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Glossário de Siglas 

 

A3ES – Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior 
AAMC – Associação de Armadores da Marinha de Comércio 
ADM – Administrador(a) 
Alumni Nautica – Associação dos Antigos Alunos da ENIDH 
AGEPOR – Associação dos Agentes de Navegação de Portugal 
APAT - Associação dos Transitários de Portugal 
APLOP – Associação dos Portos de Língua Portuguesa 
APP – Associação dos Portos de Portugal 
APORVELA – Associação Portuguesa de Treino de Vela 
CC – Coordenadores de Curso 
CG – Conselho de Gestão 
CGeral – Conselho Geral 
CAQ – Conselho para a Avaliação e Qualidade 
CEFE – Centro de Estudos e Formação Especializada 
CCISP – Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos 
CCM – Conselho de Certificação Marítima 
CID – Centro de Investigação e Desenvolvimento 
CCID – Coordenador do Centro de Investigação e Desenvolvimento 
CMO – Câmara Municipal de Oeiras 
CNA – Concurso Nacional de Acesso 
COMM – Clube de Oficiais da Marinha Mercante 
CP – Conselho Pedagógico 
CTC – Conselho Técnico-Científico 
CTFP – Contrato de trabalho em funções públicas 
CTeSP – Curso Técnico Superior Profissional 
DEM – Departamento de Engenharia Marítima 
DGES – Direção Geral do Ensino Superior 
DGRM – Direção Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos 
DGPM - Direção Geral da Política do Mar 
DGO – Direção Geral do Orçamento 
DTL – Departamento de Transportes e Logística 
EEA Grants – European Economic Area Grants 
ECTS – European Credit Transfer and Accumulation System 
EMSA – Agência Europeia de Segurança Marítima 
ECPDESP – Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico 
ETI – Equivalente a Tempo Integral 
EN – Escola Naval 
ENIDH – Escola Superior Náutica Infante D. Henrique 
GNR/UCC – Guarda Nacional Republicana/Unidade de Controlo Costeiro 
IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional 
II&D – Investigação, Inovação e Desenvolvimento 
IES – Instituições de Ensino Superior 
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IFARHU – Instituto de Formação e Aproveitamento de Recursos Humanos do Panamá 
IMO – Organização Marítima Internacional 
IPMA – Instituto Português do Mar e da Atmosfera 
MCTES – Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
MINF – Ministério das Infraestruturas e da Habitação 
MMAR – Ministério do Mar 
OE – Orçamento de Estado 
PALOP – Países de Língua Oficial Portuguesa 
PCAQ – Presidente do Conselho de Avaliação e Qualidade 
PCCM – Presidente do Conselho de Certificação Marítima 
PCP – Presidente do Conselho Pedagógico 
PCTC – Presidente do Conselho Técnico-Científico 
PE – Presidente da ENIDH 
PEst – Provedor do Estudante 
PD – Presidente de Departamento 
POSEUR – Programa Operacional para a Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos 
PREVPAP – Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração 
Pública 
SA – Serviço Académico 
SAC – Secretariado de apoio aos órgãos consultivos, coordenação de cursos e às unidades 
científico -pedagógicas; 
SAP – Serviço de Aprovisionamento e Património 
SAS – Serviço de Ação Social 
SDM – Sociedade de Desenvolvimento da Madeira 
SF – Serviço Financeiro 
SDMD – Serviço de Documentação e Material Didático 
Intermodal Portugal – Associação para a Promoção do Transporte Marítimo de Curta Distância 
SI – Serviço de Informática  
SP – Secretariado do Presidente da ENIDH 
SRH – Serviço de Recursos Humanos 
SRPOP – Serviço de Relações Públicas e Observatório Profissional 
ST – Serviço Técnico 
STCW – Convenção sobre Normas de Formação, Certificação e Serviço de Quartos dos Marítimos 
TC – Tribunal de Contas 
UC – Unidade curricular 
VP – Vice-Presidente 
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Nota introdutória 

 

 

De acordo com os Estatutos da Escola Superior Náutica Infante D. Henrique (ENIDH), o Presidente 
deve apresentar ao Conselho Geral, o plano de atividades e orçamento para cada ano do seu 
mandato. Dando cumprimento a esta disposição estatutária e legal, apresenta-se neste 
documento o Plano de Atividades e Orçamento da ENIDH para 2020, tendo em conta os eixos 
estratégicos, objetivos, metas e ações previstas do Plano Estratégico da ENIDH para 2018-2021, 
aprovado pelo Conselho Geral da Escola na sua reunião de 20 de dezembro de 2018. 

Neste documento, estão indicadas as ações a desenvolver em termos globais e os indicadores de 
realização bem como as metas a atingir em 2020. A elaboração das propostas de ação incluídas 
no Plano de Atividades para 2020, teve em consideração a manutenção do exigente quadro 
financeiro que tem vindo a ser aplicado às instituições de ensino superior público (IES), conforme 
estabelecido no Contrato de Legislatura 2020-2023 celebrado entre o Governo e as IES, bem 
como a necessidade de garantir a maior eficiência na utilização dos recursos colocados à 
disposição da instituição. 

Com o Plano de Atividades para 2020 aqui apresentado, que apresenta um quadro de 
investimentos muito elevado ao abrigo dos programas EEA GRANTS e POSEUR, entre outros, visa-
se dar-se um impulso muito relevante para o desenvolvimento sustentado da ENIDH. No entanto, 
a sua concretização plena só será possível com o empenho e a participação de toda a comunidade 
académica, ou seja do corpo docente, não docente e discente. A todos, faço um forte apelo para 
que participem de forma ativa e empenhada na sua concretização, de modo a que possamos ter 
uma Escola cada vez mais desenvolvida e relevante para o setor marítimo-portuário, 
contribuindo assim para o desenvolvimento sustentado da Economia Azul. 

 
 
Paço de Arcos, 9 de dezembro de 2019 
 
 
 
 
Luis Filipe Baptista 
Presidente 
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1. Caraterização da ENIDH  

1.1. Introdução 

 

As instituições de ensino superior público têm um papel fundamental no desenvolvimento 
sustentável do país. Deste modo, é fundamental intensificar a ligação entre o ensino que estas 
instituições ministram e o setor empresarial, associativo e autárquico, tendo em vista consolidar 
e reforçar as ofertas formativas ministradas pelas IES em áreas do conhecimento com mais 
empregabilidade e maior interesse estratégico para o país. 

Neste contexto, a ENIDH - Escola Superior Náutica Infante D. Henrique, enquanto única 
instituição pública de ensino superior na área marítimo-portuária, com mais de noventa e cinco 
anos de atividade de formação nesta área, tem por missão formar profissionais qualificados para 
o setor marítimo-portuário e setores afins, cuja importância estratégica para o país é reconhecida 
na Estratégia Nacional para o Mar (2013-2020) [1], pelo atual Governo [2] e por muitos outros 
setores de atividade económica do nosso país.  

A ENIDH ministra no ano letivo de 2019/2020 cursos em regime presencial (diurno e noturno) 
compreendendo formações de 1.º ciclo (licenciaturas), de 2.º ciclo (mestrados) e cursos técnicos 
superiores profissionais (CTeSP). Carateriza-se por ter uma oferta abrangente e multidisciplinar, 
com formações em diversas áreas do conhecimento, nomeadamente pilotagem, engenharia 
marítima e gestão dos transportes, portos e logística, conforme representado no Quadro I. 

 

Quadro I. Ofertas formativas da ENIDH 
 

Mestrados 
Pilotagem 
Engenharia de Máquinas Marítimas 

Licenciaturas 
Pilotagem 
Engenharia de Máquinas Marítimas (diurno) 
Engenharia de Máquinas Marítimas (noturno) 
Engenharia Eletrotécnica Marítima 
Gestão dos Transportes e Logística 
Gestão Portuária 

Técnicos Superiores Profissionais 
Eletrónica e Automação Naval 
Manutenção Mecânica Naval 
Redes e Sistemas Informáticos 
Climatização e Refrigeração 

 

Ao longo dos anos, a ENIDH tem vindo a afirmar-se como instituição superior de formação 
marítima, tanto pela qualidade da formação ministrada como pela capacidade de interagir com 
o setor marítimo-portuário ao qual está fortemente ligada. Ao longo dos anos, a empregabilidade 
dos diplomados da ENIDH tem-se mantido muito elevada, de acordo com os dados fornecidos 
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pela Direção Geral do Ensino Superior (DGES) de 2019, com base nas estatísticas fornecidas pelo 
Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP). Com efeito, a ENIDH destaca-se de forma 
muito positiva no conjunto das instituições de ensino superior público (IES), estando classificada 
como uma das instituições que possui das mais baixas taxas de desemprego dos seus diplomados, 
das cerca de trinta e duas instituições de ensino superior público (taxa de empregabilidade dos 
seus diplomados em cerca de 97%). 

A ENIDH desempenha igualmente um papel fundamental na qualificação e requalificação dos 
recursos humanos para o setor marítimo-portuário e setores afins, em diversas áreas do 
conhecimento, contribuindo de forma muito relevante para o desenvolvimento económico e 
social de empresas de navegação, portos, estaleiros navais, administrações portuárias e 
empresas industriais e de serviços que operam no setor marítimo-portuário, bem como de outras 
empresas e entidades ligadas à Economia Azul. 

 
 
 
 

1.2. Enquadramento estatutário 

 

A ENIDH é uma pessoa coletiva de direito público e goza de autonomia estatutária, científica, 
pedagógica, administrativa, financeira, patrimonial e disciplinar, de acordo com os seus Estatutos 
homologados pelo Despacho Normativo n.º 40/2008, de 7 de agosto, publicados no Diário da 
República n.º 158 – II Série, de 18 de agosto. 

A ENIDH é uma escola superior politécnica não integrada (lei nº 62/2007 de 10 de setembro - 
RJIES) que tem como referência a missão, os objetivos e as atribuições consagradas nos seus 
Estatutos [3].  

De acordo com o artigo 1º dos Estatutos, a missão da ENIDH visa a “qualificação de alto nível 
dos seus estudantes, produção e difusão do conhecimento, criação, transmissão e difusão da 
cultura, da ciência, da tecnologia e das artes, da investigação orientada e do desenvolvimento 
experimental, tendo sempre presente a valorização económica do conhecimento científico bem 
como a satisfação das necessidades do País.” 

Em particular, visa a promoção da educação, formação e qualificação, aos níveis mais exigentes 
e de acordo com os padrões internacionais, de oficiais da marinha mercante e de quadros 
superiores para o setor dos transportes e logística, tendo em vista garantir uma elevada 
empregabilidade, de acordo com os padrões de exigência da Agência de Avaliação e Acreditação 
do Ensino Superior (A3ES) e pela Agência Europeia de Segurança Marítima (EMSA), no caso dos 
cursos de formação para oficiais de marinha mercante. 
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1.3. Clientes da Escola 

 

Em 2020, os principais clientes da ENIDH continuarão a ser os estudantes que frequentam os 
seus cursos de mestrado, licenciatura e técnicos superiores profissionais (CTeSP), bem como os 
formandos de cursos de curta duração tendo em vista a sua qualificação profissional marítima, 
ou outra. Deste modo, a Escola irá continuar a desenvolver as suas atividades de formação, de 
modo a proporcionar aos estudantes e formandos de cursos de curta duração, os níveis de 
formação adequados às suas necessidades e expetativas. 

A ENIDH possui outros clientes, nomeadamente de setores empresariais que são potenciais 
empregadores de diplomados da Escola e empresas que pretendam realizar cursos de formação, 
estudos e projetos de investigação, tais como: armadores (nacionais e internacionais), 
administrações portuárias, estaleiros de construção e reparação naval, empresas 
transportadoras, agentes de navegação, transitários, operadores portuários e logísticos e 
empresas industriais e de serviços entre outras. 

Em síntese, os clientes da ENIDH são: 

1) Clientes internos: 

 Estudantes; 

 Oficiais de marinha mercante; 

 Formandos de cursos de curta duração conducentes a certificação marítima ou 
outras. 
 

2) Clientes externos: 

 Armadores da marinha de comércio, pesca, marítimo-turística e de tráfego local; 

 Administrações portuárias; 

 Instituições de ensino superior; 

 Escola Naval (EN); 

 Escolas de formação marítima, nacionais ou estrangeiros, nomeadamente de países 
de língua oficial portuguesa; 

 Entidades do setor marítimo-portuário (agentes de navegação, transitários, 
sociedades classificadoras, etc.); 

 Estaleiros de construção e reparação naval; 

 Entidades detentoras de marinas e portos de recreio; 

 Empresas e outras entidades do setor marítimo-portuário e setores afins; 

 Direção Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM); 

 Direção Geral da Política do Mar (DGPM); 

 Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA); 

 Direção de Faróis; 

 Instituto de Socorros a Náufragos; 

 Associações empresariais (AAMC, Intermodal Portugal, APLOP, etc..); 

 Comunidades portuárias; 
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 Unidade de Controlo Costeiro da GNR (GNR/UCC); 

 Clube de Oficiais da Marinha Mercante (COMM); 

 Associação de Antigos Alunos da ENIDH (Alumni Nautica); 

 Associações profissionais e sindicais do setor marítimo-portuário; 

 Autarquias com ligação à atividade marítima, nomeadamente a CMO; 

 Comunidade envolvente. 
 

 

 

1.4. Resumo das atividades previstas para 2020 

 

As atividades a desenvolver pela ENIDH em 2020, em consonância com os objetivos e metas 
definidas no Plano Estratégico para 2018-2021 [4], estão condicionadas pela necessidade de 
manter uma gestão rigorosa dos meios financeiros, sem contudo, pôr em causa o 
desenvolvimento sustentado da Instituição. Tendo em conta os recursos financeiros 
disponibilizados à ENIDH no “Contrato de Legislatura 2020-2023” celebrado entre o Governo e 
as instituições de ensino superior no passado dia 29 de novembro [5], a Escola irá continuar, no 
âmbito do quadro financeiro muito exigente imposto pelo Governo para esta legislatura, a apoiar 
a modernização dos meios afetos ao ensino bem como a melhorar as infraestruturas da Escola 
de modo a beneficiar toda a comunidade académica.  

Assim, e desde que que as condições financeiras o permitam, em 2020, as atividades da ENIDH, 
serão orientadas essencialmente para:  

 Formar quadros altamente qualificados para o setor marítimo-portuário e áreas afins; 

 Manter a acreditação dos cursos superiores e acreditação institucional da ENIDH pela 
A3ES, bem como a acreditação dos cursos marítimos pela EMSA; 

 Gerir de forma rigorosa os recursos disponíveis através de uma monitorização e 
acompanhamento mensal da execução orçamental, através dos mapas elaborados pelo 
Serviço Financeiro; 

 Continuar a aposta na racionalização e redução das despesas de funcionamento bem 
como na redução dos valores dos contratos de prestação de serviços; 

 Continuar a apoiar a abertura de concursos para a carreira docente, de modo a melhorar 
a estabilidade do corpo docente, desde que exista disponibilidade orçamental para os 
abrir; 

 Manter a certificação do Sistema de Gestão da Qualidade da ENIDH ISO 9001:2015; 

 Incrementar as atividades de divulgação da Escola e dos seus cursos; 

 Executar as atividades previstas para 2020 no cronograma do projeto pré-definido EEA 
Grants para aquisição de simuladores, no montante global de 2.000.000,00€; 

 Intensificar as atividades de internacionalização da ENIDH (Programa Erasmus+, captação 
de estudantes internacionais, etc…); 
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 Cooperar com outras instituições de ensino superior, bem como com as entidades que 
estejam diretamente relacionadas com a atividade da ENIDH, nomeadamente MCTES, 
MMAR, MINF, A3ES, CCISP, DGRM, DGPM e EMSA entre outras; 

 Continuar a apostar na candidatura a projetos, nomeadamente ao Fundo Azul, EEA 
GRANTS, Erasmus+, que permitam desenvolver atividades de investigação na ENIDH, bem 
como permitir a aquisição e modernização de equipamentos para o ensino; 

 Executar o programa POSEUR destinado à melhoria da eficiência energética dos edifícios 
públicos aprovado em 2019, relativamente ao Edifício Oficinal e ao Pavilhão 
Gimnodesportivo, no montante global reembolsável máximo de 157.425,51€; 

 Executar o programa POSEUR destinado à melhoria da eficiência energética dos edifícios 
públicos, relativamente ao Edifício Principal, Piscina e Edifício Social, caso venham a ser 
aprovados pelo Programa POSEUR, na sequência das candidaturas apresentadas em 
2019. As candidaturas, caso venham a ser aprovadas, terão na sua globalidade um 
montante global reembolsável máximo de 1.101.293,50€; 

 Criar um espaço próprio para acolher os novos simuladores marítimos a adquirir no 
âmbito do projeto EEA GRANTS, o qual passará a constituir o novo “Centro de Simulação 
Marítima” da ENIDH; 

 Requalificar a antiga sala de balneários de modo a transformá-la uma sala de aula com 
capacidade para acolher um elevado número de estudantes, através do recurso a 
patrocínios de empresas ao abrigo da lei do mecenato; 

 Continuar a realização de obras de requalificação urgentes em edifícios do campus 
escolar, nomeadamente na piscina e edifício oficinal, que não estejam abrangidas pelo 
Programa POSEUR; 

 Melhorar as funcionalidades do sistema informático e da rede wireless da Escola; 

 Melhorar as funcionalidades do parque de incêndios, tendo em vista dotá-lo de melhores 
condições de segurança e de funcionamento, assim como preservar o meio ambiente;  

 Colaborar com o meio envolvente, quer a nível institucional, quer ao nível empresarial, 
associativo e autárquico, de modo a promover as atividades da Escola no meio em que se 
insere; 

 Reforçar as condições de segurança no campus escolar através da instalação de um 
sistema de videovigilância exterior ao edifício principal; 

 Continuar de forma faseada a instalação de sistemas automáticos de deteção de 
incêndios (SADI’s) nos edifícios do campus escolar, na sequência da instalação destes 
sistemas na Residência de Estudantes, tendo em conta os recursos disponíveis; 

 Realizar obras de reparação da rede de abastecimento de água ao Edifício Principal, tendo 
em conta os recursos disponíveis; 

 Continuar o plano de melhoria do arranjo dos espaços exteriores da Escola  e da 
iluminação exterior; 
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 Apostar na instalação de painéis informativos à comunidade escolar em espaços comuns 
do Edifício Principal; 

 Apoiar a realização de feiras de emprego ou outras, em colaboração com a AAENIDH e 
Associação de Antigos Alunos (Alumni Nautica), na Escola; 

 Continuar a aposta na melhoria das condições de permanência dos estudantes no campus 
escolar (estudo, lazer e desporto). 
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2. ATIVIDADES A DESENVOLVER EM 2020 

2.1. Ofertas Formativas 

 

No ano letivo de 2019/2020, estão a funcionar as seguintes ofertas formativas da Escola: 

1) Mestrados: 

 Pilotagem  

 Engenharia de Máquinas Marítimas 

2) Licenciaturas: 

 Pilotagem 

 Engenharia de Máquinas Marítimas (diurno) 

 Engenharia de Máquinas Marítimas (noturno) (1) 

 Engenharia Eletrotécnica Marítima  

 Gestão de Transportes e Logística 

 Gestão Portuária 

3) Cursos Técnicos Superiores Profissionais – CTeSP: 

 Manutenção Mecânica Naval 

 Eletrónica e Automação Naval  

 Redes e Sistemas Informáticos 

 Climatização e Refrigeração (2) 
 

(1) – Funciona apenas o 9º semestre do curso. 

(2) – Não funciona em 2019/2020 devido ao facto de ter tido um número reduzido de candidatos. 

 

 

2.2. Investigação, Inovação e Desenvolvimento (II&D) 

A ENDH, enquanto escola de ensino superior público, tem por missão promover a difusão e 
criação de conhecimento, sendo esta última realizada através das atividades de II&D, 
nomeadamente nas diversas áreas do “shipping”, tendo em conta as necessidades do País e a 
política definida pelo Governo para estes setores de atividade. Todavia, o reduzido número de 
professores de carreira da Escola, que está abaixo do valor estipulado no artigo 30.º do ECPDESP, 
tem limitado o desenvolvimento de atividades de II&D próprias nos domínios prioritários acima 
referidos. Nestas circunstâncias, a atividade de II&D tem sido realizada fundamentalmente 
através da colaboração de docentes em centros de investigação acreditados de outras 
instituições da rede científica nacional, ou através de trabalhos de doutoramento de docentes 
da ENIDH, bem como através da participação individual de docentes doutorados da Escola em 
projetos de investigação desses centros.  
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A opção estratégica da Escola iniciada em 2014, de recompor o corpo docente de carreira através 
da realização de um número significativo de concursos para recrutamento de professores 
adjuntos (15 concursos entre 2014 e 2019), veio criar as condições necessárias para aumentar as 
atividades de II&D na instituição, nomeadamente em áreas interdisciplinares da Escola e 
dinamizar as atividades de investigação própria através do Centro de Investigação e 
Desenvolvimento da ENIDH (CID). Deste modo, e conforme recomendado no relatório de 
avaliação institucional da A3ES à ENIDH (2017), continuará a ser dado apoio ativo ao 
desenvolvimento de atividades de investigação própria em 2020 aos projetos já aprovados e em 
execução. Será dado igualmente apoio à candidatura a projetos de investigação em diversas 
áreas com interesse para a missão da ENIDH. 

Ainda neste âmbito, a ENIDH irá igualmente continuar a apoiar a realização de estudos e projetos 
de investigação aplicada, bem como de outros estudos que venham a ser solicitados à Escola, e 
desde que existe capacidade instalada e competências próprias para os realizar.  

 

 

2.3. Prestação de serviços 

 

No âmbito das atividades de prestação de serviços à comunidade envolvente, assume particular 
importância a atividade do Centro de Estudos e Formação Especializada (CEFE), que tem por 
missão garantir a oferta de formação especializada de curta duração. Assim, e de acordo com as 
solicitações específicas que venham a ser colocadas à Escola por empresas e marítimos, a ENIDH, 
dentro das possibilidades existentes, irá continuar a promover a realização de cursos 
conducentes a certificação marítima, entre outros. 

Deve salientar-se pela sua relevância, as atividades de formação previstas para os tripulantes das 
embarcações de vigilância da Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da GNR, que deverá ter 
continuidade em 2020, o que evidencia o reconhecimento que esta entidade pública de 
soberania do Estado no mar, tem pela qualidade da formação ministrada na ENIDH. 

 

 

2.4. Parcerias e Protocolos  

 

Em 2020, a Escola irá continuar a dinamizar a celebração de protocolos e parcerias com escolas 
superiores e empresas do setor marítimo-portuário, tendo em vista a realização conjunta de 
ações de formação e programas de estágio de interesse comum. A ENIDH irá continuar a apoiar 
a criação de cursos de pós-graduação e de especialização através do estabelecimento de 
protocolos de colaboração para este efeito.  

Irá igualmente continuar a apoiar a realização de estágios para estudantes durante a realização 
dos cursos e de estágios profissionais para diplomados, com particular relevo para os estagiários 
dos cursos marítimos (praticantes), aproveitando da melhor forma as funcionalidades oferecidas 
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pelo Programa Erasmus+. Este programa tem vindo a ter uma importância cada vez maior, 
permitindo que um número elevado de diplomados dos cursos marítimos possa realizar os seus 
embarques, obrigatórios para ascender à categoria de oficial de marinha mercante. 

Dar-se-á igualmente continuidade à celebração de protocolos específicos no âmbito da formação 
ministrada nos CTeSP, com empresas e outras entidades para a realização de estágios de 
formação dos estudantes em contexto de trabalho. Note-se que o aumento da formação de 
estudantes de CTeSP, é um dos objetivos definidos pelo Governo no “Contrato de Legislatura 
2020-2023” que as IES celebraram com o Governo. 

 

 

2.5. Relacionamento com o exterior 

Em 2020, a Escola continuará a dar uma importância crescente à abertura ao exterior, através da 
realização de seminários, palestras e visitas de estudo, de modo a promover uma maior interação 
de estudantes, antigos alunos e docentes com o setor para o qual está vocacionada. Estas 
atividades têm como objetivo dar visibilidade à atividade da Escola junto do setor marítimo-
portuário e áreas afins, bem como de promover o desenvolvimento do debate de temas 
relevantes para este setor, assim como dar a conhecer a realidade do mundo do trabalho aos 
estudantes da ENIDH. 

A ENIDH irá igualmente continuar a dinamizar ações de divulgação da sua oferta formativa junto 
dos candidatos ao ensino superior, em escolas secundárias e profissionais, bem como junto de 
potenciais empregadores dos nossos diplomados. Para o efeito, irá dinamizar a colaboração com 
a AAENIDH e a Associação dos Antigos Alunos (Alumni Nautica). 

 

 

2.6. Internacionalização 

 

Em 2020, a ENIDH irá continuar a apoiar ativamente a participação de estudantes, membros do 
corpo docente e não docente no Programa Erasmus+, na sequência da celebração de acordos e 
parcerias com escolas náuticas de outros países da União Europeia, utilizando o orçamento 
atribuído à ENIDH pela Agência Nacional do Programa ERASMUS+. 

O Serviço de Relações Públicas e Observatório Profissional (SRPOP), irá continuar a monitorizar 
e acompanhar a inserção dos nossos diplomados no mercado de trabalho, nomeadamente 
através da realização de estágios profissionais. Continuará a promover a divulgação de ofertas 
formativas e apoiar as ações de internacionalização da Escola no âmbito do Programa Erasmus+, 
bem como a de promover a captação de estudantes internacionais. O SRPOP tem também a 
missão de gerir a mobilidade de estudantes, diplomados, membros do corpo docente e não 
docente, no âmbito do Programa Erasmus+. Dado tratar-se de uma atividade bastante relevante, 
a ENIDH irá continuar a apoiar este serviço de modo a garantir o sucesso da aposta da Escola nas 
atividades de internacionalização.  
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A Escola, dentro das disponibilidades orçamentais existentes, irá participar em feiras e eventos 
de divulgação das suas ofertas formativas no exterior, promovidas pelo CCISP e outras entidades, 
de modo a promover a captação de estudantes internacionais de países da América Latina e 
Brasil. Nos países desta zona do globo, existe um crescente interesse de jovens desses países 
pelos cursos da ENIDH. Note-se que a internacionalização é, entre outros, um dos objetivos 
definidos pelo Governo no “Contrato de Legislatura 2020-2023” que o Governo celebrou com as 
IES. 
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3. ELABORAÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES PARA 2020 

3.1. Introdução 

 

Conforme estatutariamente previsto, o Plano de Atividades para 2020 é submetido ao Conselho 
Geral da Escola, para efeitos da competente aprovação daquele Órgão, prevista na alínea e) e f), 
do n.º 2 do artigo 27º, dos Estatutos da ENIDH, a qual será precedida de um parecer, a elaborar 
e aprovar pelos membros externos que integram o Conselho Geral. 

 

3.2. Eixos, objetivos e metas do Plano 

 
Conforme definido no Plano Estratégico 2018-2021, continuam a manter-se válidos os 7 Eixos 
Estratégicos definidos no plano estratégico anterior, que são: 

 Formação e aprendizagem 

 Investigação, Inovação e Desenvolvimento (II&D) 

 Internacionalização  

 Pessoal docente e não docente 

 Estudantes 

 Relacionamento com o exterior  

 Organização e gestão 

 

 
Figura I. Eixos estratégicos. (Fonte: Produção própria). 

 

O Quadro de Objetivos a Atingir (QUAR) para 2020, está indicado na seção seguinte. 
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3.3. Quadro de objetivos a atingir (QUAR) 

 

Os objetivos a atingir em 2020 (QUAR), estão representados no Quadro I: 

 

Quadro I. Quadro de indicadores 

Tipo Nº Objetivo/indicador 
Responsável 

(monitorização) 
Meta 

Tole- 
rância 

Peso no 
objetivo 

Objetivo 1 Aumentar as receitas (eficácia)     

Indicador 1.1 Taxa de aumento das receitas próprias ADM 1% 0,5% 100% 

Objetivo 2 
Reforçar a campanha de informação e divulgação 
(eficácia) 

    

Indicador 2.1 Nº de ações de divulgação e comunicação ADM/SRPOP 10 2 50% 

Indicador 2.2 
Nº de participações em exposições, feiras de profissões e 
outros eventos 

ADM /SRPOP 4 1 30% 

Indicador 2.3 Nº de conferências, seminários e palestras PCTC;PCCM 10 2 20% 

Objetivo 3 Promover as relações externas (eficácia)     

Indicador 3.1 Nº de parcerias/associações com empresas do setor PE 2 1 50% 

Indicador  3.2 
Nº de parcerias com outras instituições de ensino superior 
para realização de cursos conjuntos (pós-graduações, 
cursos de especialização, CTeSP, mestrados, etc.) 

PCTC 2 1 50% 

Objetivo 4 Racionalizar os custos (eficiência)     

Indicador 4.1 Taxa de diminuição dos custos por estudante ADM 2% 1% 100% 

Objetivo 5 Potenciar a utilização das TIC (eficiência)     

Indicador 5.1 
Número de falhas no funcionamento das diferentes 
aplicações 

ADM /SI 6 2 30% 

Indicador 5.2 
Tempo médio de reposição das aplicações após o registo 
de falhas 

ADM /SI 1h 30m 30% 

Indicador 5.3 
Nível de satisfação dos utilizadores relativamente aos 
sistemas de informação 

ADM /SI Satisf.  40% 

Objetivo 6 
Incrementar a produção científica e tecnológica 
adequada à missão da ENIDH (eficiência) 

    

Indicador 6.1 Nº de projetos de II&D no âmbito da missão da ENIDH PCTC/CCID 2 1 20% 

Indicador 6.2 
Nº de artigos publicados em revistas científicas 
internacionais 

PCTC/CCID 18 4 40% 

Indicador 6.3 
Nº de artigos  publicados em atas de conferências 
científicas internacionais 

PCTC/CCID 14  3 20% 

Indicador 6.4 
Nº estudantes envolvidos em atividades de investigação  
aplicada  

PCTC/CCID 4 2 20% 

Objetivo 7 
Garantir a acreditação dos cursos superiores e a  
certificação profissional dos diplomados e dos 
profissionais de vertente marítima (eficiência) 

    

Indicador 7.1 Taxa de cursos acreditados pela A3ES PCAQ 100% 0 50% 

Indicador 7.2 Conclusões do relatório de auto-avaliação dos cursos PCAQ Bom  50% 

Objetivo 8 
Prestar serviços à comunidade e de apoio ao 
desenvolvimento (eficiência) 

    

Indicador 8.1 
Taxa de satisfação da procura de cursos de formação de 
curta duração 

CCEFE 100% 10% 60% 

Indicador 8.2 
Nº de estudos e projetos que utilizam recursos próprios 
(Simuladores, laboratórios e oficinas) 

CCID/CEFE 2 1 40% 
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Objetivo 9 
Renovar, motivar, reconverter e qualificar os  
Recursos Humanos (qualidade) 

    

Indicador 9.1 
Taxa de concretização do plano de formação dos 
funcionários não docentes (nº ações realizadas 
/nº ações previstas) x 100% 

ADM 100% 20% 20% 

Indicador 9.2 Nível de satisfação dos recursos humanos ADM Bom  30% 

Indicador 9.3 Nº de docentes em Doutoramento  PCTC 2 1 30% 

Indicador 9.4 Nº de docentes com o título de Especialista PCTC 2 1 20% 

Objetivo 10 Melhorar a qualidade dos serviços prestados (qualidade)     

Indicador 10.1 Taxa de redução do abandono escolar  CP/SA 1% 0,5% 10% 

 Indicador 10.2 Taxa de aumento do sucesso escolar  CP/SA 1% 0,5% 10% 

Indicador 10.3 
Conclusões dos relatórios de auto-avaliação dos cursos 
(satisfação dos estudantes e resultados de inquéritos a 
docentes) 

PCAQ Bom  30% 

Indicador 10.4 Tempo médio de elaboração de certidões e diplomas ADM/SA 
10 

dias 
2 dias 10% 

Indicador 10.5 
Garantir a manutenção da certificação do Sistema de 
gestão da organização da ENIDH pela NP EN ISO 
9001:2015 

PCAQ Sim  20% 

Indicador 10.6 Promover a melhoria da informatização da Biblioteca ADM/SRPOP 90% 10% 20% 

Objetivo 11 Consolidar a segurança do campus escolar (qualidade)     

Indicador 11.1 
Taxa de execução do plano de segurança interno da 
ENIDH 

PE 100% 10% 100% 
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3.4. Atividades Previstas 

As ações que vão permitir implementar os objetivos definidos no Plano Estratégico 2018-2021 
aprovado pelo Conselho Geral, refletem as atividades previstas para 2020 e estão indicadas nos 
quadros seguintes. 
 

 

Quadro II. Eixo estratégico 1: Formação e aprendizagem 

Objetivo estratégico: Dinamizar e consolidar a oferta formativa 

Objetivo Operacional: Dinamizar a oferta de formação superior, pós-graduada e ao longo da vida 

Ações 
Indicadores 

Metas Responsáveis 

Nº Designação 2020 
Alcance das 

metas 
Recolha da 
informação 

1 Alargar a oferta formativa da ENIDH  Nº de cursos a criar 1 (1) 
CG; CTC; CP; 
CCM (3); DEM; 
DTL 

CTC 

2 Formação à distância 

Nº de cursos de curta 
duração/UC’s de cursos a 
funcionar em modo e-learning / 
blended-learning 

1 (2) 
CG; CTC; CP; 
CCM; SI 

 CC; CCEFE 

3 Formação contínua ao longo da vida 
Taxa de aumento do número de 
ações realizadas pelo CEFE  

5% CG; CEFE CEFE 

Objetivo Estratégico: Qualidade da oferta formativa 

Objetivo Operacional: Melhorar a qualidade da formação ministrada na instituição 

Ações 

Indicadores 

Metas Responsáveis 

Nº Designação 2020 
Alcance das 

metas 
Recolha da 
informação 

4 
Manter a acreditação dos cursos 
pela A3ES 

Percentagem do nº de cursos 
acreditados pela A3ES 

100% 
CG; CTC; CP; 
CCM; CAQ 

CAQ 

5 
Manter a certificação dos cursos 
marítimos pela EMSA 

Percentagem do nº de cursos 
certificados pela EMSA 

100% 
(3) 

CG; CTC; CP; 
CCM; CAQ 

CAQ 

6 
Melhorar as condições das salas de 
aula, laboratórios, oficinas e 
simuladores 

Nº de salas e laboratórios 
atualizados 

1 (4) CG; DEM; DTL PD 

7 
Implementar o projeto pré-definido 
EEA Grants para aquisição de 
simuladores 

Taxa de execução do projeto (%) (5) CG; DEM; DTL PD 

8 
Estabelecer protocolos para estágios 
de estudantes durante a frequência 
dos cursos  

Nº de protocolos efetuados com 
empresas 

2 
CG; CTC; CCM; 
SRPOP 

SRPOP 

(1) – A definir em função de proposta a apresentar pelo CTC e da existência de disponibilidade orçamental. 

(2) – A definir em função da aquisição de equipamento informático específico para este efeito. 

(3) – No caso dos cursos de formação conducentes a certificação marítima. 

(4) – A definir em função das necessidades dos cursos e da disponibilidade orçamental para efetuar as melhorias. 

(5) – De acordo com o cronograma previsto no projeto pré-definido EEA GRANTS. 
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Quadro III. Eixo estratégico 2: Investigação, Inovação e Desenvolvimento 

Objetivo estratégico: Desenvolver as atividades de investigação, inovação e desenvolvimento 

Objetivo Operacional: Apoiar as atividades de investigação, inovação, desenvolvimento e empreendedorismo 

Ações 

Indicadores 

Metas Responsáveis 

Nº Designação 2020 
Alcance das 

metas 
Recolha da 
informação 

9 
Apoiar o plano de desenvolvimento 
da investigação aplicada na ENIDH 

Nº de projetos de investigação  1 
CG; CTC; CID; 
CEFE 

CID 

10 
Apoiar a atividade de investigação 
realizada por docentes no CID da 
ENIDH 

Rever o regulamento de 
avaliação do pessoal docente 

(1) 
CG; CTC; CCM; 
CP; CAQ 

CAQ 

11 
Apoiar a participação de docentes da 
ENIDH em conferências científicas 
internacionais 

Nº de artigos publicados em atas 
de conferências científicas 
internacionais 

14 CG; CTC; CID CID 

12 
Apoiar a publicação de artigos em 
revistas científicas 

Nº de artigos publicados em 
revistas científicas internacionais 

18 CG; CTC; CID CTC 

13 
Apoiar as atividades de investigação 
de docentes e estudantes 

Garantir o acesso a publicações 
científicas “on-line” 

100% 
CG; CTC ; CCM; 
CID 

SDMD 

14 
Criar condições de apoio a 
atividades de empreendedorismo 

Nº de projetos desenvolvidos 
por estudantes e diplomados, 
apoiados pela ENIDH  

3 CG; CTC; CPP CPP 

15 
Apoio organizativo aos projetos de 
investigação  

Recrutar um técnico qualificado 
para apoio às candidaturas e 
execução de projetos de 
investigação 

1 CG; CTC; CID ADM 

Objetivo estratégico: Colocar a ENIDH como instituição de referência na área marítimo-portuária 

Objetivo Operacional: Afirmar a ENIDH como um centro de referência em temas da área marítimo-portuária 

Ações 

Indicadores 

Metas Responsáveis 

Nº Designação 2020 
Alcance das 

metas 
Recolha da 
informação 

16 
Promover a melhoria da 
informatização da Biblioteca 

Disponibilidade (%) da base de 
dados dos livros expostos na 
Biblioteca 

90% CG; SDMD; SI SDMD 

17 
Organização na ENIDH de  
seminários, colóquios e 
conferências 

Nº de eventos com relevância 
para o setor marítimo-portuário 

10 CG; CTC; CCM SRPOP 

18 
Repositório em formato digital de 
trabalhos de II&D de estudantes e 
docentes  

Repositório atualizado 
anualmente 

1 CG; CTC; CID CTC 

(1) – Finalizar a revisão do regulamento iniciada em 2019 em articulação com os órgãos da Escola, no qual deverá ser dado maior 

destaque às atividades de investigação desenvolvidas por docentes da Escola. 
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Quadro IV. Eixo estratégico 3: Internacionalização 
 

Objetivo estratégico: Desenvolver a mobilidade a nível internacional 

Objetivo Operacional: Aprofundar as atividades de mobilidade da ENIDH 

Ações 
Indicadores 

Metas Responsáveis 

Nº Designação 2020 
Alcance das 

metas 
Recolha da 
informação 

19 
Mobilidade de membros do corpo 
docente (Carta Erasmus) 

Nº de mobilidades de membros 
do corpo docente 

4 (1) CG; SRPOP SRPOP 

20 
Mobilidade de membros do corpo 
não docente (Carta Erasmus) 

Nº de mobilidades de membros 
do corpo não docente 

4 (1) CG; SRPOP SRPOP 

21 
Versão da página web em língua 
inglesa 

Funcionalidades da página web 
em língua inglesa 

100% CG; SRPOP SRPOP 

22 
Guia dos cursos de licenciatura, 
mestrado e TeSP em línguas 
estrangeiras 

Melhorar a edição do guia em 
português/inglês e fazer uma 
versão em espanhol 

Atualizar CG; CTC; CCM;  SRPOP 

Objetivo estratégico: Reforçar e ampliar as atividades de cooperação 

Objetivo Operacional: Alargar o âmbito da cooperação internacional 

Ações 

Indicadores 

Metas Responsáveis 

Nº Designação 2020 
Alcance das 

metas 
Recolha da 
informação 

23 
Dinamizar a mobilidade de 
estudantes (Carta Erasmus) 

Nº de mobilidades de 
estudantes da ENIDH 

14 (2) CG; CTC; CC SRPOP 

24 
Incrementar a captação de 
estudantes estrangeiros 

% do número de estudantes 
internacionais a estudar na 
ENIDH  

16% 
CG; CTC; 
SRPOP; SA 

  
SA 

25 
Desenvolver cursos de curta 
duração em língua inglesa 

Nº de cursos de curta duração 
oferecidos pelo CEFE em língua 
inglesa 

2 CG; CEFE CEFE 

(1) – Revisto para um valor inferior, devido ao facto de ter-se considerado mais relevante afetar verbas à mobilidade de 
estudantes para estágios e formação. 

(2) – Revisto para um valor superior: 4 mobilidades para estudo; 10 mobilidades para estágios de praticantes a bordo. 
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Quadro V. Eixo estratégico 4: Pessoal docente e não docente 
 

Objetivo estratégico: Dispor de pessoal qualificado e profissionalmente competente 

Objetivo Operacional: Melhorar a capacidade científica e pedagógica do pessoal docente 

Ações 

Indicadores 

Metas Responsáveis 

Nº Designação 2020 
Alcance das 

metas 
Recolha da 
informação 

26 
Obtenção do título de 
doutor/especialista 

Nº de docentes com conclusão 
de doutoramento/provas de 
especialista 

4 CG; CTC CTC 

27 
Abertura de concursos para 
professor coordenador 

Nº de concursos a abrir para 
professor coordenador 

(1) CG; CTC CTC 

28 
Melhoria das competências 
pedagógicas do pessoal docente 

Nº de ações de formação 
pedagógica para pessoal docente 

1 CG; CP CP 

29 
Ações de formação e visitas de 
trabalho de docentes a empresas, 
navios, portos, estaleiros, etc. 

Nº de ações e visitas de trabalho  
 

(2) CG; CTC; CCM SRH 

Objetivo estratégico: Dispor de pessoal qualificado e profissionalmente competente 

Objetivo Operacional: Melhorar a formação e as competências profissionais do pessoal docente e não docente 

Ações 

Indicadores 

Metas Responsáveis 

Nº Designação 2020 
Alcance das 

metas 
Recolha da 
informação 

30 
Apoiar as necessidades de formação 
do pessoal não docente 

Nº de ações de formação para 
pessoal não docente 

12 ADM; SRH SRH 

31 
Apoiar a melhoria das qualificações 
académicas do pessoal docente  

Nº de elementos do pessoal 
docente do mapa de pessoal, 
apoiados pela frequência de 
doutoramentos 

(3) CG; CTC  CTC 

32 
Apoiar a melhoria das qualificações 
académicas do pessoal não docente  

Nº de elementos do pessoal não 
docente do mapa de pessoal, 
apoiados pela frequência de 
cursos superiores conferentes de 
grau 

(3) CG; ADM; SRH SRH 

Objetivo estratégico: Melhorar os meios e as condições de trabalho do pessoal docente e não docente 

Objetivo Operacional: Melhorar os meios e as condições de trabalho 

Ações 

Indicadores 

Metas Responsáveis 

Nº Designação 2020 
Alcance das 

metas 
Recolha da 
informação 

33 
Promover o recrutamento de 
pessoal não docente 

Nº de funcionários não docentes 
recrutados para suprir carências 
nos serviços 

3 (4) CG; ADM; CID SRH 

34 
Promover a melhoria das condições 
dos gabinetes/salas afetos ao corpo 
docente/não docente 

Nº de intervenções efetuadas em 
gabinetes/salas de trabalho para 
melhoria das suas condições 

(5) CG; PD;ADM ADM 

(1) – A definir em função das propostas a apresentar pelo CTC e da existência de disponibilidade orçamental. 

(2) – A definir em função das propostas a apresentar pelos órgãos e da existência de disponibilidade orçamental. 

(3) – A definir em função do número de candidatos ao apoio e da existência de disponibilidade orçamental. 

(4) – Dois funcionários para o Serviço Técnico e outro para apoio e acompanhamento de candidaturas a projetos de investigação 

e/ou comunitários.  

(5) – A definir em função das necessidades dos departamentos e/ou serviços e da existência de disponibilidade orçamental. 
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Quadro VI. Eixo estratégico 5: Estudantes 
Objetivo estratégico: Promover e acompanhar a formação dos estudantes como cidadãos 

Objetivo Operacional: Melhorar as condições oferecidas aos estudantes de sucesso escolar, estudo e de permanência no 
Campus 

Ações 

Indicadores 

Metas Responsáveis 

Nº Designação 2020 
Alcance das 

metas 
Recolha da 
informação 

35 Melhoria da taxa de sucesso escolar 
Taxa de aumento global de 
sucesso escolar dos alunos 

1% (1) 
CG; CTC; CP; 
PEst 

SA 

36 
Manter nas melhores condições as 
salas de estudo  

Garantir as melhores condições 
de funcionamento para as salas 
de estudo  

Func. 
(2) 

CG; CP; PEst CP 

37 
Reforçar o serviço de refeições no 
Refeitório 

Percentagem de aumento do 
número de refeições servidas no 
Refeitório 

2,5 % CG; SAS SAS 

38 
Melhoria das condições de 
alojamento na Residência de 
Estudantes 

Nº de intervenções/ melhorias 
efetuadas na Residência de 
Estudantes 

12 CG; SAS SAS 

Objetivo estratégico: Promover e acompanhar a formação dos estudantes como cidadãos e a sua inserção na vida ativa 

Objetivo Operacional: Estimular a participação dos estudantes em atividades académicas, desportivas ou outras 

Ações 
Indicadores 

Metas Responsáveis 

Nº Designação 2020 
Alcance das 

metas 
Recolha da 
informação 

39 
Apoiar as atividades da Associação 
de Alunos da ENIDH 

Nº de atividades da AAENIDH 
apoiadas pela Escola 

3 
CG; AAENIDH; 
ADM 

ADM 

40 
Participação de estudantes em 
atividades extracurriculares 

Nº de ações complementares 
realizadas durante a frequência 
dos cursos 

4 (3) CG; CC CTC 

41 
Atribuição de bolsas de 
colaboração de  estudantes em 
atividades da Escola 

Nº de bolsas de colaboração 
para estudantes 

3 (4) CG; ADM ADM 

42 
Prémio de mérito aos melhores 
estudantes 

Nº de prémios de mérito aos 
melhores estudantes dos 
cursos da ENIDH 

2 CG; CP; SA SA 

43 
Prémios para os melhores 
diplomados dos cursos da Escola 

Nº de prémios escolares de 
mérito aos melhores 
estudantes dos cursos da 
ENIDH 

(5) CG; SA SA 

Objetivo estratégico: Promover e acompanhar a formação dos estudantes como cidadãos e a sua inserção na vida ativa 

Objetivo Operacional: Melhorar a inserção dos diplomados na vida ativa e a ligação dos diplomados à Escola 

Ações 

Indicadores 

Metas Responsáveis 

Nº Designação 2020 
Alcance das 

metas 
Recolha da 
informação 

44 
Incrementar a oferta de estágios 
profissionais para diplomados 

Nº de protocolos celebrados 
com entidades empregadoras 

2 
CG; CTC; CC; 
SRPOP 

SRPOP 

45 
Promover a ENIDH junto de 
empresas internacionais do setor 
marítimo-portuário 

Nº de estágios de praticantes  10 CG; CC; SRPOP SRPOP 

(1) – Objetivo a atingir até 2021: 2,5% 

(2) – Biblioteca, sala de estudo do Edifício Principal, sala de estudo 24 horas na Residência de Estudantes. 

(3) – Embarques no navio Santa Maria Manuela, corvetas da Marinha Portuguesa, veleiros de associações náuticas e regata da 

ENIDH/ COMM. 

(4) – Serviço Técnico, Serviço de Relações Públicas e Observatório Profissional e Serviço de Documentação e Material Didático. 

(5) – Prémios a atribuir no Dia da Escola aos melhores estudantes de CTeSP, licenciatura e mestrado. 
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Quadro VII. Eixo estratégico 6: Relacionamento com o exterior 
 

Objetivo estratégico: Reforçar o papel da ENIDH no desenvolvimento da formação na área marítimo-portuária 

Objetivo Operacional: Desenvolver atividades que divulguem a Escola como um centro de competências na área marítimo-
portuária 

Ações 

Indicadores 

Metas Responsáveis 

Nº Designação 2020 
Alcance das 

metas 
Recolha da 
informação 

46 Apoiar a atividade do CEFE 
Taxa de aumento do número de 
formandos dos cursos do CEFE 

2,5% (1) CG; CEFE CEFE 

47 Desenvolver a atividade do CID 
Nº de projetos desenvolvidos 
(EEA Grants, Fundo Azul, 
Erasmus+, …) 

1 (2) CG; CID CID 

48 
Apoiar a cooperação com 
entidades que tenham celebrado 
protocolos de cooperação  

Número de ações de 
cooperação realizadas com 
empresas e entidades 

3 CG; CEFE CEFE 

49 
Promover a divulgação das ofertas 
formativas da ENIDH 

Participação em feiras e 
exposições para divulgação da 
ENIDH 

4 (3) 
CG; CTC; CP; 
CCM; ADM 

SRPOP 

50 
Apoiar a realização de eventos 
náuticos com a participação de 
docentes e estudantes 

Nº de eventos apoiados pela 
Escola  

2 CG ; ADM SRPOP 

51 
Promover a iniciativa do Dia  
Aberto 

Iniciativa anual Dia Aberto 1 
CG; CTC; CP; 
CCM 

SRPOP 

(1) – Objetivo a atingir até 2021: 10%. 
(2) – Objetivo a atingir até 2021: 4 projetos.  
(3) – Futurália, Oceans Meeting, Shipping Week, Feira de emprego da ENIDH (entre outras).  
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Quadro VIII. Eixo estratégico 7: Organização e gestão 
 

Objetivo estratégico: Racionalizar os recursos disponíveis 

Objetivo Operacional: Melhorar processos, rever contratos de prestação de serviços e aumentar as receitas próprias 

Ações 

Indicadores 

Metas Responsáveis 

Nº Designação 2020 
Alcance das 

metas 
Recolha da 
informação 

52 
Continuar a implementar medidas 
para potenciar o aumento de 
receitas próprias da Escola 

Taxa de aumento de receitas 
próprias 

1% (1) CG; ADM ADM 

53 

Rever, adequar ou eliminar  
contratos de prestação de serviços 
existentes, visando a redução de 
custos e a melhoria dos serviços 
prestados  

Nº de contratos revistos  2 CG; ADM ADM 

54 
Acreditação do Sistema de Gestão 
da Qualidade (ISO 9001:2015) 

Manter a certificação do SGQ Manter CG; CAQ CAQ 

55 
Continuar o programa de 
digitalização dos processos 
individuais dos alunos da Escola 

Taxa de implementação 100% CG; SA; ADM SA 

Objetivo estratégico: Promover a melhoria das instalações do campus 

Objetivo Operacional: Realizar obras de manutenção e reabilitação no campus 

Ações 

Indicadores 

Metas Responsáveis 

Nº Designação 2020 
Alcance das 

metas 
Recolha da 
informação 

56 
Melhorar o desempenho da rede 
wireless no campus escolar 

Nº de reclamações 3 CG; SI SI 

57 

Substituir o sistema de vídeo de 
vigilância externo nos edifício 
principal e oficinal do campus 
escolar 

Taxa de implementação 
Consultas/ 

Adjudicação/ 
Func. 

CG; SI; ST SI 

(1) – Objetivo a atingir até 2021: 4% 
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Quadro IX. Eixo estratégico 7: Organização e gestão 
(Continuação) 

Objetivo estratégico: Promover a melhoria das instalações do campus 

Objetivo Operacional: Realizar obras de manutenção e reabilitação no campus 

Ações 
Indicadores 

Metas Responsáveis 

Nº Designação 2020 
Alcance das 

metas 
Recolha da 
informação 

58 
Realizar candidatura a fundos 
comunitários  

Candidatura ao programa 
POSEUR para melhorar a 
eficiência energética do 
campus escolar, através da 
requalificação do Edifício 
Principal, oficinas, piscina e 
ginásio 

(1) CG ADM 

59 
Reabilitar o telhado da sala 0.27 e 
instalações sanitárias adjacentes 

Taxa de implementação 50% CG ADM 

60 

Reabilitar a sala dos antigos 
balneários de modo a transformá-
la numa sala de aula para um 
grande número de alunos 

Taxa de implementação  100% (2) CG ADM 

Objetivo estratégico: Posicionamento institucional da Escola no quadro do ensino superior público 

Objetivo Operacional: garantir a identidade, a missão da Escola e o seu património enquanto instituição de ensino superior 
público 

Ações 

Indicadores 

Metas Responsáveis 

Nº Designação 2020 
Alcance das 

metas 
Recolha da 
informação 

61 
Acreditação  institucional pela 
A3ES 

Manter a acreditação 
institucional da ENIDH 

Manter 
CG; CTC;CCM; 
CP; CAQ 

CAQ 

62 
Deter património imobiliário do 
campus escolar 

Desenvolver ações junto de 
organismos do Estado, para 
que a Escola passe a ter 
património próprio 

(3) CG ; SAP SF 

63 
Desenvolvimento de cooperação 
com a comunidade envolvente 

Nº de reuniões de trabalho a 
realizar com a CMO, Oeiras 
Viva, Direção de Faróis, 
corporações de bombeiros, 
etc… 

4 CG ADM 

64 
Promover a apresentação de 
proposta de revisão dos Estatutos 
da Escola 

Necessidade de atualizar e 
conformar os Estatutos com 
legislação que recentemente 
entrou em vigor 

 (4) CGeral; CG CG 

(1) – A execução do projeto irá depender da sua aprovação pelo programa POSEUR (Edifício Principal, Piscina e Edifício Social). 

(2) – A executar tendo em conta eventuais apoios de empresas ao abrigo da lei do mecenato. 

(3) – A definir em função dos resultados das diligências a realizar com o Ministério das Finanças/DGTF. 

(4) – Apresentar proposta ao Conselho Geral. (Nota: Esta meta transitou para 2020). 
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4. Recursos Humanos 

4.1. Pessoal Docente 

 

No Quadro X apresenta-se o quadro de pessoal docente que está ao serviço da Escola, no ano 
letivo de 2019/2020, referido a 1 de dezembro de 2019, em todos os cursos ministrados, 
detalhando-se os dados para os dois departamentos da ENIDH: Departamento de Transportes e 
Logística (DTL) e Departamento de Engenharia Marítima (DEM). No Quadro XI, apresenta-se um 
conjunto de rácios adicionais caracterizadores dos recursos docentes da Escola. 

 

Quadro X. Mapa de Pessoal Docente 

Professores Convidados Total ETI Doutorados Especialistas (*) 

DTL 27 14,3 3 0  

DEM 27 11,9 9 0 

Total 54 26,2 12 0 

     

Professores de Carreira Total ETI Doutorados Especialistas (*) 

DTL 13 13 2 8 

DEM 16 16 12 3  

Total 29 29 14 11 
     

Total de Docentes da ENIDH 83    

     

Total de ETIs do DTL 27,3    

Total de ETIs do DEM 27,9    

Total de ETIs da ENIDH 55,2    

Notas: 
 (*) – Com título de Especialista. (Fonte: Serviço de Recursos Humanos. Dados referentes a 1 de dezembro de 2019) 
 

Em 2020, a Escola irá continuar a apoiar a abertura de concursos para a carreira docente, para 
professor adjunto e professor coordenador, de acordo com as propostas que forem apresentadas 
pelo Conselho Técnico-Científico, embora a sua abertura esteja condicionada à existência de 
cabimento orçamental.  

No Quadro XI apresentam-se um conjunto de Rácios adicionais caracterizadores dos recursos 
docentes da Escola e também quando comparados com o número de alunos atuais da escola. 
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Quadro XI. Rácios 
 

Total de Docentes (Carreira + Convidados) 83  

Total ETI de Docentes (Carreira + Convidados) 55,2   

Docentes Convidados / Total dos docentes 65%  

Docentes de Carreira / Total dos docentes (1) 34,9%  

ETI Docentes de Carreira / Total ETI 52,5%  
   

Alunos da ENIDH (2) 717  

Alunos do DTL 385 54,1% 

Alunos do DTL/ETI do DTL 14,1  

Alunos do DEM 332 46,6% 

Alunos do DEM/ETI do DEM 11,8  

Alunos/ETI da ENIDH 12,9  

 

 

Notas: 

(1)  - Apesar da melhoria registada nos últimos anos, este rácio continua abaixo dos 70% referidos no nº 1 do 

art. 30º do ECPDESP.  

(2) – Total dos alunos inscritos nos cursos TeSP, licenciatura e mestrado. 

 

A melhoria da estabilidade do corpo docente da ENIDH com o aumento de professores de 
carreira e o aumento do número de doutorados e especialistas, continuará a ser um dos objetivos 
da Escola, tendo em conta as metas estabelecidas pelo ECPDESP. No geral, os rácios apresentados 
para os estudantes têm vindo a melhorar nos últimos anos, e vão convergindo para os valores 
limite de referência da A3ES. Este objetivo continuará a ser prosseguido em 2020, embora esteja 
condicionado à existência de disponibilidade orçamental para o concretizar. 

 

 

4.2 Pessoal não docente 

O Quadro XII representa o mapa de pessoal não docente em funções a 1 de dezembro de 2019. 
Da análise do funcionamento dos serviços de apoio técnico e administrativo, considera-se 
necessário para 2020, para a prossecução das atribuições e atividades da Escola, o 
preenchimento dos postos de trabalho indicados entre parêntesis no Quadro XII. 
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Quadro XII. Mapa de pessoal não docente 

Unidade Orgânica Adm. 
Técnico 
Superior 

Técnico 
Informática 

Especialista 
Informática 

Coordenador 
Técnico 

Assistente 
Técnico 

Assistente 
Operacional 

Postos de 
Trabalho 
ocupados 

em 
1/12/2019 

Previsão 
para  
2020 

Administrador 1          1 1 

Secretariado da 
Presidência  

  1      1   2 2 

Secretariado de 
apoio aos órgãos 

        2   2 2 

Serviço Académico  1      3   4 4 

Serviço de 
Aprovisionamento 
e Património 

        2   2 2 

Serviço Financeiro   1+(1)     2   3 3+(1) 

Serviço de Recursos 
Humanos 

      1 1   2 2 

Serviço Técnico        (2)   (2) 

Serviço de 
Documentação e 
Material Didático 

  1        1 2 2 

Serviço de Relações 
Públicas e Observ. 
Profissional 

  2       3 5 5 

Serviço de 
Informática 

    1 1       2 2 

Serviço de Ação 
Social 

  2          1      1 3 3 

Total dos Serviços 1 8+(1) 1 1 1       11+(2) 5 28 28+(3) 

Notas:   

( ) – Postos de trabalho a serem preenchidos em 2020. 
 

 

Em 2020, será necessário recrutar dois funcionários para o Serviço Técnico, de modo a colmatar 
a saída dos funcionários afetos a este serviço, e que até à data não foi possível substituir. Deve 
notar-se que, nesta altura não existe na Escola um único funcionário afeto a este serviço, o que 
levou a Escola a ter que contratualizar serviços externos para efetuar as tarefas de manutenção 
geral das instalações escolares. Em 2019, o único funcionário afeto ao serviço técnico (eletricista), 
transitou para outro organismo do Estado e uma funcionária do SRPOP transitou para uma 
autarquia local através do regime de mobilidade. 

Conforme aprovado no Plano Estratégico, será igualmente necessário proceder à contratação de 
um técnico superior com as qualificações necessárias para apoiar a elaboração, submissão e 
acompanhamento das candidaturas da Escola a projetos de investigação científica e outros com 
financiamento externo, nomeadamente comunitário. Em termos organizativos, este novo 
funcionário será integrado no Serviço Financeiro. 
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Note-se que, independentemente do número global de estudantes da Escola, é fundamental 
garantir um corpo mínimo de funcionários não docentes, devidamente qualificado, de modo a 
garantir o funcionamento eficaz dos serviços de apoio técnico e administrativo. 

Na Figura 2 pode observar-se o organograma de funcionamento dos serviços de apoio técnico e 
administrativo, com a indicação dos funcionários afetos aos serviços a 1 de dezembro de 2019. 

 

 

Organograma de funcionamento dos serviços de apoio técnico e administrativo 

(1 de dezembro de 2019) 

 

 

 

 

 

Figura 2. Organograma de funcionamento dos serviços de apoio técnico e administrativo. 
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5. RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTO 

 
No Quadro XIII, são comparados os principais itens das receitas e despesas relativos aos anos 
2017 a 2019, bem como os valores orçamentados para o ano de 2020. 
 
 

Quadro XIII. Comparação de Receitas e Despesas de 2017 e 2018, previsão para 2019 

e valores orçamentados para 2020 

                                                                                                                                                                                              (em euros) 
 2017 2018 2019 2020 

 
 

Executado  
 

Executado 
Previsto  

(a) 
Orçamentado 

(b) 

Receita        

Receita Própria 2.130.130 1.804.117 1.717.081           4.685.676 

04 –Taxas, Multas e Outras Penalidades 825.349 972.665 900.000 882.687 

06 – Transferências comunitárias 89.979                  86.011 26.483    (c)  3.036.814 

07 – Venda de Bens e Serviços Correntes 454.891                531.787 490.980 555.046 

08 – Outras Receitas Correntes 32.868 16.700 0 0 

15 – Reposições não abatidas 195 0 0 5.000 

16 – Saldo da Gerência Anterior 726.848                196.954                299.618       (d)  206.129                      

Transferências do OE 2.923.320 2.968.306 3.242.404 3.060.972 

06 – Estado 2.856.391 2.920.139       (e) 3.088.810 3.025.972 

16 – Saldo Gerência Anterior 66.929 48.167 153.594         (d)  35.000 

Total da Receita 5.053.450 4.772.423 4.959.485 7.746.648 

Despesa       

Despesas Correntes 4.532.605 4.287.643 4.486.114 4.766.224 

01 - Despesas com Pessoal 3.313.987 3.301.565             3.398.114 3.481.391 

02 - Aquisição de bens e serviços 1.115.819 868.784                985.700 1.212.600 

04 - Transferências correntes 43.310 39.168 60.000 29.233 

06 - Outras despesas correntes 59.489 78.126 42.300 43.000 

Despesas de Capital 275.724 31.568 232.242 2.980.424 

07 - Aquisição de bens de capital 275.724                  31.568 232.242           2.980.424 

Total da Despesa 4.808.329 4.319.211 4.718.356 7.746.648 

 
(a) - Valores previsionais, uma vez que as contas de 2019 ainda não estão encerradas.  
(b) - Valores orçamentados para 2020, incluindo a previsão dos saldos a transitar.  
(c) - Inclui 1.800.000€ de financiamento do projeto EEA Grants e 1.208.814€ de financiamento para investimento no 
âmbito do projeto POSEUR (sujeito a aprovação). 
(d) – Previsão de saldo a transitar para 2020, num total de 241.129€. 
(e) - A transferência do OE em 2019 teve um acréscimo de 152.850€ provenientes do financiamento dos CTeSP. 
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A execução final do orçamento de 2019, embora com valores ainda previsionais, irá permitir a 
transição de um saldo de cerca de 241.129€ para o ano de 2020. 

Este saldo orçamental é o resultado de uma série de medidas de contenção de despesa, 
transversais a toda a comunidade académica, implementadas durante o ano de 2019. 

A Despesa em 2019 teve um crescimento diretamente relacionado com as obras de melhoria no 
campus escolar. Tanto a rubrica de Despesas de Capital, como a de Aquisição de Bens e Serviços 
Correntes totalizaram um acréscimo de cerca de 320.000€. 

A Receita teve um comportamento positivo, diretamente relacionado com as transferências 
efetuadas pelo OE no financiamento dos CTeSP, num montante de 152.850€. 

Tendo em conta o exigente cenário Orçamental a que a Escola está sujeita e a necessidade de 
afetar verbas para investimento em 2020, a ENIDH irá continuar a insistir junto do MCTES, à 
semelhança do que sucedeu em 2018 e 2019 para que lhe seja atribuído um reforço orçamental 
para a continuação da realização de obras urgentes no campus escolar. No entanto, e 
independentemente da atribuição desta verba por parte do Estado, a Escola irá desenvolver 
todos os esforços para, durante o ano de 2020, com valores da Receita Própria, realizar alguns 
investimentos em equipamentos para o ensino e em reparações urgentes e inadiáveis em 
edifícios do campus escolar, de modo a melhorar o bem-estar e as condições de segurança da 
comunidade académica e restantes utilizadores do campus escolar. 
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6. Nota Final 

 

O Plano de Atividades aqui apresentado, reflete as principais ações da ENIDH a desenvolver em 
2020, tendo por base as opções aprovadas no Plano Estratégico da Escola para os anos 2018-
2021. Sendo este o segundo ano de aplicação do Plano Estratégico aprovado pelo Conselho Geral, 
irá dar-se prioridade à consolidação do trabalho realizado no ano anterior, de modo a garantir o 
desenvolvimento sustentado da ENIDH. 

Apesar de continuar a verificar-se um quadro financeiro muito exigente para as instituições de 
ensino superior público, irá manter-se inalterável o cumprimento da Missão da Escola, através 
da continuação de uma gestão rigorosa e eficiente dos recursos humanos, materiais e financeiros 
ao dispor da instituição. 

O ano de 2020, através dos vários financiamentos comunitários previstos, nomeadamente EEA 
Grants e POSEUR, irá, certamente, colocar à Escola o maior desafio dos últimos anos. Três 
milhões de euros de investimentos previstos a somar à Receita Própria e às Transferências do 
OE, implicarão um crescimento global em cerca de 65% no Orçamento da instituição. Este 
enorme aumento, irá exigir de todos um esforço e apoio acrescidos, para que seja possível 
executar todos os projetos previstos com a maior eficiência possível. Só assim, poderemos dar 
um passo decisivo na melhoria de qualidade da ENIDH, de modo a termos uma Escola cada vez 
mais prestigiada, dinâmica e relevante para o setor marítimo-portuário, contribuindo deste 
modo de forma muito significativa para o desenvolvimento da Economia Azul. 
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