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ESTM E O SERVIÇO À COMUNIDADE 

"A ESTM é ativo incontornável 
da região e do País" 

> 1497i- co 

A Escola Superior de Turis-
mo e Tecnologia do Mar (ESTM) 
"é ativo incontornável da região e 
do País, e também além-frontei-
ras", porque assume o papel que 
deve ter enquanto instituição de 
ensino superior público politécni-
co, na formação de pessoas, na 
valorização do mar, na investiga-
ção aplicada e desenvolvida em 
estreita colaboração como tecido 
empreendedor e empresarial. 

A garantia é do presidente do 
Politécnico de Leiria, Rui Pedro-
sa, que discursou na cerimónia 
comemorativa dos 20 anos da 
ESTM, a tu de outubro, tendo 
destacado o caminho positivo 
da Escota, que tem hoje mais de 
so investigadores e bolseiros de 
investigação, concretizou 97 pro-

  

jetos de investigação nacionais, 
no valor de 9.3 milhões de co-
ros, e 16 projetos internacionais, 
no valor de um milhão de euros, 
e diplomou 3.972 estudantes, 
nestes anos que considerou «de  

sucesso, resiliência, visão e tra-
balho. 

Na mesma cerimónia, Paulo 
Almeida, diretor da ESTM, des-
tacou o papel das direções suas 
antecessoras para a concretiza-

  

ção da ESTM, o apoio e solida-
riedade das restantes escolas 
do Politécnico de Leiria e da 
Câmara Municipal de Peniche, 
que se manifesta até hoje, num 
envolvimento marcado pela pro-
ximidade, e das associações de 
estudantes da Escola. 

Os grupos de investigação são 
também um ponto de relevo no 
percurso da ESTM, nomeadamen-
te o CITUR, recentemente "pro-
movido" a grupo de investigação 
nacional, afirmando e criando 
know-how em turismo, e o MARE, 
criando conhecimento em biotec-
nologia e entregando à sociedade 
novos produtos e soluções com 
base no mar, que são hoje "car-
tão-de-visita" da ESTM no País e 
no mundo. Também o estudante  

Diogo Seabra, em representação 
da Associação de Estudantes, 
destacou a qualidade do ensino 
na ESTM e no Politécnico de Lei-
ria, «que está ao nível de insti-
tuições universitárias com muitos 
anos de existência». 

Henrique Bertino, presiden-
te do município de Peniche, 
lembrou «todos os que lutaram 
para que a ESTM fosse instala-
da na cidade: esta Escola é fruto 
do trabalho e entrega de muitas 
pessoas, e é hoje o principal 
parceiro estratégico do concelho 
de Peniche». Pelo trabalho de 20 

anos ao serviço da comunidade, 
Henrique Bertino entregou for-
malmente a Medalha do Municí-
pio à ESTM, conferida no Dia do 
Município. • 


