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OPINIÃO

A Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar 
(ESTM), Politécnico de Leiria, é hoje uma âncora de 
conhecimento, investigação e formação superior de 

elevada qualidade. É também uma alavanca de desenvolvi-
mento local e regional, pela sua capacidade de atração de 
talento, pelas ações de cooperação com a comunidade que 
dinamiza, pela inovação que desenvolve, pela promoção 
de uma cultura de saber assente no saber fazer para mais 
tarde fazer saber! Mas, hoje a ESTM, 
mais do que nunca, é uma catapulta de 
identidade e notoriedade, pela partilha 
do conhecimento a nível nacional e inter-
nacional, pela segurança que oferece aos 
estudantes, colaboradores e parceiros, 
pela projeção que faz da região e do 
país através dos seus diplomados, pelo 
profissionalismo e compromisso dos 
desafios que procura e supera.
A ESTM desenvolve a sua atividade 
essencialmente em duas grandes áreas 
do conhecimento, a Ciência do Turismo 
e a Ciência e Tecnologia do Mar. A capa-
cidade de adaptação e resiliência faz da 
ESTM uma referência nacional e inter-
nacional nestas áreas do conhecimento. 
Isto deve-se essencialmente a 5 fatores 
fundamentais na sua missão como instituição de Ensino 
Superior Politécnico. Um primeiro fator a diversidade e 
atualidade da sua oferta formativa, no próximo ano letivo 
a ESTM vai oferecer 10 mestrados, 9 licenciaturas, 11 TESPS, 
8 Pós-graduações, 3 Cursos de Curta Duração e 2 Cursos de 
Verão. Cursos estes que promovem mais de 850 estágios 
anualmente, 50% dos quais internacionais, e uma média 
de 90% de empregabilidade pós diplomado, indo  assim ao 

encontro das necessidades do tecido empresarial. Um segun-
do fator a investigação, pois através dos nossos centros de 
investigação, CiTUR e MARE, temos conseguindo atrair um 
conjunto de parceiros estratégicos que nos tem permitido 
inovar, desenvolver e produzir conhecimento através de 
investigação aplicada, destacando-se o fantástico edifício de 
investigação CETEMARES. Como terceiro fator a partilha 
do conhecimento, e neste capítulo, tem a ESTM inovado e 
colocado à disponibilidade da sociedade, entre outros, pão de 
algas, hambúrguer de peixe, estudos de impacto económico 
de eventos, sistemas de monotorização e planos estratégicos 
de destinos turísticos. Como quarto fator a internaciona-
lização, hoje são mais de 150 os estudantes internacionais 
que frequentam cursos e investigam na ESTM. Organiza-
mos congressos internacionais, recebemos investigadores 
internacionais, cooperamos em projetos internacionais 

e lideramos, através do Poli-
técnico de Leiria, a RUN – Re-
gional University Network. 
Como quinto e último fator 
a cooperação e responsabili-
dade social, seremos sempre 
um parceiro e gostamos de 
desafios, destacando o grande 
projeto SmartOcean que, em 
parceria com o Município de 
Peniche, Docapesca e Biocant, 
estamos a dinamizar, aderi-
mos a causas, promovemos a 
inclusão e estaremos sempre 
muito atentos a novas opor-
tunidades, que promovam o 
desenvolvimento local, o cres-
cimento regional e a projeção 

nacional. Hoje na ESTM somos mais de 1700 estudantes, 
cerca de 150 professores e investigadores, 50 técnicos e 
administrativos, laboratórios e equipamentos de excelên-
cia para investigação, prática simulada e neurociência. 
Desafiem-nos, isso motiva-nos a ir mais além, pois somos 
uma Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar que 
nasceu contra o vento, e tudo o que nasce contra o vento, 
voa sempre mais alto! •
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