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PENICHE A Escola Superior de
Turismo e Tecnologia do Mar
(ESTM) do Politécnico de Lei-
ria, em Peniche, tem duas no-
vas pós-graduações, em Tu-
rismo Subaquático e Mergulho
Científico. Os cursos, de carác-
ter pioneiro em Portugal, são
co-financiados pelo Programa
Operacional Mar 2020, pelo
Portugal 2020 e pela União Eu-
ropeia.

“Sendo Portugal um país
com tradições seculares na
área marítima e marinha, há
uma forte necessidade de ca-
pacitar recursos humanos para
se tornar num país competitivo
num mundo cada vez mais glo-
bal, exigente e mais desafiante.
Para isso, Portugal tem de
apostar na formação de técni-
cos preparados profissional-
mente para os desafios que ve-
nham a surgir. O Politécnico de
Leiria, através da ESTM, cons-
ciente da lacuna formativa na
área a nível nacional, pretende
colmatar esta falha através da
criação destes dois cursos em

estreita colaboração com as
instituições e os agentes locais”,
explica Marco Lemos, coorde-
nador das duas pós-gradua-
ções.

A pós-graduação em Tu-
rismo Subaquático, cujo pe-
ríodo de candidaturas decorre
até dia 24 deste mês, tem como
objectivos proporcionar um
conhecimento transversal dos
assuntos relacionados com as
actividades subaquáticas, es-
pecificamente relacionadas
com o Turismo Subaquático;
valorizar as competências dos
profissionais na área do Tu-
rismo em empresas públicas e
privadas, promovendo a aqui-
sição das ferramentas neces-
sárias; incrementar o desenvol-
vimento individual na área do
Turismo Subaquático; e capa-
citar os técnicos de mergulho
com diversas técnicas e quali-
ficá-los para imersões até 40
metros de profundidade, atra-
vés da aprendizagem de com-
petências e procedimentos
usados pelas diversas agências

internacionais.
O curso destina-se a todos

aqueles que pretendam adqui-
rir conhecimentos no âmbito
do Turismo Subaquático, sejam
profissionais das empresas
marítimo-turísticas, estudantes
ou outros interessados na área
marinha e marítima. Com esta
pós-graduação, pretende-se
desenvolver conhecimentos,
competências pessoais e téc-
nicas necessárias para super-

visionar mergulhadores certi-
ficados em actividades de mer-
gulho e ensino de cursos de for-
mação, bem como desenvolver
conhecimentos dos candidatos
no que respeita a teoria de mer-
gulho, técnica, capacidade de
salvamento e experiência, de
forma a garantir o cumpri-
mento dos pré-requisitos dos
cursos de formação. Pretende-
se igualmente dotar os forman-
dos de competências para pro-

porcionar uma melhor expe-
riência aos mergulhadores re-
creativos.

Por sua vez, a pós-graduação
em Mergulho Científico, cujas
vagas já estão preenchidas
nesta primeira edição, tem
como principais objectivos
proporcionar um conheci-
mento transversal dos assun-
tos relacionados com o mer-
gulho de carácter científico; va-
lorizar as competências dos
profissionais na área da inves-
tigação em empresas públicas
e privadas, promovendo a
aquisição das ferramentas ne-
cessárias; incrementar o desen-
volvimento individual na área
do Mergulho Científico; desen-
volver projectos de investiga-
ção com recurso a técnicas de
Mergulho Científico; capacitar
os mergulhadores investigado-
res/cientistas com diversas téc-
nicas de Mergulho Científico e
qualificá-los para imersões até
40 metros de profundidade,
através da descrição de alguns
dos procedimentos usados em

projectos científicos e campa-
nhas de mergulho.

O curso destina-se a todos
aqueles que pretendam adqui-
rir conhecimentos no âmbito
do Mergulho Científico, no-
meadamente biólogos e pro-
fissionais de áreas afins, geólo-
gos, arqueólogos, estudantes
(das áreas atrás referidas) e in-
vestigadores. 

O Mergulho Científico trata-
se de uma ferramenta de tra-
balho com a qual os cien tis -
tas/investigadores obtêm da -
 dos sobre o ambiente subaquá-
tico, usando as mais diversas
técnicas e tecnologias. Actual-
mente, é utilizado por milhares
de investigadores, estudantes,
e técnicos em todo o mundo,
nos mais diversos ambientes e
nas mais diversas áreas cientí-
ficas. 

Mais informações sobre as
pós-graduações podem ser
consultadas em
https://www.ipleiria.pt/cur-
sos/course/type/pos-gradua-
coes/.|

Inscrições estão abertas até ao dia 24 de Fevereiro

POLITÉCNICO LEIRIA

Politécnico de Leiria abre pós-graduações pioneiras 
no País em Turismo Subaquático e Mergulho Científico


