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Docente foi diretor 
da Escola Superior de 
Turismo e Tecnologia 
do Mar, em Peniche, 
durante oito anos

Isaque Vicente

Paulo Almeida foi recente-
mente eleito diretor do Centro 
de Investigação, Desenvolvi-
mento e Inovação em Turismo 
(CiTUR). O caldense foi eleito 
para o mandato de 2023 a 2025, 
num ato eleitoral decorrido no 
dia 14 de dezembro. 

Em nota enviada às redações, 
o professor salienta que o prin-
cipal objetivo para este mandato 
2023/2025 passa por “valorizar o 

ensino superior e os seus inves-
tigadores, afirmando o CiTUR 
como um centro de excelência 
de investigação e inovação em 
Turismo”.

Este centro “é uma unidade 
I&D do subsistema politécnico 
de ensino superior nacional que 
associa 17 instituições (universi-
dades e politécnicos) e envolve 
mais de 200 investigadores”.

O CiTUR “tem como missão o 
desenvolvimento de investiga-
ção aplicada com caráter mul-
tidisciplinar e interdisciplinar, 
a produção e partilha do conhe-
cimento científico em Turismo”, 
explica o Politécnico de Leiria, 
em comunicado.

“A unidade tem como desígnio 
ser líder em investigação aplica-
da, desenvolvimento e inovação”, 

esclarecem, acrescentando que 
pretendem que seja “reconheci-
da pela sociedade civil e empre-
sarial pela superior capacidade 
de gerar e partilhar conhecimen-
to em Turismo”.

O caldense foi diretor da Escola 
Superior de Turismo e Tecnolo-
gia do Mar (ESTM), que se situa 
em Peniche e que pertence ao 
Politécnico de Leiria, durante 
um período de oito anos (en-
tre janeiro de 2014 e janeiro de 
2022). Leciona naquela escola 
do ensino superior do distrito 
desde 2004.

Natural das Caldas da Rainha, 
Paulo Almeida é licenciado em 
Gestão Hoteleira e doutorado 
em Marketing e Comércio Inter-
nacional. Na nota enviada aos 
jornais, o Politécnico de Leiria, 

esclarece ainda que “o cargo de 
diretor nacional junta-se ao car-
go de coordenador do CiTUR-
-Leiria, decorrente das eleições 
do dia 12 de dezembro”. ■
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