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“Um mar de oportunidades”

A ENIDH é a Escola Superior pública portuguesa que assegura a formação de Oficiais da

Marinha Mercante, preparados profissionalmente para o mercado nacional e internacional

e de acordo com as regras nacionais e internacionais aplicáveis. Mas a ENIDH já é uma

Escola de referência a nível nacional na formação de quadros para a gestão dos

transportes, da logística e da gestão portuária, com o êxito que pode ser reconhecido pelos

mais elevados níveis de empregabilidade dos seus formandos.

Pela sua natureza, a ENIDH pretende, cada vez mais desenvolver uma formação virada

para as necessidades das empresas e os seus desafios económicos, a nível nacional e no

contexto internacional.

A aposta na realização do Mestrado em Gestão Marítima e Portuária está ganha.

O lançamento da 4.ª Edição do Mestrado será a confirmação da realização de um

programa de formação com natureza executiva, na linha da excelente receptividade por

parte dos anteriores Mestrandos do Cursor, centrado nas exigências da vida profissional,

como acção de valorização de conhecimentos e competências dos participantes e

reconhecido pelo mercado empresarial.

Mensagem do Presidente da ENIDH – Escola 

Superior Náutica Infante D. Henrique

A organização e concretização de um Mestrados em Gestão Portuária na ENIDH constitui

um enorme mas estimulante desafio e traduz uma assumpção de responsabilidade de

grande alcance quanto aos resultados desejados. Pretende-se atingir o máximo de

exigência, de rigor e qualidade no programa e trabalho a desenvolver. para obter os mais

elevados resultados em termos de satisfação dos participantes e de valorização das suas

qualificações profissionais e académicas e do seu reconhecimento pelo sector empresarial

destinatário.

Pretende-se juntar ao corpo docente da ENIDH, académicos e profissionais nacionais e

estrangeiros, com provas dadas na formação abrangida. Associa-se ao Programa

empresas de referência e algumas das Associações empresariais relacionadas com a

actividade. Ambiciona-se seleccionar os melhores quadros e profissionais do sector e

desafiar jovens quadros que queiram aderir a uma carreira profissional ou académica de

grandes potencialidades, em continuação dos resultados a esse nível já conseguidos com

as anteriores edições.

Nas três Edições anteriores participaram, cerca de 60 alunos, tendo mais de 50

mestrandos iniciado o trabalho de projecto/relatório de estágio conducente ao grau de

Mestre, abrangendo temas que permitirão responder a desafios e problemas do sector e da

gestão de muitas das empresas que apoiaram a realização daqueles trabalhos.

Coordenador Executivo do Mestrado em Gestão 

Portuária
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Mestrado em Gestão Portuária: Objectivos

A ENIDH – Escola Superior Náutica Infante D. Henrique vai desenvolver

pelo quarto ano um Programa de Mestrado em Gestão Portuária (M.Sc. in

Port Management), na sequência da sua aprovação pelo MCTES –

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e o sucesso obtido

nas anteriores edições.

Trata-se do primeiro Mestrado em Gestão Portuária aprovado a nível

nacional e destina-se a preparar quadros para os importantes desafios que

hoje se colocam às empresas do sector marítimo-portuário, dos

transportes e da cadeia de logística, dotando-os com conhecimentos mais

actualizados e competências técnicas mais eficientes para enfrentarem os

desafios da gestão no contexto internacional em que as actividades

sectoriais se desenvolvem.

O curso permitirá conjugar o estudo do estado da arte dos mais modernos

instrumentos de gestão aplicados ao sector, com os aspectos práticos

associados ao estudo de casos, no contexto nacional e na experiência

internacional, com a participação de professores e especialistas nacionais

e oriundos de centros de conhecimento e de gestão de referência

internacional.

O Programa do Curso utilizará uma ampla variedade de métodos de

ensino e propostas de trabalho, de forma a estimular um ambiente

favorável à aprendizagem e à investigação, que incluirão um programa

estruturado de aulas associadas a cada unidade curricular prevista,

seminários específicos, estudo de casos, visitas programadas, realização

de projectos e de trabalhos seleccionados.

O segundo ano do Mestrado será destinado à elaboração, apresentação e

discussão de um trabalho de projecto ou relatório de estágio profissional.

O lançamento do Curso de Mestrado em Gestão Portuária sob

responsabilidade da Escola Superior Náutica Infante D. Henrique traduz o

reconhecimento pelo facto de a ENIDH ser a única Escola do Ensino

Superior Público Politécnico vocacionada para a formação qualificada para

o sector marítimo-portuário, deter uma larga experiência acumulada na

formação de quadros para o sector marítimo nacional e internacional e na

formação ao nível de licenciatura em Gestão de Transportes e Gestão

Portuária, com resultados muito positivos em termos de empregabilidade

dos formandos.
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Programa do Mestrado em Gestão Portuária

O Programa do Curso de Mestrado em Gestão Portuária, integra um ciclo de 2

Semestres de aulas abrangendo 12 Unidades Curriculares e a realização,

apresentação e discussão de uma trabalho de projecto, ou de um relatório de

estágio, a elaborar no contexto de um trabalho de investigação aplicada, sobre um

tema de interesse sectorial.

Pretende-se que este Programa de Mestrado se assuma como um “valor

acrescentado” para as empresas do sector, aquelas em que os alunos trabalham,

ou as que pretendam apostar em se reforçar com quadros formados aos mais alto

nível do conhecimento e das práticas de gestão de referência internacional.

O 1.º Ano do Programa do Mestrado em Gestão Portuária integrará doze Unidades

Curriculares, a desenvolver ao longo de dois Semestres.

O 2.º Ano do Programa corresponderá à elaboração de um Trabalho de Projecto

ou Relatório de Estágio Profissional.

ANO

5,5 ECTS

4,5 ECTS

5 ECTS

5 ECTS

5,5 ECTS

4,5 ECTS

5 ECTS

4,5 ECTS

5 ECTS

5 ECTS

5,5 ECTS

5 ECTS

ECTS

Estratégia e Marketing Portuário

2.º Ano do 

Programa do 

Curso em 

Gestão 

Portuária

60Projecto ou Relatório de Estágio Profissional

Gestão de Terminais Portuários

Sistemas de Optimização de Equipamentos Portuários

Sistemas de Informação/ Tecnologias de Informação Portuários

Direito Portuário e Regulação

UNIDADES CURRICULARES CRÉDITOS

1.º Ano do 

Programa do 

Curso em 

Gestão 

Portuária

Instrumentos e Modelos para a Gestão

Tecnologias dos Navios e dos Portos

Segurança Marítima e Portuária

Economia dos Transportes e Economia Portuária

Gestão Portuária

Direito Marítimo e Contratos 

Planeamento Portuário e Gestão de Investimentos



Seminários no âmbito do Mestrado em Gestão Portuária

Nas actividades do Mestrado será incluída a realização de Seminários específicos

com a participação de Docentes e especialistas nacionais e internacionais,

oriundos de instituições de referência a nível académico e empresarial e que

trarão uma visão mais alargada e consolidada do estado da arte da gestão

portuária a nível nacional e mundial, de entre os quais desde já se destacam:

Nome Nota Curricular 

Prof. Dr. Willy Winkelmans 

- Fundador e Presidente Honorário do ITMMA – Institute of Transport 

and Maritime Management / University of Antwerp, Bélgica 

- Presidente da Comissão de Portos da Flandres 

- Fundador e Chairman do Instituto de Logística da Flandres 

Prof. Dr. Shou Ma 

- Vice Reitor da Universidade Marítima Mundial (Malmoe – Suécia) 

- Coordenador do Mestrado em Shipping e Port Management da WMU 

- Especialista em Gestão e Marketing Portuário 

Prof. Dr. Theo Nottebooms 

- Chairman do Board of Directors do ITMMA – Institute of Transport and 

Maritime Management / Universidade de Antuérpia (Bélgica) 

- Professor da Universidade de Antuérpia 

- Especialista mundial em Gestão Portuária e Logística 

- Orientador e Investigador em Gestão de transportes, portos e logística 

Dr. José Luís Estrada 

- Especialista em Planeamento Portuário 

- Consultor internacional 

- ex- Administrador Portuário 

 

Meios Humanos e Materiais

O Curso funcionará nas instalações da ENIDH, podendo decorrer algumas das

suas actividades em instalações das Administrações Portuárias, numa perspectiva

de proporcionar oportunidade de estudo e observação de diferentes aspectos

relacionados com a gestão portuária.

O curso é leccionado por um corpo docente altamente qualificado, que inclui

docentes devidamente habilitados nas diversas áreas do conhecimento científico

leccionadas. Conta ainda com a colaboração de especialistas de reconhecida

competência em diversas especialidades.

Visitas de estudo no âmbito do Mestrado em Gestão Portuária

Para além das actividades escolares, o programa de iniciativas relacionadas com o

Curso inclui, ainda, um conjunto de visitas de estudo e de informação a portos,

terminais portuários, navios, centros de actividades logísticas, nacionais e

estrangeiros, de que se destacam, das anteriores edições:

• Portos de Sines, Lisboa, Leixões, Aveiro e Setúbal

• Porto de Espanha

• Portos do Norte da Europa

• Zonas de actividades logísticas
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Apoios: 

Destinatários do Mestrado em Gestão Portuária

Podem candidatar-se ao acesso ao Mestrado em Gestão Portuária:

a. Os titulares do grau de licenciado ou equivalente legal.

b. Os 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. Os titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja

reconhecido como satisfazendo os objectivos do grau de licenciado pelo

Conselho Científico da ENIDH.

d. Os 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.

Pretende-se que o Curso seja preferencialmente frequentado por profissionais

com experiência nas empresas do sector que pretendam aprofundar e solidificar

os seus conhecimentos, dotando-os de capacidade para assumirem um maior

competência e uma mais ampla responsabilidade nas suas actividades

profissionais e ainda por jovens quadros que pretendam ingressar no sector

detentores das ferramentas mais eficazes para a sua inserção como quadros de

elevada qualificação para a gestão empresarial.

Os alunos que concluam a Licenciatura em Gestão Portuária na ENIDH poderão

ter acesso preferencial ao Mestrado em Gestão Portuária, garantida que está a

coerência científica entre os dois ciclos, e nos termos em que o regulamento

específico do curso o preveja.

Diploma do curso de especialização

Aos alunos aprovados no Curso de Especialização em Gestão Portuária,

constituído pelas unidades curriculares do primeiro ano do Mestrado de Gestão

Portuária, é conferido um diploma e o respectivo suplemento ao diploma, emitidos

pelos serviços académicos da ENIDH, nos termos do Decreto-Lei n.º 74/2006, de

24 de Março.

Creditação de formações

As formações de que o aluno já seja titular, poderão ser objecto de creditação no

Mestrado em Gestão Portuária, de acordo com as orientações sobre esta matéria

aprovadas em Conselho Técnico-Científico.
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ENIDH – Escola Superior Náutica Infante D. Henrique

Av. Eng. Bonneville Franco

2770-058 - Paço d'Arcos

Tel: 214 460 010 Fax: 214 429 546

Email: info@enautica.pt - Web: www.enautica.pt

Candidaturas ao Mestrado em Gestão Portuária

As candidaturas podem ser apresentadas nos Serviços Académicos da ENIDH

(2.ª fase de candidatura: de 11 a 29 de Junho)..

Para informações mais detalhadas sobre as condições e processo de candidatura

deverá ser consultado o respectivo Edital

Propinas

Primeiro ano – 1.850 €; Segundo ano – 1.130 €.

As propinas poderão ser pagas na totalidade no acto de inscrição ou em quatro

prestações de acordo com o calendário escolar.

Funcionamento do Programa de Mestrado em Gestão Portuária

As aulas do Curso decorrerão de 3ª a 5ª feira das 18 às 22 horas.

À 6ª feira, o horário será das 17 às 23 horas.

Os dois Semestres Curriculares, decorrerão nas seguintes datas:

1.º Semestre: de Setembro de 2012 a Janeiro de 2013

2.º Semestre: de Fevereiro de 2013 a Junho de 2013.

O período para o trabalho de dissertação decorrerá entre Setembro de 2013 e

Julho de 2014.

Informações e contactos:
Serviços Académicos da ENIDH:

ENIDH – Escola Superior Náutica Infante D. Henrique

Av. Engenheiro Bonneville Franco

2770-058 Paço de Arcos

Email: secretariaalunos@enautica.pt

Coordenador Executivo: Mestre Eduardo Martins

Email: eduardomartins@enautica.pt

Apoios: 
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