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POLITÉCNICO O biólogo Sér-
gio Leandro tomou posse
como director da Escola Supe-
rior de Turismo e Tecnologia do
Mar (ESTM) do Politécnico de
Leiria, na passada sexta-feira. 

Citado em nota de imprensa
do Politécnico de Leiria, Sérgio
Leandro destacou “a oferta ino-
vadora” a escola, sempre atenta
aos desafios da região”, na to-
mada de posse em que foi
anunciada a criação de “dois
programas doutorais nas áreas
do Turismo Sustentável e da
Biotecnologia, tendo o primeiro
já sido submetido para acredi-
tação”. 

“Posso salientar o mestrado
em Gastronomia e o mestrado
em Economia Azul e Circular,
que queremos abrir no pró-
ximo ano, ou as pós-gradua-
ções em Mergulho Científico,

em Turismo Subaquático e em
Wine Business. Temos também
a recente submissão do dou-
toramento em Turismo e Sus-
tentabilidade [em parceria com
a Universidade de Lisboa], ao
qual queremos ainda acrescen-
tar outro programa doutoral na

área da Biotecnologia e da Ino-
vação, sempre em associação
com parceiros nacionais e in-
ternacionais”, apontou o direc-
tor da ESTM.

O plano de acção da nova di-
recção contempla seis orienta-
ções estratégicas: ensino de ex-
celência; reconhecimento e va-
lorização da comunidade aca-
démica da ESTM; diversifica-
ção do conhecimento como
alavanca do desenvolvimento
socioeconómico; sustentabili-
dade, materialização e inova-
ção digital no Campus 4; orga-
nização do guia de procedi-
mentos e esclarecimento in-
terno; e promoção da interna-
cionalização.

A tomada de posse contou
com a presença do ministro do
Mar, Ricardo Serrão Santos,
que “enalteceu o contributo da

ESTM na promoção das ciên-
cias e tecnologias do mar e a
visão e capacidade de trabalho
de Sérgio Leandro”.

Natural de Peniche, Sérgio
Leandro é licenciado em Bio-
logia, mestre em Ciências das
Zonas Costeiras e doutorado
em Biologia, com título acadé-
mico de Agregado em Biologia
pela Universidade de Aveiro. É
docente do ensino superior po-
litécnico desde 2006 e subdi-
rector da ESTM desde 2014. É
membro integrado do Centro
de Ciências do Mar e do Am-
biente (MARE - Politécnico de
Leiria) e coordenador científico
do Parque de Ciência e Tecno-
logia do Mar de Peniche (Smart
Ocean). Em Abril de 2021 assu-
miu o cargo de vogal da Co-
missão Diretiva da Ordem dos
Biólogos.�
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