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PERGUNTAS FREQUENTES (FAQs) 

PERGUNTAS FREQUENTES RELACIONADAS COM O SERVIÇO ACADÉMICO 

 

1 - A quem se destina o concurso especial para estudante internacional? 

Podem candidatar-se às licenciaturas, mestrados e cursos técnicos profissionais (TeSP) da ENIDH 

através de concurso especial para estudantes internacionais todos os estudantes que: 

a. não tenham a nacionalidade portuguesa;  

b. não sejam nacionais de um Estado membro da União Europeia; 

c. não residam legalmente em Portugal há mais de dois anos, de forma ininterrupta, em 1 

de janeiro do ano em que pretendem ingressar no ensino superior; 

d. não sejam beneficiários, em 1 de janeiro, de estatuto de igualdade de direitos e deveres 

atribuído ao abrigo de tratado internacional outorgado entre o Estado Português e o 

Estado de que são nacionais. 

 

2 - Qual o valor da propina para o ano letivo 2020/2021? 

a. Cursos Técnicos Superiores Profissionais - A propina é de 1.300,00€ (mil e trezentos 

euros). 

b. Licenciaturas - A propina é de 2.000,00€ (dois mil euros). 

c. Mestrados - A propina é de: 1º Ano - 2.500€ (dois mil e quinhentos euros) – 2ºAno - 

1.500€ (mil e quinhentos euros). 

                                       

3 - Quais são as condições de candidatura das licenciaturas? 

Podem candidatar-se às licenciaturas da ENIDH os estudantes internacionais que sejam: 

a. Titulares de uma qualificação que dê acesso ao ensino superior, entendida como qualquer 

diploma ou certificado emitido por uma autoridade competente que ateste a aprovação 

num programa de ensino e lhes confira o direito de se candidatar e poder ingressar no 

ensino superior no país em que foi conferido; 

b. Titulares de um diploma do ensino secundário português ou de habilitação legalmente 

equivalente  
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4 - Quais são as condições de candidatura aos cursos técnicos superiores profissionais (TeSP)? 

Podem candidatar-se aos cursos técnicos superiores profissionais (TeSP) da ENIDH os estudantes 

internacionais que sejam: 

a. Titulares de um diploma do ensino secundário português ou de habilitação legalmente 

equivalente, no qual conste aprovação na unidade curricular de Matemática; 

b. Caso o candidato não possua formação secundária em Matemática, poderá candidatar-

se ao TeSP, ficando a sua aceitação condicionada à realização e aprovação de uma prova 

de Matemática na ENIDH. 

Para mais detalhes, ver as condições constantes no edital de candidatura aos TeSP da ENIDH. 

 

5 - Quais são as condições de candidatura aos cursos de mestrado? 

Podem candidatar-se aos cursos de mestrado da ENIDH os estudantes internacionais que sejam: 

a. Titulares de um primeiro ciclo de estudos em Pilotagem ou Engenharia de Máquinas 

Marítimas ou equivalente; 

b. Tenham realizado um período de experiência profissional a bordo, com a duração mínima 

de 12 meses, nas condições estabelecidas na Convenção STCW 1978, Emendada; 

c. No caso dos candidatos ao mestrado em Engenharia de Máquinas Marítimas, se estes não 

possuírem as condições indicadas na alínea anterior, poderão candidatar-se ao mestrado 

mas não terão acesso aos respetivos certificados marítimos. 

Para mais detalhes, ver as condições constantes no edital de candidatura aos mestrados da 

ENIDH. 

 

6 - Quando posso realizar a candidatura a Estudante Internacional? 

Consultar o calendário das candidaturas a Estudante Internacional, publicado anualmente em 

www.enautica.pt. 

 

7 - Como posso realizar a candidatura a Estudante Internacional? 

A candidatura é efetuada online em https://netpa.enautica.pt/cssnet/ 

 

 8 – Quais os documentos a apresentar na candidatura a estudante internacional? 

a. Cópia de documento de identificação civil válido emitido pelas autoridades do país de 

origem; 

http://www.enautica.pt/
https://netpa.enautica.pt/cssnet/
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b. Diploma do ensino secundário português ou de habilitação legalmente equivalente, 

quando aplicável; 

c. Diploma ou certificado emitido por uma autoridade competente que ateste a aprovação 

num programa de ensino e lhes confira o direito de se candidatar e poder ingressar no 

ensino superior no país em que foi conferido; 

d. No caso previsto na alínea anterior deve ser apresentada declaração emitida pelos 

serviços competentes do país onde foi concluído o programa de ensino atestando que a 

habilitação em causa é suficiente para ingressar no ensino superior no país em que foi 

conferido; 

e. Cópia dos documentos comprovativos das classificações obtidas, nas provas de ingresso 

portuguesas, para os titulares de ensino secundário português ou equivalente e para os 

estudantes internacionais autopropostos; 

f. Declaração, sob compromisso de honra, de que o candidato não tem nacionalidade 

portuguesa, não está abrangido por nenhuma das condições que impedem a candidatura 

a este concurso e que tem conhecimento da língua portuguesa. A declararão deverá ser 

assinada manualmente pelo candidato, conforme documento de identificação (consulte 

modelo de declaração na página da Escola);  

g. Procuração, quando a candidatura for apresentada por procurador.  

 

9 - Fiquei colocado no curso. E agora? 

O passo seguinte é a formalização da sua matrícula na Escola Superior Náutica Infante D. 
Henrique. 
 

10 - Matrícula e Inscrição 

Poderá realizar a sua matrícula online ou junto do Serviço Académico da ENIDH, entregando os 

originais de toda a documentação. Se se tratar de documentos emitidos no estrangeiro, tenha 

em atenção que os documentos devem ser visados pelo serviço consular ou terem a aposição da 

apostila da Convenção de Haia. Tem que entregar o pré-requisito exigido pelo curso a que se 

candidata, quando aplicável. 

No ato de matrícula, terá que efetuar o pagamento de 30% do valor da propina anual, acrescido 

das taxas de matrícula e inscrição e o seguro escolar (consulte a tabela de emolumentos no 

seguinte link: http://www.enautica.pt/filecont/etif-eg-ag-rop-89499490.pdf) 

 

O restante valor da propina poderá ser pago em 7 prestações ao longo do ano letivo, nos prazos 

indicados no Regulamento de pagamento de Propinas da ENIDH. 

 

 

http://www.enautica.pt/filecont/etif-eg-ag-rop-89499490.pdf
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PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE A RESIDÊNCIA DE ESTUDANTES (ALOJAMENTO) 

 

1. A Escola Superior Náutica Infante D. Henrique tem alojamento para estudantes 

internacionais? 

Sim. 

A Residência de Estudantes da ENIDH reserva, no início de cada ano letivo, 15% das camas 

disponíveis para estudantes internacionais. 

 

2. Como posso candidatar-me? 

Os estudantes internacionais com interesse em candidatar-se ao alojamento devem fazê-

lo presencialmente no Gabinete do SAS ou por e-mail: sas@enautica.pt. 

 

3. Quais os documentos necessários para a candidatura ao alojamento? 

Os estudantes internacionais podem fazer a sua candidatura, desde que tenham realizado 

a matrícula/inscrição, num dos cursos ministrados pela ENIDH. Para o efeito deverão 

preencher a ficha de candidatura, disponível em: 

http://www.enautica.pt/filecont/__02_lojamento_and_ormulario-pdf-48592886.pdf 

e anexar: 

Comprovativo de matrícula/inscrição; 

Fotografia. 

 

4. Como posso saber se a minha candidatura ao alojamento foi aceite?  

Após análise da candidatura, e tendo em conta as camas disponíveis, os candidatos são 

contatados por e-mail pelo Serviço de Ação Social (SAS). 

 

5. Qual o período de candidaturas ao alojamento? 

Não existe prazo de candidatura para o alojamento. No entanto, sugerimos que faça a 

candidatura durante a 1ª quinzena do mês de setembro. 

 

6. Posso fazer uma pré-reserva do quarto? 

Não.  

 

7. Caso seja admitido na Residência, quais os documentos obrigatórios que tenho de 

entregar para formalização da entrada?  

A admissão na Residência implica a entrega obrigatória dos seguintes documentos: 

 Cópia do documento de identificação pessoal (por exemplo: passaporte); 

 Atestado Médico em como não sofre de doença infetocontagiosa; 

 Cópia do boletim de vacinas (com a vacina do tétano em dia). 

 

mailto:sas@enautica.pt
http://www.enautica.pt/filecont/__02_lojamento_and_ormulario-pdf-48592886.pdf
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8. Se eu chegar à Residência de estudantes da ENIDH durante o fim-de-semana, haverá 

possibilidade de entrada? 

A entrada na Residência só poderá ser realizada em dias úteis.  
 

9. Qual é o valor da mensalidade do alojamento? Tenho de pagar caução? 

O valor da mensalidade é fixado anualmente pelo Conselho de Gestão da ENIDH (varia 

entre os 125€ e os 160€). 

No ato de pagamento da primeira mensalidade, o estudante terá ainda de fazer um 

depósito/caução (que corresponde ao valor mensal que paga pelo quarto). 

No final da ocupação do quarto, será restituído o valor pago referente ao 

depósito/caução, caso não se comprove a existência de danos no quarto ou falta de 

material (têxtil ou outro entregue na data de entrada). 

 

10. Quais os serviços/comodidades disponibilizados pela Residência? 

A residência de estudantes da ENIDH dispõe de diversos serviços de apoio, tais como: 

lavandaria, cozinhas/copas equipadas, sala de estudo 24h, sala de convívio e refeitório 

com serviço de almoços e jantares em dias úteis. 

É também, entregue roupas de cama, atoalhados, etc… 

 

11. Quanto custa uma refeição no Refeitório da ENIDH? 

Custa 2,75 euros (valor de 2019/2020). 

 

Bolsas de Estudo: 

 
a) A ENIDH tem bolsas de estudos para estudantes internacionais? 

Não. 

No Ensino Superior em Portugal, a entidade que concede bolsas de estudo é a Direção 

Geral de Ensino Superior (DGES) e as condições de atribuição da bolsa encontram-se 

definidas na legislação atualmente em vigor. 

 

b) Ingressei na ENIDH através do concurso especial de acesso e ingresso para estudantes 

internacionais. Posso candidatar-me à bolsa de estudos da DGES? 

Não. 

De acordo com o estabelecido no diploma que regula o estatuto do estudante 

internacional (Decreto-Lei nº36/2014, de 10 de março, alterado pelo Decreto-Lei 

nº62/2018, de 6 de agosto), os estudantes internacionais beneficiam exclusivamente de 

apoios de ação social indireta. 
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Excetuam-se dessa regra geral os estudantes internacionais a quem sejam atribuídos o 

estatuto de estudante em situação de emergência por razões humanitárias, que podem 

vir a beneficiar de todos os apoios previstos no âmbito de ação social direta e indireta. 

Por outro lado, os estudantes que ingressem no ensino superior ao abrigo do referido 

estatuto mantêm a qualidade de estudante internacional até ao final do ciclo de estudos 

em que se inscreveram inicialmente ou para que transitaram, a menos que entretanto 

adquirem a nacionalidade de um Estado membro da União Europeia, e ainda que, durante 

a frequência do ciclo de estudos, lhes venha a ser concedido o estatuto de igualdade de 

direitos e deveres ao abrigo de tratado internacional outorgado entre o Estado Português 

e o Estado de que são nacionais. 
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Perguntas frequentes sobre a Escola Superior Náutica Infante D. Henrique 

 

1. Que língua é falada na ENIDH? 

A língua oficial falada na ENIDH é o Português. As aulas são lecionadas em Português, 

contudo nalgumas Unidades Curriculares podem ser disponibilizados elementos de apoio 

em Inglês. 

 

2. Alojamento: para onde devo ir? 

O nosso campus oferece instalações e serviços para estudantes. A Residência de 

Estudantes, localizada no campus, oferece cerca de 116 camas para estudantes (nacionais 

e internacionais). Mais informações deverão ser solicitadas a: sas@enautica.pt 

Outra opção fora do campus da ENIDH são os apartamentos de aluguer e / ou os 
apartamentos compartilhados com outros estudantes. Nas seguintes páginas da web, 
você encontrará informações sobre as diferentes opções de alojamento: 

 ERASMUSU: https://erasmusu.com/pt/erasmus-oeiras/alugar-quartos-estudantes 

 UNIPLACES: https://www.uniplaces.com 

 BEROOMERS: https://www.beroomers.com 

 SPOTAHOME: https://www.spotahome.com 
 

3. Onde está localizada a ENIDH? 

A ENIDH está localizada em Paço de Arcos, que pertence a Oeiras. 

A distância do centro de Lisboa à ENIDH é de 19 km. 

A distância do aeroporto até à ENIDH é de 22 km. 

 

4. Quanto custa viver em Paço de Arcos? 

Se precisar de calcular as despesas básicas durante a sua estadia no ENIDH para poder 

adaptar o seu orçamento ao custo de vida, o montante mensal para alojamento, 

manutenção, transporte e lazer pode variar entre 400 e 1.000 euros. 

 

5. Existe algum serviço de apoio aos estudantes internacionais? 

Sim. É o Gabinete de Relações Internacionais (GRI). A ENIDH disponibiliza aos alunos as 

informações necessárias aos estudantes internacionais, bem como mobilidade Erasmus+. 

Podem ser solicitadas informações através do email: international@enautia.pt. 

 

6. Onde posso obter ajuda para os procedimentos relacionados com o visto de residência? 

Para obter informações relacionadas com o visto de residência deverá entrar em contato 

com o Serviços de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). Todos os estudantes que pretendem 

fazer uma estadia em Portugal, devem obter um visto antes de deixar o seu país de 

origem. Para mais informações consulte o Link: https://www.sef.pt 

  

mailto:sas@enautica.pt
https://erasmusu.com/pt/erasmus-oeiras/alugar-quartos-estudantes
https://www.uniplaces.com/
https://www.beroomers.com/
https://www.spotahome.com/
mailto:international@enautia.pt
https://www.sef.pt/
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7. Como devo proceder para obter informações relacionadas com os procedimentos 

académicos? 

Deve solicitar informação ao Serviço Académico da ENIDH. Podem ser solicitadas 

informações através do email: secretariaalunos@enautica.pt. 

 

8. Qual é o calendário académico da ENIDH? 

No ensino superior português, as escolas iniciam os cursos académicos em setembro e 

terminam em junho do ano seguinte. Nestes 9-10 meses do ano letivo existem dois curtos 

períodos de férias entre dezembro-janeiro (Natal) e entre março / abril (Semana Santa - 

Páscoa). O ano académico é dividido em dois semestres letivos de 15 semanas cada. 

 

 

9. O que devo fazer para visitar a ENIDH? 

Deverá enviar um email para o Serviço de Relações Públicas e Observatório Profissional, 

através do endereço eletrónico relacoespublicas@enautica.pt, a solicitar a visita. 

 

 

mailto:secretariaalunos@enautica.pt
mailto:relacoespublicas@enautica.pt

