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EDITAL 
 

CURSO DE MESTRADO EM ENGENHARIA DE MÁQUINAS MARÍTIMAS 
ANO LETIVO 2020/2021 

 
O Presidente da Escola Superior Náutica Infante D. Henrique, Luis Filipe Baptista, faz 
saber que se encontra aberto o concurso para admissão ao Curso de Mestrado em 
Engenharia de Máquinas Marítimas, de acordo com o disposto nos artigos seguintes: 
 

Artigo 1.º 
Tipologia da formação 

O Curso de Mestrado em Engenharia de Máquinas Marítimas, adiante também designado 
de MEMM, encontra-se regulamentado de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 
74/2006, de 24 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 107/2008, de 25 de junho, bem 
como no Decreto-Lei n.º 49/2005, de 30 de março. 
 

Artigo 2.º 
Condições de candidatura 

1. Podem candidatar-se ao acesso ao MEMM: 
a. Titulares do grau de licenciado ou equivalente legal. 
b. Titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de 

um primeiro ciclo de estudos organizado de acordo com os princípios do Processo 
de Bolonha por um Estado aderente a este Processo. 

c. Titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como 
satisfazendo os objectivos do grau de licenciado pelo Conselho Técnico-Científico 
da ENIDH. 

d. Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja 
reconhecido como atestando capacidade para realização deste ciclo de estudos 
pelo Conselho Técnico-Científico da ENIDH. 

2. O reconhecimento a que se referem as alíneas a) a d) do n.º 1 tem como efeito 
apenas o acesso ao ciclo de estudos conducente ao grau de mestre e não confere ao 
seu titular a equivalência ao grau de licenciado ou o reconhecimento desse grau. 

3. Os estudantes que concluam a Licenciatura em Engenharia de Máquinas Marítimas na 
ENIDH poderão ter acesso preferencial ao MEMM, garantida que está a coerência 
científica entre os dois ciclos, e nos termos em que o regulamento o preveja. 

 
 

Artigo 3.º 
Vagas 

a) No ano letivo de 2020/2021, é fixado um número de 20 (vinte) vagas para o 
MEMM; 
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b) Ao número anterior acresce 30% ao número de vagas fixadas em a), destinadas 

exclusivamente a nacionais de PALOP com os quais foram celebrados convénios; 
c) Exclusivamente destinadas a candidatos estudantes internacionais, acresce 30% 

ao número de vagas fixadas em a), observadas as condições referidas no artigo 
anterior; 

d) A ENIDH reserva o direito de não abrir o MEMM no presente ano letivo, se o 
número de candidatos não for considerado suficiente para o seu regular e 
justificado funcionamento. 
 

 
Artigo 4.º 

Seleção e seriação 
1. Os candidatos à inscrição no MEMM serão seleccionados pela comissão coordenadora 

do ciclo de estudos. 
2. Os critérios a utilizar no processo de seleção são, os seguintes: 

a. Classificação da licenciatura ou de outros graus de acesso, já obtidos pelo 
candidato; 

b. Afinidade entre o curso de licenciatura ou de outros graus de acesso que possuem 
e o ciclo de estudos a que se candidatam; 

c. Currículo académico, científico, técnico e profissional; 
d. Resultado de entrevista individual, quando tal for considerado necessário. 

3. O Conselho Técnico-Científico, em casos excepcionais, e sob proposta da comissão 
coordenadora do Mestrado, poderá determinar a obrigatoriedade da frequência de 
unidades curriculares de nível de licenciatura identificando os créditos acumuláveis, 
ou estabelecer um plano individual de estudos, ou submeter os candidatos à inscrição 
em provas académicas de selecção para avaliação do seu nível nas áreas científicas de 
base, correspondente ao curso. 

4. Os candidatos referidos na alínea b) e c) do artigo 3º serão seriados entre si. 
 

 
Artigo 5.º 

Local de funcionamento 
O MEMM funcionará nas instalações da ENIDH. 
 
 

Artigo 6.º 
Instrução do processo de candidatura 

A candidatura deverá ser instruída com os seguintes documentos: 
a. Ficha de candidatura devidamente preenchida; 
b. Certidão de habilitações académicas; 
c. Curriculum vitae, datado e assinado, acompanhado de cópia de comprovativos de 

cursos/acções de formação realizados (se aplicável); 
d. Fotocópia da Cédula Marítima evidenciando os períodos de embarque (se 

aplicável); 
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e. Cópia do bilhete de identidade ou do cartão de cidadão. 

 
Artigo 7.º 

Local de apresentação de candidaturas 
As candidaturas deverão ser realizadas online no sítio da ENIDH em 
https://netpa.enautica.pt/cssnet/page?stage=registrationinputstage&wizard_escolha_cur
sos&followupstageparameters=regimecandidaturaid, nos prazos definidos no Anexo I 
deste Edital. Cada candidato deverá preencher o indicado e anexar a documentação 
solicitada.   

 
Artigo 8.º 

Resultados provisórios 
1. O resultado provisório da selecção e seriação é tornado público, através de edital a 

afixar na ENIDH. 
2. O edital incluirá: 

a. A lista dos candidatos excluídos. 
b. A lista seriada com a menção de “Colocado” ou “Não colocado”. 

3. Das listas provisórias da selecção e seriação, cabe recurso para o Coordenador do 
Mestrado em Engenharia de Máquinas Marítimas, nos prazos definidos no Anexo I. 

 
 

Artigo 9.º 
Resultados finais 

1. O resultado final da selecção e seriação será homologado pelo Presidente da ENIDH. 
2. As listas finais de selecção e seriação, serão tornadas públicas, através de um edital a 

afixar na ENIDH. 
 

 
Artigo 10.º 
Matrícula 

1. Os candidatos colocados, deverão proceder à matrícula no Serviço Académico da 
ENIDH, no prazo fixado no Anexo I, através da apresentação dos seguintes 
documentos: 
a. Ficha de matrícula devidamente preenchida.  
b. Cópia do bilhete de identidade ou do cartão de cidadão. 
c. Cópia do bilhete de identificação fiscal. 
d. Duas fotografias (tipo passe). 

2. No acto da matrícula, deverão ser pagos: 
a. A taxa de matrícula e inscrição em vigor. 
b. O valor do seguro escolar. 
c. O valor integral da propina ou da 1.ª prestação no caso de o pagamento poder ser 

fracionado. 
d. As propinas para os estudantes das alíneas a), b) e c) do artigo 3º serão fixadas 

pelo Conselho Geral. 

https://netpa.enautica.pt/cssnet/page?stage=registrationinputstage&wizard_escolha_cursos&followupstageparameters=regimecandidaturaid
https://netpa.enautica.pt/cssnet/page?stage=registrationinputstage&wizard_escolha_cursos&followupstageparameters=regimecandidaturaid
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Artigo 11.º 

Diploma do curso de especialização 
Aos estudantes aprovados no Curso de Especialização em Engenharia de Máquinas 
Marítimas, constituído pelas unidades curriculares do primeiro ano do Mestrado em 
Engenharia de Máquinas Marítimas, é conferido um diploma e o respectivo suplemento 
ao diploma, emitido pelo Serviço Académico da ENIDH, nos termos do Decreto-Lei n.º 
74/2006, de 24 de março, alterado pelo Decreto-lei nº 115/2013 de 7 de agosto. 
 

Artigo 12.º 
Certificação marítima 

1. Aos estudantes que demonstrem, à data do ingresso no MEMM ter cumprido um 
período de experiência profissional a bordo com a duração de um ano, realizado nas 
condições estabelecidas na Convenção STCW e emendas, e serem possuidores da 
Licenciatura em Engenharia de Máquinas Marítimas, com a conclusão com 
aproveitamento do Curso de Especialização em Engenharia de Máquinas Marítimas 
(primeiro ano curricular do Mestrado em Engenharia de Máquinas Marítimas), satisfaz 
os requisitos mínimos obrigatórios para a obtenção dos certificados de competência 
para chefes de máquinas e segundos oficiais de máquinas de navios cuja máquina 
principal tenha uma potência propulsora igual ou superior a 3000 kW, conforme 
previsto no parágrafo 2.2 da regra A-III/2 do anexo à Convenção STCW 1978 e 
Emendas, bem como no previsto pelo Decreto-Lei n.º 166/2019 que estabelece o 
regime jurídico da atividade profissional do marítimo, possibilitando deste modo a 
obtenção dos respetivos certificados de competência, desde que estejam satisfeitos 
os restantes requisitos exigidos para a certificação. Os certificados de competência 
exigem posterior exame a ser requerido à Direção-Geral de Recursos Naturais, 
Segurança e Serviços Marítimos (DGRM). 

2. Aos estudantes que demonstrem, à data do ingresso no MEMM ter cumprido um 
período de experiência profissional a bordo com a duração de um ano e sejam 
cumulativamente possuidores de um primeiro ciclo em Engenharia de Máquinas 
Marítimas e respeitem as condições previstas na alínea d) do n.º1 do art.º 2 do 
presente edital, podem ter a obrigatoriedade da frequência de unidades curriculares 
de nível de licenciatura, com aproveitamento, desde que estejam satisfeitos os 
restantes requisitos exigidos para a certificação. 

3. Desde que estejam satisfeitos os restantes requisitos exigidos para a sua emissão, a 
conclusão com aproveitamento da unidade curricular obrigatória “Regulamentos e 
Direito Marítimo”, satisfaz os requisitos obrigatórios para a obtenção do certificado 
de “Gestão de crises e comportamento humano”, parágrafo 6 da secção A-V/2 do 
Código STCW 2010. 

4. Desde que estejam satisfeitos os restantes requisitos exigidos para a sua emissão, a 
conclusão com aproveitamento das unidades curriculares obrigatórias “Regulamentos 
e Direito Marítimo” e “Fratura e Dano”, satisfazem os requisitos obrigatórios para a 
obtenção do certificado de “Segurança e Integridade do Casco em Navios Ro-ro de 
Passageiros”, parágrafo 7 da secção A-V/2 do Código STCW 2010. 
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5. Desde que estejam satisfeitos os restantes requisitos exigidos para a sua emissão, a 

conclusão com aproveitamento da unidade curricular opcional “Cuidados Avançados 
de Saúde”, satisfaz os requisitos obrigatórios para a obtenção do certificado de 
“Qualificação para os responsáveis pelos cuidados de saúde a bordo das 
embarcações”, secção A-V1/4-2 do Código STCW 2010. 

6. Desde que estejam satisfeitos os restantes requisitos exigidos para a sua emissão, a 
conclusão com aproveitamento da unidade curricular opcional “Navios-Tanque”, 
satisfaz os requisitos obrigatórios para a obtenção de: 

a) Certificado de qualificação para o exercício de funções de responsabilidade nos 
navios tanque petroleiros, parágrafo 2 da secção A-V/1-1 do Código STCW 2010; 

b) Certificado de qualificação para o exercício de funções de responsabilidade nos 
navios tanque químicos, parágrafo 3 da secção A-V/1-1 o Código STCW 2010; 

c) Certificado de qualificação para o exercício de funções de responsabilidade nos 
navios tanque de gás liquefeito, parágrafo 2 da secção A-V/1-2 do Código STCW 
2010. 

 
7. Os candidatos que, não sejam titulares de um primeiro ciclo de estudos em 

Engenharia de Máquinas Marítimas da ENIDH ou equivalente, não terão direito à 
emissão de certificação marítima. 

 
Artigo 13.º 

Creditação de formações 
As formações de que o estudante já seja titular, poderão ser objeto de creditação no 
MEMM, de acordo com as orientações sobre esta matéria aprovadas em Conselho 
Técnico-Científico. 
 

Artigo 14.º 
Prazos 

Os prazos de candidatura, selecção, matrícula e funcionamento do Mestrado em 
Engenharia de Máquinas Marítimas são os constantes do Anexo I do presente edital. 
Neste anexo estão previstas duas fases de candidatura, sendo que a segunda fase só se 
realizará caso existam vagas sobrantes na primeira fase que justifiquem a sua abertura, e 
após decisão dos órgãos competentes da ENIDH. 
 
Escola Superior Náutica Infante D. Henrique, 29 de abril de 2020 
 
 
 

O Presidente da ENIDH 
 
 

Luis Filipe Baptista 
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