Editorial
Desde a sua criação a ideia de uma ESGHT inovadora, dinâmica e rigorosa do ponto de vista técnico-científico, tem-nos guiado como estudiosos e cidadãos. Com o tempo temos vindo também a consolidar outros valores, como o sentimento de pertença, o espírito solidário e um nível saudável de ambição e risco. A ESGHT prospera em ideias e talentos e como resultado
disso os nossos alumni têm vindo a integrar-se no mundo do trabalho, como quadros ou como empresários, num vasto conjunto de setores de atividade e em diversos países. Tal facto contribui para a formação de uma imagem consolidada bastante
apelativa, que certamente nos motiva a continuar nesta senda.
Mantemos uma dinâmica significativa no que se refere a convites e consequente participação de convidados, entre os quais
alguns alumni, que muito contribuem para uma melhor integração dos alunos no sistema de valores da Escola e para a sua
perceção das realidades do ambiente empresarial.
Uma atividade nova que agora começa a ganhar volume são as provas públicas de mestrado. A ESGHT tem vindo a oferecer
com sucesso uma variedade de mestrados e a taxa de conclusão está em crescendo. Aqui fica pois, o convite aos alumni
para que assistam às provas públicas que vão sendo marcadas, cuja informação é regularmente disponibilizada na página
web da Universidade.
Por fim, resta-me desejar a toda a comunidade académica e especialmente aos alumni, um próspero 2015.
Francisco Serra

Aconteceu
Conferência «Estratégias que Marcam» 05-09-2014
Esta conferência, organizada pela ESGHT e pela Câmara Municipal de Vila Real de Santo
António, realizou-se em Cacela Velha e teve como convidados várias personalidades ligadas à cultura. Ver fotos...

Receção aos novos alunos da ESGHT 19-09-2014
Mais um ano letivo começa e, como é hábito, a ESGHT fez a sua receção. Para dar as
boas vindas aos novos alunos estiveram presentes o Diretor da ESGHT e os Diretores dos
vários cursos, tanto em Faro como em Portimão.
Ver fotos de Faro e Portimão

Professoras da ESGHT lançam livro Lit &Tour Setembro 2014
As docentes Rita Baleiro e Sílvia Quinteiro lançaram o livro Lit &Tour: Ensaios sobre Literatura e Turismo. Esta antologia resulta de uma seleção de trabalhos apresentados na
conferência internacional dedicada ao mesmo tema em novembro de 2012, na Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa. Ver índice..

Vai acontecer
Pós-graduações na ESGHT
No próximo ano letivo as pós-graduação em Operações e Gestão de SPA, em Gestão de Informação e em Avaliação e Gestão da Atividade Imobiliária vão abrir. Toda a informação estará disponível no site das pós-graduações da ESGHT.

VI Postgraduate Conference ESGHT
Esta conferência anual tem-se constituído como um espaço informal de crítica construtiva e
debate multidisciplinar para jovens investigadores nas áreas da gestão, hotelaria e turismo e
pretende oferecer aos mestrandos, mestres, doutorandos e doutores, a oportunidade de se
reunirem para partilhar e enriquecer a investigação que se encontram a desenvolver ou que
terminaram recentemente.
Nesta 6.ª edição, a decorrer no dia 10 de julho de 2015, oferece-se a mestrandos, mestres,
doutorandos e doutores, a possibilidade de apresentar comunicações ou posters.

Mestrados na ESGHT
As vagas dos cursos de 2.º ciclo da
ESGHT foram quase todas preenchidas. Os mestrados em Direção e
Gestão Hoteleira, Fiscalidade e Gestão de Recursos Humanos viram,
pelo 3.º ano consecutivo, todas as
vagas preenchidas; o mestrado em
Marketing Turístico também abriu,
embora com menos colocados.

Novo Mestrado em Turismo
O mestrado em Turismo, a iniciar no próximo
ano letivo, está neste momento a aguardar a
aprovação por parte da A3ES. Este mestrado
tem quatro áreas de especialização: Marketing
Turístico, Gestão de Operações, Turismo,
Cultura e Património e Gestão de Infraestruturas Turísticas.

Ver mais informações sobre os mestrados da ESGHT

Breves
• Segundo os dados disponibilizados pela DGEE e IEFP, que analisam o número de diplomados desempregados, em 2013 a
ESGHT viu esse número diminuir 5,6%, face aos dados de 2012.
• O aluno Iván García Martínez, da Universidad Politécnica de Cartagena, esteve na ESGHT no ano letivo 2013/2014 a frequentar o 3.º ano completo do nosso curso de Gestão. Concluiu os 60 ECTS com sucesso e agora, após a defesa do seu trabalho de final de curso na universidade espanhola, vai concluir a licenciatura em Administración de Empresas, passando a
poder requerer também o diploma da licenciatura em Gestão da ESGHT, ao abrigo do convénio de grau por associação que
temos com aquela universidade.
O Jornal de Letras convidou a Professora Rita Baleiro, docente da ESGHT, a escrever o «Autoretrato de uma professora do

Ensino Superior». Ler artigo...
 Ouça-nos no programa Check-in da Rádio Universitária do Algarve (RUA 102.7), realizado e emitido todas as

quartas- feiras, às 10h15m, 13h15m e 17h15m. Ouvir...
• Os Alumni terão, a partir de agora, as mesmas facilidades que os atuais alunos têm quanto às reduções de propinas para
frequência de cursos livres de línguas. O CLIMT tem oferecido todos os anos vários níveis de língua inglesa, francesa e alemã. Saiba mais sobre o CLIMT...

Curiosidades
O que determina a manutenção da relação de compromisso entre os
alumni e a ESGHT é a imagem do ensino e da comunicação e a satisfação
com o ambiente social e académico.
É esta a conclusão de um estudo, realizado no ano de 2013 a uma amostra de
cerca de 2544 alumni de ambos os
campi.
Em termos de imagem do ensino são
valorizados, sobretudo, os seguintes
itens: «A ESGHT dá formação de qualidade»; «A ESGHT é uma Escola de
confiança»; «Existe um compromisso
de
excelência
académica
na
ESGHT». No que diz respeito à imagem
da comunicação, destacamos os itens:
«A ESGHT é uma Escola inovadora e
virada para o futuro»; «A ESGHT participa e organiza eventos que contribuem
positivamente para a sociedade»; «A
interação da ESGHT com as empresas/
instituições é positiva».

No fator satisfação apenas a dimensão «satisfação com o ambiente social e académico» é apontada como
determinante no relacionamento futuro, sendo composta pelos itens que
seguem: «Relacionamento com os
docentes»; «Relacionamento com os
funcionários
não
docentes»;
«Relacionamento com os colegas do
curso».
Na identificação do fator compromisso, como sendo aquele que traduz o
envolvimento com a ESGHT, sobressaem itens como: «Recomendo a
ESGHT aos meus familiares e amigos»; «Identifico-me com a ESGHT»;
«Tenho orgulho em ter frequentado a
ESGHT».

Portal de Emprego
A Universidade do Algarve, em parceria com a Universia, tem um Portal de Emprego, que integra a rede internacional Trabalhando, presente em onze países ibero-americanos e que oferece um número elevado de oportunidades de emprego. Ao registaremse neste portal, os alunos e ex-alunos da UAlg poderão colocar o seu currículo e encontrar as ofertas da comunidade Trabalhando, bem como ofertas exclusivas da UAlg, disponibilizadas por entidades e empresas registadas no portal que estão interessadas em recrutar diplomados da instituição. Todos os dias são disponibilizadas novas ofertas de emprego, que podem ser acedidas através de registo em http://emprego.ualg.pt.

Testemunhos de Alumni da ESGHT
Mário Passos Ascenção, PhD, CHE, MIH, MCIM Principal Lecturer HAAGA-HELIA University of Applied Sciences
Entre 1993 e 1996 o Campus de Portimão foi a minha base. Os cerca de 4 anos foram inesquecíveis muitas festas, muitas amizades e algum estudo. No Bacharelato em Gestão Hoteleira encontrei um programa académico exigente e docentes que revelaram não só agudeza mental, mas também uma qualidade humana impar. Ainda hoje, o que eu sinto pela ESGHT é carinho e agradecimento por me ter orientado para o futuro e dado a possibilidade de fazer amizades para a vida com colegas e docentes. O
meu primeiro estágio foi no departamento de comidas e bebidas do Penina Golf & Resort, hoje ligado ao
Le Méridien, e o meu segundo estágio foi feito no Hotel Algarve, hoje Hotel Algarve Casino do Grupo
Solverde. A qualidade dos estágios juntamente com a qualidade dos conteúdos e métodos pedagógicos
permitiram-me obter as competências necessárias para uma carreira hoteleira. Será justo dizer que o
curso de Gestão Hoteleira foi onde ganhei as bases para levar a cabo o CESE - Curso de Estudos Superiores Especializados em Marketing e o trampolim para o Mestrado e depois o Doutoramento em Marketing na Universidade de Ulster no Reino Unido. A minha carreira como académico na HAAGA-HELIA
University of Applied Sciences na Finlândia é também inspirada naqueles que me incutiram a curiosidade de apreender

Publicações da ESGHT
Recentemente, foram editados oito livros temáticos sobre a
TMS Algarve 2014 - Management Studies Internacional
Conference. Estes livros são uma compilação de vários
artigos, divididos por temas, que foram submetidos para a
conferência.
Para além dos livros temáticos, foram selecionados cinquenta artigos para publicação, durante o ano de 2015, em
três números da revista Tourism & Management Studies,
com indexação no SciELO e Web of Science.

N.º 24 (2014) Special issue: Languages, Literature and Tourism. Dos Algarves: A Multidisciplinary eJournal

A revista Dos Algarves: A Multidisciplinary e-Journal edita dois números por ano, que resultam
de trabalhos de investigação originais. Os artigos podem resultar de investigação empírica
como podem assumir uma natureza mais teórica. A revista tem um caráter assumidamente
multilingue e publica em inglês, português e espanhol.

Revista TMS – três números publicados em 2014
Vol 10, N. 2 (2014): Tourism & Management Studies (Portuguese/Spanish)
Vol 10, N. 1 (2014): Tourism & Management Studies (English)
Vol 10 (2014): (Special Issue) Tourism & Management Studies
Ligações úteis:
http://esght.ualg.pt/home/pt
https://www.facebook.com/esght.ualg

