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Sérgio Araújo 

Politécnico de Leiria reforça 
ensino superior em Turismo* 

Ms ais do que nunca, o Turismo 
enfrenta novos desafios que 
uscitam adaptação, inovação e 

empreendedorismo. Tratando-se de uma 
atividade transversal a toda a sociedade, 
nacional e internacional, esta realidade 
de adaptação diz respeito a todos os 
subsistemas que perfazem esta atividade, 
desde o tecido empresarial, passando 
pela organização institucional e pela 
incontomável educação. 
O Ensino Superior em Turismo é um fator 
fulcral de desenvolvimento e a Escola 
Superior de Turismo e Tecnologia do 
Mar (ESTM) do Politécnico de Leiria, 
atenta a estas realidades estruturais, 
reforça presentemente a sua oferta 
formativa no intuito de ir ao encontro 
das atuais exigências socioeconómicas 
que o país atravessa. Para além das 
suas 6 licenciaturas na área do Turismo 
(Animação Turística, Gestão Turística e 
Hoteleira, Marketing Turístico, Gestão de 
Eventos, Gestão da Restauração e Catering 
e Turismo), todas com certificação TedQual 
da Organização Mundial de Turismo, a 
ESTM aguarda aprovação final por parte 
da A3ES do Mestrado em Economia Azul e 
Circular e mantém os já existentes cursos 
de 2° ciclo em Gastronomia, Marketing 
e Promoção Turística, Gestão e Direção 
Hoteleira, Gestão e Sustentabilidade no 
Turismo (lecionado em língua inglesa) e 
Turismo e Ambiente. 
O Mestrado em Economia Azul e Circular 
consubstancia uma estratégia e um 
compromisso do Politécnico de Leiria que 
encaixam perfeitamente na Estratégia 
Nacional para o Mar, destacando neste 
contexto a importância da economia 
azul, associada à segurança alimentar, à 
valorização sustentabilidade dos recursos 
marítimos, como a aquacultura, a 
biotecnologia marinha, entre outras áreas 
de conhecimento com impacto em vários 
setores. 
Ao nível das pós-graduações há a destacar  

nesta área de conhecimento, o Turismo 
Subaquático, o Mergulho Científico e o 
Wine Business já na sua 2a  edição. 
No que concerne aos Cursos Técnicos 
Superiores Profissionais (TeSP), é de 
assinalar os recém-criados cursos 
de Atividades Marítimas e Fluviais, 
Organização e Comunicação de Eventos, 
Produção Primária Sustentável e Turismo 
de Surf. Estes ciclos de estudos superiores 
têm a duração de quatro semestres letivos a 
que correspondem 120 unidades de crédito 
(ECTS). 
A ESTM tem vindo a destacar-se através 
das suas apostas multifacetadas na área do 
Turismo, procurando igualmente afirmar-
se como um ativo na região, no país, e 
além-fronteiras, através da valorização 
do mar e da investigação aplicada, 
desenvolvidas em estreita colaboração com 
o tecido empreendedor e empresarial. El 
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