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“A Aquatropolis Academy é um exemplo de sucesso, onde a formação vai ser decisiva
para a renovação e requalificação de vários setores da economia do mar”, afirmou Rui
Pedrosa, vicepresidente do Politécnico de Leiria, na cerimónia que decorreu
recentemente e que marcou o lançamento da Aquatropolis Academy, sedeada na Escola
Superior de Turismo e Tecnologia do Mar do Politécnico de Leiria (ESTM/IPLeiria).
Esta academia visa formar o setor aquícola para a economia digital, sendo que também
valoriza outras áreas que podem ser exploradas nas outras quatro Escolas do
Politécnico, nomeadamente na área alimentar e nutrição, no design dos produtos, nos
processos de engenharia e gestão, e na área das ciências sociais.
O projeto consolida uma parceria inédita na área da economia do mar entre ensino
superior e tecido empresarial, entre a ESTM/IPLeiria e a Compta, e tem por missão
formar e capacitar os futuros profissionais do setor aquícola com competências nos
domínios técnicos e científicos da Economia Digital.

http://www.ambientemagazine.com/aquatropolisacademyaformacaodesetoresparaaeconomiadigital/

1/2

06/04/2017

Aquatropolis Academy: a formação de setores para a economia digital | Ambiente Magazine

A Aquatropolis Academy resulta do consórcio Aquatropolis, projeto em copromoção
cofinanciado pelo Compete 2020, que assumiu como compromisso colocar os princípios
da quarta vaga da Revolução Industrial ao serviço da modernização e competitividade do
setor aquícola português, desenvolvendo uma framework tecnológica que otimize
processos críticos da produção.
O consórcio nasceu há cerca de um ano para promover o desenvolvimento sustentável
da aquacultura, e é composto pela Compta, ALGAplus, Domatica, pelo Politécnico de
Leiria, através das Escolas Superiores de Turismo e Tecnologia do Mar e de Tecnologia e
Gestão, pelo Instituto Politécnico de Tomar e pelo Tagus Valley.
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