
  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 20,92 x 29,30 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 97298064 03-02-2022

Paulo Ribeiro

Tornar a Escola Superior de Tu-
rismo e Tecnologia do Mar (ESTM) 
de Peniche numa universidade 
politécnica é um dos objetivos no 
novo diretor Sérgio Leandro, em-
possado numa cerimónia realizada 
no passado dia 26 de janeiro, que 
contou com a presença do minis-
tro do Mar, Ricardo Serrão Santos. 

O penichense Sérgio Leandro é 
licenciado e doutorado em Biolo-
gia, mestre em Ciências das Zo-
nas Costeiras e docente do ensino 
superior politécnico desde 2006. 
Foi subdiretor desta escola do 
Politécnico de Leiria nos últimos 
oitos anos, sucedendo no cargo a 
Paulo Almeida, que se despediu 
na sessão. Para o novo diretor da 

Plano da nova direção 
contempla desafios 
ligados à internacionali-
zação, desenvolvimento 
digital e coesão regional 

Sérgio Leandro à frente da Escola 
Superior do Mar de Peniche até 2026

ESTM, a principal linha de ação vai 
continuar a manter “uma oferta 
formativa inovadora e adequada 
à região Oeste”.

Com o auditório praticamente 
cheio de representantes de insti-
tuições públicas e privadas, bem 
como de professores e alunos, to-
maram ainda posse as subdirecto-
ras Alexandra Mendes e a caldense 
Marta Caetano, também docentes 
desta escola superior pública. 

O presidente do Politécnico de 
Leiria, Rui Pedrosa, igualmen-
te professor da ESTM, interveio 
por videoconferência por estar 
em isolamento em casa devido à 
pandemia. Destacou na ocasião 
as potencialidades da escola do 
IPLeiria e as qualidades de Sérgio 
Leandro para assumir o novo ca-
pítulo da história da escola.

A ESTM foi fundada há 23 anos e 
tem neste ano letivo 1740 alunos ins-
critos, o maior número de sempre, 
contando com cerca de 150 docen-
tes. Sérgio Leandro anunciou que 
estão a ser criados dois programas 
doutorais nas áreas do Turismo Sus-

tentável (em parceria com a Univer-
sidade de Lisboa) e da Biotecnologia, 
tendo o primeiro já sido submetido 
para acreditação oficial. 

O plano de ação para os próximos 
quatro anos contempla seis orien-
tações estratégicas: ensino de exce-
lência, com a oferta de uma linha 
formativa em linha com os atuais 
desafios da sociedade; reconheci-
mento e valorização da comunidade 
académica da ESTM; diversificação 
do conhecimento como alavanca do 
desenvolvimento socioeconómico; 
sustentabilidade, materialização e 
inovação digital no Campus 4; orga-
nização do guia de procedimentos e 
esclarecimento interno; e promoção 
da internacionalização.

Ricardo Serrão Santos, em Pe-
niche pela última vez enquanto 
membro do Governo, voltou a 
elogiar a ESTM “pelo trabalho 
realizado em defesa da ciência 
e da economia do mar” e, ainda, 
pela aposta em torno da nova 
“Economia Azul”, classificando 
Sérgio Leandro como um “amigo 
firme do mar português”. ■

O novo diretor da ESTM com as subdiretoras Alexandra Mendes e Marta Caetano

“Sérgio 
Leandro é 
um amigo 
firme do mar 
português”
Ricardo Serrão Santos

“Temos 
o desafio 
de dotar a 
ESTM numa 
referência 
internacional ” 
Sérgio Leandro
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