidar com as tarefas acrescidas enfrentadas pelos gestores quando
desenvolvem processos de internacionalização das suas empresas e atuam em mercados financeiros globais.

Conteúdos programáticos
1. Introdução
2. Os mercados de câmbios
3. Os mercados financeiros internacionais
4. Caracterização dos riscos na atividade internacional
5. Gestão do risco cambial
6. Decisões de investimento internacional
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Metodologias de ensino (avaliação incluída)
Esta unidade curricular é lecionada com base em sessões teórico-práticas que servem para expor os pontos do programa apresentados
anteriormente e para a realização de um conjunto diverso de exercícios e casos práticos para a consolidação de conhecimentos. Devido à
atualidade e premência do tema, há a preocupação de adaptar os conceitos de Finanças Internacionais à realidade atual,
nomeadamente através do seu enquadramento dentro do contexto da União Europeia e da Globalização, também com o recurso à Imprensa
Especializada.

A avaliação de conhecimentos comporta duas componentes:
- Prova individual escrita: 60%;
- Casos/Mini Testes ao longo do semestre (pelo menos dois): 40%.

Bibliografia principal
- D. K. Eiteman, A.I. Stonehill, M.H. Moffett, MULTINATIONAL BUSINESS FINANCE, 13th ed. Pearson, 2013
- Michael H. Moffett, CASES IN INTERNATIONAL FINANCE, Pearson, 2001
- Solnik, Bruno and McLeavy, Dennis, GLOBAL INVESTMENTS, 6th ed., Pearson, 2009
- Imprensa especializada
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Academic Year

2020-21

Course unit

INTERNATIONAL FINANCE

Courses

FINANCE (*)

(*) Optional course unit for this course

Faculty / School

THE FACULTY OF ECONOMICS

Main Scientific Area

Acronym

Language of instruction
Portuguese

Teaching/Learning modality
Students must attend 75% of classes. Classes may be on-line if the sanitary situation requires us to do
so.

Coordinating teacher

Teaching staff

Luís Miguel Serra Coelho

Type

João Augusto Cantiga Esteves
O; OT; T; TP
* For classes taught jointly, it is only accounted the workload of one.

Classes

Hours (*)

T1; TP1; OT1; LO1
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Contact hours
T

TP

PL

TC

S

E

OT

O

Total

9

0

0

0

0

18

3

168

9

T - Theoretical; TP - Theoretical and practical ; PL - Practical and laboratorial; TC - Field Work; S - Seminar; E - Training; OT - Tutorial; O - Other

Pre-requisites
no pre-requisites

Prior knowledge and skills
Theory of Finance, Derivatives

The students intended learning outcomes (knowledge, skills and competences)
The main learning objectives are:
· To provide the international and European financial background for corporations as well as to identify the markets and products available in
International Markets;
· To understand the mechanics of the Foreign Exchange, Monetary and Capital Markets and the main topics of the theory and practice of
international investing and financing;
· To address the issues of Risk Management in the International context, mainly foreign exchange and political exposures.

At the end of this course, the student shall be able to understand and to learn how to cope with the additional tasks faced by the managers
when they develop a process of internationalization of their companies on a global financial markets

Syllabus
1. Introduction
2. Foreign Exchange Markets
3. International Financial Markets
4. Characterization of Exposures in an International Environment
5. Foreign Exchange Risk Management
6. International Investments Decisions
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Teaching methodologies (including evaluation)
This course relies on theoretical/applied sessions that we use to cover the main points of the syllabus. Students are also required to solve
and present a number of quizzes in class, which are considered to be an important part of the learning process. Due to the relevance and
actuality of the topic of International Finance, the main issues will be adapted to the reality of the markets, namely by considering the context
of the European Union situation within the current Globalization, using the Specialized Press.

The course assessment will be the following:
- Written individual exam: 60% of the final grade;
- Case Studies and Class quizzes (at least two): 40% of the final grade.

Main Bibliography
- D. K. Eiteman, A.I. Stonehill, M.H. Moffett, MULTINATIONAL BUSINESS FINANCE, 13th ed. Pearson, 2013
- Michael H. Moffett, CASES IN INTERNATIONAL FINANCE, Pearson, 2001
- Solnik, Bruno and McLeavy, Dennis, GLOBAL INVESTMENTS, 6th ed., Pearson, 2009
- Specialized Press
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