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A Escola Superior de Turismo
e Tecnologia do Mar (ESTM)
de Peniche desenvolveu pro-
jectos de investigação avalia-
dos em 10,3 milhões de euros,
disse o presidente do Instituto
Politécnico de Leiria (IPL), a
que pertence a escola.

Para assinalar os 20 anos da
ESTM, Rui Pedrosa adiantou
numa nota de imprensa que
aquela escola desenvolveu 97
projectos de investigação na-
cionais, no valor de 9,3 milhões
de euros, e 16 internacionais,
no valor de um milhão de eu-
ros.

Por tudo isto, Rui Pedrosa é
categórico em afirmar que a
ESTM “é activo incontornável
da região e do País, e também
além-fronteiras”, porque as-
sume o papel que deve ter en-
quanto instituição de ensino
superior público politécnico,
na formação de pessoas, na va-
lorização do mar, na investiga-
ção aplicada e desenvolvida
em estreita colaboração com
o tecido empreendedor e em-
presarial. 

No discurso na cerimónia
comemorativa dos 20 anos da
ESTM, na passada sexta-feira,
Rui Pedrosa deixou alguns nú-
meros para ilustrar o caminho
positivo da escola: tem hoje
mais de 50 investigadores e
bolseiros de investigação e di-
plomou 3.972 estudantes, nes-
tes anos que considerou “de
sucesso, resiliência, visão e tra-
balho”.

Rui Pedrosa enalteceu a ca-
pacidade de fazer mudança da
massa crítica da ESTM, não só
dos seus professores, como
dos seus colaboradores técni-
cos. “Todos contribuem para o
cumprimento da missão da
ESTM, mesmo com os cons-
trangimentos diários que todos
conhecemos”. 

Apesar do caminho de su-
cesso feito, o responsável do
IPL lembrou que o futuro é
feito de desafios. “A sociedade
está a mudar muito rapida-
mente, e o ensino superior tem

de adaptar as suas metodolo-
gias de ensino/aprendizagem,
e ter mais flexibilidade curri-
cular na oferta formativa. Por
outro lado, há que apostar
mais no público que será de-
terminante, fazer mais forma-
ção ao longo das carreiras pro-
fissionais, na actualização de
competências”, disse. 

E acrescentou: “A instituição
de Ensino Superior público
tem ainda de ter um papel cada
vez mais central na sociedade
e na região, na intervenção so-
cial, gerar impacto, estar ao ser-
viço das necessidades da so-
ciedade. Temos ainda de nos
focar mais na internacionali-
zação, reforçar a rede dentro
da Europa, mas também coo-
perar para o desenvolvimento,
por exemplo com os nossos
parceiros na América Latina e
nos PALOP”. 

Já Paulo Almeida, director da
ESTM, destacou o papel das
direcções suas antecessoras
para a concretização da ESTM,
o apoio e a relação de cumpli-
cidade e solidariedade das res-
tantes escolas do Politécnico
de Leiria, que no conjunto per-
mitem afirmar o IPL como
uma instituição de Ensino Su-
perior de “excelência”, que pro-
duz conhecimento para a co-
munidade. O responsável não
deixou também passar em
branco a colaboração, desde a
primeira hora, da Câmara Mu-
nicipal de Peniche, que se ma-

nifesta até hoje, num envolvi-
mento marcado pela “proxi-
midade”, e das associações de
estudantes da escola, que to-
dos os anos ajudam a bem re-
ceber os novos estudantes em
Peniche, e a fazê-los sentirem-
se em casa.

Os grupos de investigação
são também um ponto de re-
levo no percurso da ESTM, no-
meadamente o CiTUR, recen-
temente 'promovido' a grupo
de investigação nacional, afir-
mando e criando ‘know-how’
em turismo, e o MARE, criando
conhecimento em biotecnolo-
gia e entregando à sociedade
novos produtos e soluções
com base no mar, que são hoje
'cartão-de-visita' da ESTM no
País e no mundo. 

Também o estudante Diogo
Seabra, em representação da
Associação de Estudantes, des-
tacou a qualidade do ensino na
ESTM “que está ao nível de ins-
tituições universitárias com
muitos anos de existência”.

Henrique Bertino, presidente
do município de Peniche, lem-
brou “todos os que lutaram
para que a ESTM fosse insta-
lada na cidade: esta escola é
fruto do trabalho e entrega de
muitas pessoas, e é hoje o prin-
cipal parceiro estratégico do
concelho de Peniche”. Pelo tra-
balho de 20 anos ao serviço da
comunidade, Henrique Bertino
entregou formalmente a me-
dalha do município à ESTM,

conferida no Dia do Municí-
pio.

Em representação da Comis-
são de Coordenação e Desen-
volvimento Regional do Cen-
tro, Isabel Damasceno salien-
tou a criação e a credibilização
da marca IPL e afirmou ainda
que a ESTM é uma referência
a nível nacional e internacional
na sua área, “pela qualidade,
originalidade e diferenciação”
do que faz em termos da cria-
ção científica e tecnológica, e
pela sua ligação às empresas e
à comunidade, contribuindo
indiscutivelmente para a afir-
mação do território.

O IPL deve ser
Universidade Politécnica

Paulo Almeida não deixou
passar a ocasião para recordar
as inúmeras penalizações a
que o IPL está sujeito no actual
quadro legislativo. “O IPL é
prejudicado em termos de fi-
nanciamento, somos das ins-
tituições mais mal financiadas
a nível nacional”. Também a
designação e o impedimento
de conferir doutoramentos pe-
nalizam esta intuição de ensino
superior. Para o responsável,
pela excelência do trabalho de-
senvolvido na investigação
aplicada e o seu impacto na
sociedade, “o IPL deve ser uni-
versidade politécnica”, lem-
brando que “o grupo de inves-
tigação MARE tem quase 20
estudantes de doutoramento,

orientados pelos professores
da ESTM, e o CiTUR tem cerca
de 30 doutorandos, também
orientados pelos seus profes-
sores, mas não podemos con-
ferir formalmente o doutora-
mento”.

Rui Pedrosa concorda: “É ur-
gente reforçar o investimento
no Ensino Superior público e
ter uma fórmula de financia-
mento que seja equilibrada. Há
que fazer alteração da Lei para
que os politécnicos possam ter
programas doutorais, e há que
proceder à alteração da desig-
nação, para que a afirmação
do Politécnico de Leiria no País
e lá fora acompanhe o papel
que já tem”. 

A esta 'luta' juntou-se o au-
tarca Henrique Bertino, que as-
segurou “o apoio da autarquia
para que a Universidade Poli-
técnica de Leiria seja uma rea-
lidade”.

ESTTM distinguiu
personalidades

A comemoração terminou
com a atribuição de distinções
às personalidades que mais se
destacaram para a afirmação
do ensino superior em Peniche
e na criação e afirmação da
ESTM: homenagem a título
póstumo a João Augusto Bar-
radas, presidente da Câmara de
Peniche entre 1986 e 1997 (re-
presentado pela sua esposa, Te-
resa Barradas); Jorge Gonçal-
ves, presidente da Câmara de
Peniche entre 1998 e 2005; An-
tónio José Correia, presidente
da Câmara de Peniche entre
2005 e 2017; Henrique Bertino,
actual presidente da Câmara de
Peniche; e homenagem à Pa-
róquia de Peniche, na pessoa
do monsenhor Manuel Bastos
(representado pelo reverendo
Prior Padre Diogo Correia). 

Seguiu-se a homenagem aos
diplomados dos primeiros cur-
sos da ESTM e as homenagens
ao corpo docente, técnicos e
administrativos que iniciaram
funções na escola em 1999 e
permanecem até hoje.|

Escola superior desenvolveu 
investigações avaliadas 
em 10 milhões de euros
Peniche Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar assinalou 20 anos, revelando ter desenvol-
vido projectos de investigação avaliados em mais de 10 milhões de euros
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Fundador Adriano Lucas (1925-2011)  | Director Adriano Callé Lucas DIÁRIO N.º 6.311 23 DE OUTUBRO DE 2019 QUARTA-FEIRA | 0,75 €

Homem de 64 anos está acusado pelo Ministério Público de um crime de ofensa à integridade física qualificada por
esfaquear um médico, em Fevereiro deste ano, dentro da urgência de Peniche do Centro Hospitalar do Oeste Pag. 9

HOMEM NO BANCO DOS RÉUS POR 
ESFAQUEAR MÉDICO NO HOSPITAL

Mais de 16 mil euros vão permitir à associa -
ção ‘Os Amigos de Colmeias’ (Leiria) colocar
em prática um serviço de teleassistência e a
compra de um robô terapêutico Página 4
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Associação de Pais
desenvolve projecto
‘Atitude Positiva’
Pombal | P10

Campeão mundial
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do SC Braga
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Associação de Colmeias
recebe prémio

Região ganha Serviço
de Nefrologia

Catarina Sarmento e
Castro é a nova secretá-
ria de Estado dos Recur-
sos Humanos e Antigos
Combatentes. Pág. 7

Juíza marinhense
assume secretaria
de Estado

Serviço de Nefrologia do Centro Hospitalar de Leiria permite cuidar da saúde renal com maior proximidade Pág. 3
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