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A Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar (ESTM) do Politécnico de Leiria,
localizada em Peniche, dispõe de duas novas pós-graduações de carácter
pioneiro em Portugal 
Falamos dos cursos de Turismo Subaquático e Mergulho Cientí�co, que são
co�nanciados pelo Programa Operacional Mar 2020, pelo Portugal 2020 e pela União
Europeia. 

Segundo Marco Lemos, coordenador das duas pós-graduações, estas visam colmatar a
“lacuna formativa” existente nesta área, frisando que “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 desa�ante”. 

A pós-graduação em Turismo Subaquático, com candidaturas abertas até ao próximo
dia 24, pretende, entre outros aspetos, proporcionar um conhecimento transversal
dos assuntos relacionados com as atividades subaquáticas, valorizar as competências
dos pro�ssionais na área do Turismo em empresas públicas e privadas, e capacitar os
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técnicos de mergulho com diversas técnicas e quali�cá-los para imersões até 40
metros de profundidade. 

Já a pós-graduação em Mergulho Cientí�co, cujas vagas para esta primeira edição já se
encontram preenchidas, tem como principais objetivos valorizar as competências dos
pro�ssionais na área da investigação, incrementar o desenvolvimento individual na
área e, entre outros, desenvolver projetos de investigação com recurso a técnicas de
Mergulho Cientí�co. Através do Mergulho Cientí�co é possível obter dados sobre o
ambiente subaquático, usando as mais diversas técnicas e tecnologias, sendo
atualmente utilizado por milhares de investigadores, estudantes, e técnicos em todo o
mundo. 
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