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Cursos pretendem colmatar lacuna formativa a nível nacional na área
marítima e marinha

A Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar (ESTM) do Politécnico de Leiria,
em Peniche, tem duas novas pós-graduações, em Turismo Subaquático e Mergulho
Científico. Os cursos, de carácter pioneiro em Portugal, são cofinanciados pelo
Programa Operacional Mar 2020, pelo Portugal 2020 e pela União Europeia.

«Sendo Portugal um país com tradições seculares na área marítima e marinha, há
uma forte necessidade de capacitar recursos humanos para se tornar num país
competitivo num mundo cada vez mais global, exigente e mais desafiante.

Para isso, Portugal tem de apostar na formação de técnicos preparados
profissionalmente para os desafios que venham a surgir.

O Politécnico de Leiria, através da ESTM, consciente 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, coordenador das duas pós-graduações.

(https://online.cister.fm)
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