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Escola Superior Náutica Infante D. Henrique

Um mar de
oportunidades

A Escola Superior Náutica Infante
D. Henrique (ENIDH), em Paço d'Arcos,
ocupa um lugar singular no panorama do
Ensino Superior Público português, sendo
a«única instituição vocacionada para a
formação de oficiais para a Marinha
Mercante e de quadros superiores para os
setores marítimo e portuário.

três décadas de existência, a ENI-

Os mesmos padrões, bem como

DH é detentora de um história

a respetiva acreditação, aplicam-

quase centenária, ao longo da

-se à formação em Engenharia de

O panorama da empregabilida-

qual tem tido um papel formativo

Máquinas Marítimas, represen-

de das formações da ENIDH é,

de importância estratégica para o

tando,

as

aliás, de plena colocação nas di-

país.

consequentemente,

dos mais variados setores de atividade em terra.

mesmas hipóteses de colocação

versas vertentes que completam a

Dentro desse papel, a tradição de

profissional na marinha mercan-

sua oferta. A oferta em Gestão de

formação de oficiais para a Mari-

te internacional. A valorização

Transportes e Logística prende-

nha Mercante passou a ser comple-

destes diplomados advém, evi-

-se com um segmento de crescen-

mentada com a formação em no-

dentemente, da natureza comple-

te importância na gestão empre-

vas áreas. Falamos, concretamen-

xa de um navio e da sofisticação

sarial, correspondendo, aliás, a

te, da ampliação do seu leque de

dos sistemas e equipamentos que

um fator igualmente importante

formações, em 1999, para os cur-

incorpora, sendo isto também,

na cadeia de valor da atividade

sos de Gestão, que atualmente es-

naturalmente, aplicável à realida-

das empresas. O caso concreto

tão divididos entre a Licenciatura

de dos profissionais preparados

deste curso, serve não apenas o

em Gestão dos Transportes e Lo-

pelas restantes formações em En-

setor marítimo-portuário como a

gística e a Licenciatura em Gestão

genharia que a ENIDH oferece

própria

Portuária. Presentemente, a ENI-

aos jovens. Com o crescimento da

tanto rodoviária como ferroviá-

DH ministra as Licenciaturas de

frota marítima internacional, es-

ria. Já a Licenciatura em Gestão

Pilotagem, Engenharia de Máqui-

tamos perante atividades que

Portuária, que é a única formação

nas Marítimas (cursos diurno e no-

têm vindo a conhecer uma cres-

nacional na área do Port Manage-

turno), a Engenharia de Sistemas

cente procura por parte do mer-

ment, vem preencher uma neces-

Eletrónicos Marítimos e os dois re-

cado, quer no contexto marítimo,

sidade também estratégica para o

feridos cursos na área de Gestão.

quer no contexto de empresas

desenvolvimento económico do

Para o ano letivo que se aproxima,
prevê-se o início da nova Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica

distribuição

terrestre,

The Tall Ships Races 2016
A The Tall Ships Races, iniciada em 1956, é uma competição que
consiste numa regata de grandes veleiros, com o intuito de manter vi-

Marítima.
Explicitando o tal “mar de

vas as tradições dos grandes navios de vela, e que tem como missão

oportunidades” que esta oferta

promover o treino de Vela e Mar junto dos Jovens de todo o mundo.

propõe trazer aos seus alunos,

Após o sucesso da edição de 2012, a Regata de Grandes Veleiros re-

um primeiro exemplo (o mais

gressa a Lisboa, de 22 a 25 de Julho, no novo Terminal de Cruzeiros de

Uma breve abordagem à longa

atual designação, instalando-se

tradicional no histórico da esco-

Lisboa, entre Santa Apolónia e o Terreiro do Paço, para uma edição

história desta escola remete-nos,

no atual edifício, junto à estrada

la) é o de Pilotagem. O curso pre-

que contará com mais de 50 grandes veleiros de todo o mundo, 3.500

inicialmente, para o ano de 1924.

marginal em Paço d’Arcos. No

para Oficiais de Pilotagem para a

jovens tripulantes de várias nacionalidades e cerca de 1 milhão de visi-

Foi nesta altura que se procedeu

ano de 1989, ocorre a integração

Marinha Mercante nacional e in-

tantes.

à reorganização do ensino náuti-

no sistema educativo nacional ao

ternacional, em conformidade

Luís Filipe Baptista aproveita para destacar a participação da ENI-

co e foi criada a Escola Náutica,

nível do Ensino Superior Politéc-

com os padrões de formação defi-

DH neste evento, que “é extremamente mediático e importante no pa-

destinada exclusivamente à for-

nico e, em 2007, transita para a

nidos pela Convenção STCW –

norama da Vela internacional”. Realiza-se de quatro em quatro anos,

mação de alunos não militares

tutela do Ministério da Ciência,

International

on

sendo que, nesta edição, os navios partem de França, chegam a Lisboa

para a Marinha Mercante. Per-

Tecnologia e Ensino Superior.

Standards of Training, Certifica-

no dia 22 de julho e partem para Cádiz no dia 25. Cinquenta alunos da

maneceu sob a tutela da Marinha

Contrariamente à grande maioria

tion and Watchkeeping for Seafa-

ENIDH irão embarcar a bordo do navio Santa Maria Manuela e parti-

nas instalações situadas na rua

dos institutos politécnicos nacio-

rers da Organização Marítima In-

cipar de forma entusiasta nesta competição, precisamente, na etapa

do Arsenal e em 1972 assume a

nais, que têm, aproximadamente,

ternacional (IMO).

Lisboa-Cádiz, com início a 25 e chegada a Cádiz no dia 28.
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país, reforçando as competências

nacional, o Presidente da Escola,

dos quadros que operam no siste-

Luís Filipe Baptista, diz-nos que

ma portuário nacional.

encara, “com alguma expetativa,

Daniela Gonçalves, Presidente da AAENIDH
Aluna do 2º ano da Licenciatura em Engenharia de Máquinas Marítimas

A ENIDH, nos domínios da Pi-

o já falado programa de revitali-

lotagem e da Engenharia, garan-

zação da Marinha Mercante na-

te, igualmente, aos seus alunos a

cional”. Continuando, “parece

quele momento, a ENIDH revelou-se um poço de oportunidades para aqui-

progressão para o ingresso em

que já se chegou à conclusão de

lo que eu sempre sonhara ter e ser. Graças à especificidade dos cursos e de

Mestrados. São três, designada-

que temos uma Marinha Mercan-

mente em Pilotagem, Engenharia

te de tal maneira reduzida que

de Máquinas Marítimas e Siste-

poderá pôr em causa a própria

mas Eletrónicos Marítimos.

soberania do país. A propósito

Quais os principais motivos para que tenha optado por estudar na ENIDH?
Na incerteza de que o Ensino Superior seria a melhor opção para mim na-

ser a única instituição que os leciona, as oportunidades de emprego seriam
muitas e a recompensa monetária também era aliciante.
Como é que classifica o ambiente e o funcionamento da escola?

Falando ainda de etapas de ensi-

disto, costumo dar como exemplo

Ao longo do tempo tem-se visto melhorias significativas no que diz respeito ao funcionamento e ambiente da

no, importa mencionar que a Esco-

o caso do transporte de combus-

Escola, despontando para um desenvolvimento crescente da própria instituição. Costumo dizer que quem faz o

la aderiu, em 2015, a uma nova

tíveis para as ilhas, que, neste

ambiente são os alunos e nos últimos anos tem melhorado bastante. Muitas têm sido as iniciativas da Comissão

oferta superior que são os Cursos

momento, não está a ser assegu-

de Integração ao Aluno, da Associação de Alunos e da própria Escola, através de parcerias que se têm estabeleci-

Técnicos Superiores Profissionais

rado por nenhum navio de ban-

do, contribuindo assim para um espírito único e familiar, nunca esquecendo que a partilha entre outras escolas é

(CTeSP). A experiência arrancou,

deira nacional. Na carga conten-

essencial. Ainda há muitas arestas a limar na Escola Náutica. É uma instituição tradicionalmente conservadora e

neste ano letivo, com dois cursos

torizada, ainda conseguimos fa-

que olha muito para si mesma mas, felizmente, o horizonte começa a ser um objetivo. Nos últimos anos têm-se

(Manutenção Mecânica Naval e

zê-lo mas, no caso dos combustí-

aberto as portas através da divulgação e da proximidade com empresas do setor marítimo-portuário. Julgo ser o

Eletrónica e Automação Naval) e,

veis líquidos, esse transporte não

melhor caminho para renovar a “minha querida Escola Náutica”, que tem um potencial enorme mal aproveitado.

para o próximo ano, está prevista a

é assegurado por navios nacio-

abertura dos CTeSP em Sistemas

nais, o que, para mim, coloca um

Informáticos e Redes e em Refrige-

problema de soberania. Para

A alguém que queira ingressar na Escola Náutica tenho a dizer que vai ser difícil de sair. Não que os cursos se-

ração e Climatização. Neste mo-

além disso, seria de todo o inte-

jam uma tortura, mas porque os melhores amigos que levamos para a vida são os do Ensino Superior. Temos gos-

mento, a ENIDH é a única escola

resse que pudéssemos desenvol-

tos semelhantes, temos objetivos comuns e tudo isso se reflete na hora da despedida - a Escola Náutica apaixona

de Ensino Superior Público poli-

ver uma Marinha Mercante com

pessoas pelo mar! Aqui, nada é perfeito, mas é o caminho para o aluno chegar mais longe. A Escola Superior Náu-

técnico na área da Grande Lisboa

capacidade para nos podermos

tica Infante D. Henrique não forma só profissionais para a Marinha Mercante; forma pessoas, ensina-lhes que o

que está a oferecer CTeSP, uma so-

projetar junto dos países com

camarada que está ao lado é tão ou mais importante que ele próprio. A frota nacional não está bem, mas há mui-

lução já existente em vários países

quem temos relações económicas

to trabalho por esse mundo fora e isso não implica que tenhamos que emigrar - a vida do homem do mar é um

europeus, e que vem dar resposta a

mais fortes”.

vaivém. O jovem que queira ingressar na nossa Escola será muito bem recebido, pois uma vez matriculado já é

um público que pretenda cursos de

De qualquer forma, as carências

menor duração (dois anos) e de ca-

da nossa frota e o desinvestimento

ráter mais profissionalizante.

no setor “não significam que este-

Que mensagem gostaria de transmitir a alguém que esteja a ponderar o eventual ingresso na ENIDH?

um de nós. Os mais velhos dão o devido apoio na integração, na partilha de conhecimentos. A Escola Náutica não
é a melhor Escola do Mundo, mas é a preferível para quem quer chegar a terra e deseja voltar para o mar!

Em simultâneo, a ENIDH dis-

jamos condenados a abandonar a

ponibiliza também um vasto le-

formação marítima”. Pelo contrá-

é que exportam quadros qualifi-

dência e as suas famílias em Por-

Mercante a nível comunitário,

que de cursos de formação profis-

rio, Luís Filipe Baptista defende

cados, que, nesta área em concre-

tugal, e trazerem divisas para cá”.

com a consequente necessidade

sional de curta duração dedica-

que o reforço desta área de forma-

to, é uma exportação com retorno

Quando falamos destas divisas,

de recrutamento de oficiais dou-

dos à comunidade marítima.

ção é “um investimento com retor-

de divisas para os países. Há ati-

falamos em algo que não é, de to-

tras

no e que deveria ser uma área prio-

vidades em que os profissionais

do, irrelevante, dado que a ten-

mente asiáticos. A Marinha Mer-

ritária para o Governo”. Justifican-

emigram, ficam lá fora, não vol-

dência atual deste mercado se

cante comunitária continua a

do, “há vários países europeus sem

tam e o retorno para o país é re-

traduz em elevados níveis de em-

crescer e não existem sequer jo-

Perspetivas para o mar

proveniências,

nomeada-

Convidado a partilhar connos-

Marinha Mercante significativa

duzido. Neste caso, os profissio-

pregabilidade e de remuneração:

vens suficientes para compensar

co o seu depoimento acerca de al-

mas que, no entanto, apostaram na

nais marítimos têm mobilidade

“Atualmente, existe um défice

os profissionais que saem por li-

go que é um verdadeiro objetivo

formação marítima e o resultado

para continuarem a ter a sua resi-

enorme de Oficiais de Marinha

mite de idade”.
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