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Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar (ESTM)
CAMPUS 4 DO POLITÉCNICO DE LEIRIA

A ESTM é reconhecida
pelas áreas das Ciências do
Mar e Ciências do Turismo,
desenvolve a sua atividade em torno da formação,
investigação, coopera ão
internacionalização
partilha do conhecimento.
É referência de qualidade
pelo sucesso profissional dos seus milhares de
estudantes que, espalhados
pelo mundo, levam a ESTM
no coração."
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Paulo Almeida
Diretor da Escola Superior dè
Turismo e Tecnologia do Mar

•

A criação data de 1991, mas só oito
anos depois a Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar (ESTM) arranca com o seu ADN académico, apoiada
em duas grandes áreas de conhecimento: as Ciências do Turismo e a Ciência e
Tecnologia do Mar.
Instalada em Peniche, a instituição
tem como sede um moderno edifício pedagógico, com localização próxima do
Cabo Carvoeiro e as Berlengas como
pano de fundo. A imagem de marca e
o suporte da identidade da ESTM estão
sempre lá: o mar.
Ao todo, nove licenciaturas, uma
pós-graduação, oito cursos técnicos
superiores profissionais e nove mestrados compõem a oferta de ensino que
alimenta uma forte relação de proximidade com o fator da empregabilidade.

Por isso, Biologia Marinha e Biotecnologia, Turismo e Engenharia Alimentar
surgem como opções ministradas pela
instituição em estreita simbiose com a
investigação aplicada e com o mercado
de trabalho. É o Turismo, em particular,
que se tem destacado como aposta
contínua da ESTM através de formações multifacetadas, sendo as suas
seis licenciaturas certificadas pela Organização Mundial de Turismo (OMT).
Para além de procurar afirmar-se
como um ativo incontornável da região
e do país, a Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar tem assumido
ainda o papel de transpor fronteiras.
Através da valorização do mar e da investigação aplicada, desenvolvidas em
estreita colaboração com o tecido empreendedor e empresarial, a unidade do

campus 4 do Politécnico de Leiria tem
dedicado esforço ao intercâmbio científico, técnico e cultural com instituições
congéneres ou que visem objetivos
em comum. As ações têm como foco,
sobretudo, a prestação de serviços à
comunidade nas áreas científicas e tecnológicas em que a escola exerce a sua
atividade.
O desenvolvimento de atividades de
investigação e prestação de serviços,
tal como a realização de atividades de
pesquisa e investigação e de projetos
de atualização e reconversão profissional, completam a lista de iniciativas
traçada como missão pela ESTM.

Duas décadas é o tempo de
funcionamento da escola que
teve o seu primeiro ano letivo
em 1999/2000

