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No passado dia 26, durante a cerimónia de tomada de posse do novo diretor da Escola Super
de Turismo e Tecnologia do Mar (ESTM) do Politécnico de Leiria, Sérgio Leandro, foi
anunciado que estão a ser criados dois programas doutorais nas áreas do Turismo
Sustentável e da Biotecnologia – tendo já sido o primeiro submetido para acreditação,
segundo o comunicado o�cial do Politécnico de Leiria.

Na cerimónia, que 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, Sérgio
Leandro destacou a “oferta inovadora” da escola, “sempre atenta aos desa�os da região”.

Foram salientados, pelo novo diretor, o mestrado em Gastronomia e o mestrado em
Economia Azul e Circular, que têm em vista abrir no próximo ano letivo, as pós-graduaçõ
em Mergulho Cientí�co, em Turismo Subaquático e em Wine Business, e a recente
submissão do doutoramento em Turismo e Sustentabilidade, em parceria com a
Universidade de Lisboa. Ao último, Sérgio Leandro revelou que querem ainda acrescentar
outro programa doutoral na área da Biotecnologia e da Inovação.

A rematar, o ministro do Mar elogia o trabalho que a ESTM tem desenvolvido e o papel que a
que tem assumido: “não tem cruzado os braços no que respeita à promoção das ciências e
tecnologias do mar, tanto nos cursos que ministra, mas também na ligação que tem
estabelecido com a sociedade relativamente aos temas do oceano […] tem desempenhado um
papel importante nesta corrente em prol do conhecimento, na disseminação desse
conhecimento para o tecido empresarial e na promoção de um oceano sustentável”.
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