
Um "viveiro de talentos" na ENIDH em parceria com a MSC Portugal. Escolher os 
melhores, entre os melhores,  para irem trabalhar numa empresa de referência do 
sector marítimo-portuário. 
O expoente máximo do relacionamento Academia/Empresa. Quem sabe se não serás 
um dos escolhidos?
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“FULL-STEAM AHEAD” 
 JÁ EM SETEMBRO!
A MSC Portugal e a Escola Superior Náutica Infante D. Henrique (ENIDH) renovaram a parceria para o desenvolvimento da 5ª edição do Curso de 
Especialização em “Shipping & Logistics Management”. 
O curso, integrará o know-how de professores convidados por ambas as entidades, tendo uma duração de 320 horas. 
As matérias curriculares foram determinadas em conjunto pela ENIDH e pela MSC, tendo em conta o objectivo de promover uma formação 
adicional direccionada para o transporte contentorizado e para a logística, com uma forte componente prática (“on job training”), centrada na 
actividade do agente de navegação. 
No �nal do curso, os alunos �carão capacitados com os conhecimentos teóricos essenciais ao exercício da maioria das funções existentes nos 
domínios da navegação e das soluções integradas de logística. A atribuição do Certi�cado de Curso de Especialização em “Shipping & Logistics 
Management” está contemplada para quem cumprir com êxito o conjunto dos módulos que compõem o curriculum traçado. 

Objectivos
1. Constituir uma Bolsa de Formandos vocacionada para captar jovens recrutáveis e/ou já inseridos no mercado de trabalho, que queiram 
abraçar um percurso pro�ssional no sector do shipping e dos transportes e logística;
2. Identi�car formandos que demonstrem aptidões e competências relevantes, adquiridas pela exposição aos conteúdos 
teórico-práticos/pro�ssionalizantes da Academia MSC/ENIDH;
3. Reter talento, diferenciado pela cultura MSC/ENIDH, capaz de dar resposta quali�cada às necessidades organizacionais do Universo               
MSC/MEDWAY;
4. Fazer a diferença no mercado nacional, com um projecto pioneiro no desenvolvimento de competências, que conjugue o enquadramento 
ensino teórico com a componente de especialização pro�ssionalizante, baseado em know-how de shipping e soluções integradas de transporte 
e de logística.

Condições de Candidatura à Academia MSC/ENIDH
O curso tem um limite máximo anual de 30 alunos de acordo com as seguintes percentagens de vagas: 40% das vagas reservadas a alunos 
�nalistas e diplomados da ENIDH, 30% das vagas reservadas para quadros superiores e colaboradores da MSC e 30% das vagas adstritas a 
pro�ssionais do sector dos transportes e da logística e ainda a alunos que possuindo uma sólida formação académica pretendem reorientar a 
sua actividade pro�ssional.  
A titularidade de um diploma de Ensino Superior ou frequência do mesmo é condição preferencial. Podem, também, candidatar-se à Academia 
MSC/ENIDH alunos que embora não sendo titulares de um Diploma de um Curso Superior, com base na sua experiência, se reconheçam 
capacidades e competências que os quali�quem para o ingresso no referido curso.
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Local e condições de funcionamento
O espaço de funcionamento da Academia MSC / ENIDH será no campus da ENIDH (Edifício II), em instalações de acesso exclusivo a alunos e 
docentes da Academia, em plena ambiência MSC quanto a auxiliares multimédia, aplicações informáticas, nomenclatura e vocabulário de 
navegação, de transportes e de logística. 
O curso funcionará em horário laboral durante duas tardes por semana (preferencialmente 4.ª e 6.ª feira). Embora não de uma forma perma-
nente, poderá igualmente haver sessões de aulas na 6.ª feira de manhã. Envolverá igualmente visitas às principais infraestruturas logísticas a 
nível nacional, com particular enfoque naquelas que são operadas pela MSC Portugal. Em visitas a infraestruturas afastadas geogra�camente, 
será necessário afectar todo o dia de 6.ª feira às referidas visitas.   

Estrutura Curricular
O corpo docente envolve alguns dos maiores académicos e especialistas na área do sector marítimo-portuário e da logística. Professores da 
ENIDH, Quadros Superiores da MSC e Especialistas de renome convidados interagem numa lógica de promover competências académicas, 
operacionais e comportamentais nos alunos. 
A Comissão Coordenadora da 5ª edição da Academia MSC/ENIDH, é constituída por Marco Vale (MSC), Isabel Carreira  (MSC), Fernando Cruz 
Gonçalves (ENIDH) e Manuela Batista (ENIDH).

Módulo I – A MSC no Mundo e em Portugal. História do Transporte Marítimo. A Contentorização

Módulo II – Comércio Internacional. Mercado do Transporte Marítimo. Cadeia de Abastecimento e Intermodalidade

Módulo III – Actividade do Agente de Navegação

Módulo IV – Concorrência. Ética Empresarial. Preços. Custos e Receitas dos Armadores e dos Agentes de Navegação

Módulo V – Sistemas e Tecnologias de Informação. Visitas

Módulo VI – Ambiente e Segurança, Cargas Perigosas e princípios de Sustentabilidade Ambiental

Módulo VII – Alfândegas e Impostos

Módulo VIII – Contratos de Transporte Marítimo e de Fretamento

Calendário de Candidatura, Selecção e Seriação
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Período de candidatura 22 de julho a 6 de setembro de 2019 

Data limite de afixação de resultados do processo de selecção e seriação 10 de setembro de 2019 

Período de matrícula 10 a 19 de setembro de 2019 

Início das aulas 25 de setembro de 2019 



 

Aluno finalista ENIDH 400€ + taxa de inscrição 

Aluno detentor de diploma dos cursos ENIDH + Quadros MSC 800 + taxa de inscrição 

Aluno externo 1200€ + taxa de inscrição 

Inscrição por módulo 150€ por módulo + taxa de inscrição * 

Taxa de inscrição 75€ 

Custos

* Caso o aluno já tenha frequentado o curso, e pago os respetivos emolumentos, o valor por módulo, para a conclusão do curso, deverá ser de 
50€ acrescido de taxa de inscrição.

Contacto para candidatura à Academia MSC/ENIDH
ENIDH - Serviços Académicos e de Tesouraria
Académico-Tel.: (+351) 214 460 011/7
Tesouraria-Tel.: (+351) 214 460 019
Email:  secretariaalunos@enautica.pt 
9h30 às 12h e das 14h às 16h00 ( Quartas-feiras e sextas-feiras encerra da parte da tarde, e terças-feiras encerra às 19h, com exceção dos 
períodos de interrupção letiva em que encerra às 16h)
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Get 
ready! Get On 

Board!

Agarra a Onda 
do Futuro!


