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Peniche: Novo diretor da ESTM do Politécnico de Leiria anuncia criação de dois progra-

mas doutorais nas áreas do Turismo Sustentável e da Biotecnologia
27 Janeiro, 2022 admin

O novo diretor da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar (ESTM) do Politécnico de Leiria, Sérgio

Leandro, anunciou esta quarta-feira, dia 26, durante a cerimónia de tomada de posse, que estão a ser criados

dois programas doutorais nas áreas do Turismo Sustentável e da Biotecnologia, tendo o primeiro já sido sub-

metido para acreditação. A cerimónia de tomada de posse contou com a presença do ministro do Mar,

Ricardo Serrão Santos, que enalteceu o contributo da ESTM na promoção das ciências e tecnologias do mar

e a visão e capacidade de trabalho de Sérgio Leandro, que entre 2014 e 2022 assumiu o cargo de subdiretor

da Escola.

Após tomar posse como diretor da ESTM, Sérgio Leandro destacou a “oferta inovadora da Escola, sempre

«atenta aos desa�os da região”. “Posso salientar o mestrado em Gastronomia e o mestrado em Economia

Azul e Circular, que queremos abrir no próximo ano, ou as pós-graduações em Mergulho Cientí�co, em

Turismo Subaquático e em Wine Business. Temos também a recente submissão do doutoramento em

Turismo e Sustentabilidade [em parceria com a Universidade de Lisboa], ao qual queremos ainda acrescen-

tar outro programa doutoral na área da Biotecnologia e da Inovação, sempre em associação com parceiros

nacionais e internacionais”, apontou o diretor da ESTM.

De acordo com Sérgio Leandro, o plano de ação da nova direção contempla seis orientações estratégicas:

ensino de excelência, com a oferta de uma linha formativa em linha com os atuais desa�os societais; reco-

nhecimento e valorização da comunidade académica da ESTM; diversi�cação do conhecimento como ala-

vanca do desenvolvimento socioeconómico; sustentabilidade, materialização e inovação digital no Campus

4; organização do guia de procedimentos e esclarecimento interno; e promoção da internacionalização.

Informação educacao, Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar
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