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- Senhor Secretário de Estado das Pescas em representação da Sra. Ministra do Mar 

- Senhor assessor da Sra. Ministra do Mar  

- Senhor Presidente do Conselho Geral  

- Senhor Presidente do ISEG 

- Senhor Presidente da MSC Portugal 

- Senhor adido da Sra. Embaixadora do Panamá 

- Senhora Presidente da Associação de Alunos  

- Senhor Diretor-Geral do Ensino Superior 

- Senhor deputado da Assembleia da República 

- Senhores vereadores da Câmara Municipal de Oeiras 

- Senhores Presidentes, Vice-presidentes e pró-presidentes de Instituições de Ensino Superior 

- Senhor representante da Direcção Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços 

Marítimos 

- Senhor Vice-presidente da CCDR-Lisboa e Vale do Tejo 

- Senhor representante da Autoridade Marítima 

- Senhor representante da Unidade de Controlo Costeiro da GNR 

- Senhor Presidente da Associação de Armadores da Marinha de Comércio 

- Senhores representantes de empresas armadoras da marinha de comércio e outras empresas e 

entidades ligadas ao setor marítimo-portuário 

- Senhores directores de escolas de formação marítima 

- Senhores representantes de sindicatos de oficiais da Marinha Mercante 

- Senhores Presidentes dos órgãos da Escola 

- Ilustres convidados 

- Estimados membros do corpo docente e não docente 

- Caros Estudantes 

- Minhas Senhoras e Meus Senhores 

 

Hoje celebra-se o dia da ENIDH que de acordo com os seus Estatutos coincide com o Dia 

Mundial do Mar. Comemoram-se igualmente os noventa e dois anos de vida da nossa 

Instituição totalmente dedicados à formação superior náutica.  

A ENIDH tem vindo a afirmar-se ao longo dos tempos, enquanto entidade promotora do 

conhecimento e da formação de quadros superiores qualificados para o setor marítimo-

portuário, contribuindo para que Portugal mantenha uma imagem de prestígio enquanto país 

de tradição marítima. Procurando responder às necessidades que decorrem da importância que 

o setor dos transportes marítimos e áreas afins devem assumir para o desenvolvimento 

sustentado do país, a ENIDH afirma-se como a “âncora” de um futuro de sucesso para os seus 

diplomados. Segundo dados publicados recentemente pelo Instituto de Emprego e Formação 

Profissional (IEFP), a ENIDH possui uma das mais baixas taxas de desemprego dos seus 

diplomados no conjunto das 32 instituições de ensino superior público, o que constitui um 

indicador importante para os candidatos ao ingresso no ensino superior. 

Para dar cumprimento à sua missão, a ENIDH oferece cursos de licenciatura e mestrado, nas 

áreas de Pilotagem e Engenharia de Máquinas Marítimas – ambas com certificação marítima 
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internacional em conformidade com a Convenção STCW da Organização Marítima 

Internacional - para além de oferecer os cursos de Engenharia de Sistemas Eletrónicos 

Marítimos, Gestão Portuária e Gestão de Transportes e Logística. Deve salientar-se que 

iremos iniciar este ano letivo a nova licenciatura em Engenharia Eletrotécnica Marítima, 

conducente à certificação marítima do oficial electrotécnico (ETO), que recentemente ficou 

consagrada na legislação nacional através da publicação da portaria nº 253/2016 do Ministério 

do Mar, que veio actualizar os certificados profissionais dos marítimos. 

A ENIDH vai continuar a apostar nos novos ciclos de estudos superiores designados por 

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP). Este ano, a Direção Geral do Ensino 

Superior aprovou duas novas ofertas formativas de TeSP da ENIDH em Climatização e 

Refrigeração e Redes e Sistemas Informáticos. No âmbito destes cursos, foram celebrados 

protocolos com mais de 30 empresas da região, para a realização de estágios dos estudantes 

em contexto de trabalho.  Gostaria de expressar o meu agradecimento às empresas que 

aceitaram colaborar com a Escola na criação destas novas ofertas formativas. 

Ao nível das candidaturas de estudantes ao ensino superior, a Escola ter vindo a melhorar a 

sua capacidade de atração de novos alunos. Se tivermos em consideração todas as 

modalidades de acesso ao ensino superior (candidatura nacional de acesso, concursos 

especiais, regimes especiais e alunos internacionais), estima-se que iremos ter no corrente ano 

letivo cerca de 200 novos alunos nos cursos de licenciatura. Se a este número, forem 

adicionados os alunos colocados nos cursos TeSP e nos cursos de mestrado, iremos ter este 

ano cerca de 300 novos alunos, número extremamente significativo e revelador da capacidade 

da Escola em captar mais alunos para as suas ofertas formativas. 

No que diz respeito à aposta da Escola na internacionalização, gostaria de salientar pela sua 

importância, a vinda pela primeira vez de 37 alunos panamianos para diversos cursos da 

Escola, na sequência do protocolo de colaboração celebrado em 2015 com o IFARHU, 

Instituto de Formação e Aproveitamento de Recursos Humanos do Panamá. Aproveito esta 

oportunidade para expressar publicamente o meu profundo agradecimento à Sra. Embaixadora 

do Panamá, Dra. Ilka Barés e ao adido pessoal da Sra. Embaixadora, Dr. Carlos Barés, pelo 

extraordinário apoio dado à vinda destes novos alunos para a nossa instituição.   

Ao nível do Programa ERASMUS, iniciou-se no ano passado o intercâmbio de estudantes 

com instituições de Espanha, Polónia e Eslovénia, tendo pela primeira vez alunos da ENIDH 

ido estudar para instituições desses países. No âmbito dos estágios de diplomados dos cursos 

marítimos, destaca-se a assinatura do protocolo de colaboração com o armador alemão 

Hamburg Sud, que permitiu realizar embarques de praticantes com financiamento assegurado 

pelo Programa ERASMUS. Este ano, o intercâmbio de estudantes aumentou 

significativamente, pelo que podemos concluir que este programa está a atingir a sua 

“velocidade de cruzeiro”. 

Ao nível da formação pós-graduada, assume igualmente grande relevância, o sucesso obtido 

na primeira edição do curso de Especialização da Academia MSC/ENIDH em “Shipping & 

Logistics Management”. Trata-se de um projecto pioneiro e inovador o qual, dado o sucesso 

obtido na primeira edição, irá continuar neste ano letivo com a sua segunda edição. Gostaria 
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de agradecer o extraordinário apoio e colaboração que o Dr. Carlos Vasconcelos, Presidente 

da MSC Portugal tem dado a este projecto desde o seu início. 

A ENIDH continua empenhada em estabelecer novas parcerias com instituições de ensino 

superior de referência. Deste modo, iremos celebrar hoje o protocolo de colaboração com o 

Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), para a realização da 11ª edição do curso de 

pós-graduação em “Shipping and Port Management”, e que irá contar com a colaboração de 

docentes da ENIDH. Gostaria de expressar o meu público agradecimento ao Sr. Presidente do 

ISEG, Prof. Doutor Mário Caldeira e ao Prof. Doutor Augusto Felício pela disponibilidade em 

apoiar esta importante parceria entre as nossas instituições. 

Neste último ano, a Escola tem prosseguido o seu envolvimento na realização de atividades 

náuticas para os seus estudantes bem como embarques em navios. No âmbito do protocolo 

com a Escola Naval, manteve-se em vigor o programa de embarques ao fim de semana em 

corvetas da Armada, pelo que aproveito publicamente para agradecer a colaboração da 

Marinha Portuguesa no sucesso desta iniciativa. Na sequência do protocolo estabelecido com 

a APORVELA, a Escola participou no passado mês de julho na regata Tall Ships Races 2016, 

com cerca de 50 estudantes e docentes no navio Santa Maria Manuela. Demos igualmente 

apoio aos embarques de estudantes em embarcações de recreio em colaboração com a 

Associação David Melgueiro, que disponibilizou do seu veleiro atracado na Marina de Oeiras.  

Saliente-se a excelente colaboração existente entre a ENIDH e a empresa municipal Oeiras 

Viva, com o objetivo de dinamizar projectos de interesse comum na área náutica, em 

particular com a Marina de Oeiras, pelo que gostaria de agradecer publicamente na pessoa do 

sr. Presidente da Marina de Oeiras a disponibilidade e colaboração que tem vindo a manter 

com a ENIDH. 

Relativamente às atividades da investigação, diversos docentes da Escola têm mantido 

atividades de investigação relevantes em centros acreditados pela Fundação para a Ciência e 

Tecnologia (FCT). Na caso específico da área de navegação, a Escola possui competências 

únicas no país, visto dispor de simuladores de manobra que permitem realizar estudos de 

investigação aplicada sobre a manobrabilidade de navios em estuários, bacias e portos. A 

título de exemplo, podemos referir a realização de estudos recentes para a Portos dos Açores e 

outro para a empresa marítimo-turística Douro Azul.  

No que diz respeito à certificação de oficiais da marinha mercante, devido à implementação 

das alterações de Manila ao STCW, que terão que estar concluídas até ao final do corrente 

ano, a Escola tem vindo a realizar um enorme conjunto de cursos necessários para a 

revalidação de certificados marítimos. Estima-se que até ao final do corrente ano, cerca de 

500 oficiais no ativo irão passar pela Escola para actualizar os seus certificados, 

indispensáveis ao exercício da sua atividade profissional. Dado o enorme acréscimo de 

trabalho que esta atividade acarretou para a Escola, gostaria de agradecer ao corpo docente e 

não docente a enorme dedicação e esforço que têm tido para viabilizar com sucesso a 

concretização destas formações, imprescindíveis para a revalidação de certificados dos 

marítimos. 
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No que diz respeito à inserção dos diplomados da Escola na atividade profissional, a ENIDH 

tem vindo a desenvolver contactos para assegurar oferta de estágios aos praticantes, 

imprescindíveis para ascender à categoria de oficial da marinha mercante. Saliente-se a este 

propósito os protocolos celebrados com diversas empresas visando dar resposta a este 

problema que afecta os nossos diplomados. Relativamente aos restantes cursos, a Escola tem 

celebrado um elevado número de protocolos com empresas de diversos setores, visando 

aumentar a oferta de estágios aos nossos diplomados. 

Finalmente, gostaria de salientar o investimento efectuado ao longo do último ano na 

reabilitação do campus escolar, e que visaram melhorar as condições de estudo e trabalho da 

comunidade académica. Salienta-se a este propósito, as reabilitações realizadas em salas de 

aulas, salas de estudo, laboratórios, simuladores, ginásio, piscina e Residência de Estudantes, 

pela sua relevância para a melhoria de condições da nossa instituição. 

 

 

 

Caros estudantes, caros colegas docentes e não docentes 

Ilustres convidados 

Minhas senhoras e meus senhores, 

 

O ano letivo que findou foi extremamente exigente para toda a comunidade escolar. Por este 

motivo, gostaria de agradecer aos membros do corpo docente e não docente a dedicação e o 

empenho que têm tido para ajudar a transformar a ENIDH numa escola melhor. Gostaria 

também de agradecer o importante papel desempenhado pela Associação de Alunos da 

ENIDH, que graças ao seu entusiasmo e dinamismo conseguiu mobilizar os nossos estudantes 

para diversas atividades que deram visibilidade à nossa Escola no exterior. 

Para terminar, gostaria de deixar uma mensagem de confiança aos nossos estudantes e 

assegurar-lhes que tudo faremos para lhes dar as melhores condições de estudo na nossa 

Escola, de modo a que possam ter êxito na sua futura atividade profissional. Estou certo que 

com a colaboração de toda a comunidade académica e do setor envolvente, a ENIDH irá 

continuar a vencer os desafios que se lhe colocam e prestigiar o ensino superior náutico do 

nosso país.  

 

Muito obrigado.  


