Editorial
Escrever sobre os estágios é, provavelmente, reviver uma história que teve início em 1986 quando
o 1.º curso de Gestão foi criado na, então, Escola Superior de Tecnologia e Gestão. Começámos
por ter os primeiros alunos em estágio no ano letivo de 1988-1989, eram apenas 10, sim dez! Estávamos muito longe do número que iríamos ter no ano letivo 1997-1998, 560 estagiários, maioritariamente a trabalhar em empresas da região do Algarve.
Para relembrar a todos o quanto o estágio faz a diferença desta Escola e de como contribuímos
para o desenvolvimento económico, social e formativo na região, deixo um número aproximado de
alunos que a ESGHT colocou em estágio até ao presente: 9.603. São muitos alunos a levar um
pouco de todos nós a outras cidades, outros continentes, outras organizações e, principalmente, a
serem bem-sucedidos!
Os estágios transportam mais longe o nome da ESGHT o que nos obriga a apostar num ensino
que contemple a vertente técnica do “saber fazer” (hard skills), mas também a de “saber ser” (soft
skills). Procuramos todos os anos enviar para o mercado de trabalho pessoas qualificadas com capacidade de trabalho em
equipa, espírito de iniciativa e capazes de lidar com as exigências técnicas e humanas das organizações atuais.
Maria Brás – Coordenadora da Unidade de Apoio aos Estágios

Brevemente na ESGHT
O II International Forum on Management (IFM) vai realizar-se na ESGHT – Campus da Penha, nos dias 16 e 17 de
fevereiro de 2018 subordinado ao tema Global Management: From Theory to Practice.
Este evento internacional é uma parceria da Universidade do Algarve com a Universidade Aberta e a Escola Superior
de Hotelaria e Turismo do Estoril. Pretende ser um fórum de reflexão, partilha e divulgação de conhecimento e uma
oportunidade para alargar a rede de contactos entre investigadores e profissionais, cujo trabalho assegura o desenvolvimento da investigação nas diferentes áreas da Gestão e a formulação de boas práticas organizacionais.

Aconteceu
PAULO ÁGUAS, REITOR DA UNIVERSIDADE DO ALGARVE
A 13 de dezembro, dia da comemoração do 38.º aniversário da academia, realizou-se a cerimónia
de investidura do novo reitor da UAlg, o Professor Doutor Paulo Manuel Roque Águas.
António Branco, o reitor cessante, no seu último discurso salientou os benefícios da paridade entre
os dois subsistemas, politécnico e universitário, uma identidade coletivamente construída e agora
consagrada com a tomada de posse de Paulo Águas, professor coordenador da Escola Superior de
Gestão, Hotelaria e Turismo e reitor da Universidade do Algarve no próximo quadriénio.

PRÉMIO CARREIRA ALUMNI
No dia 11 de janeiro, o Prémio Carreira Alumni UAlg 2017 foi entregue a
Élio Vicente, licenciado em Biologia Marinha e Pescas (1997). Na
mesma cerimónia pública que decorreu no Anfiteatro José Silvestre do
Instituto Superior de Engenharia (ISE), no Campus da Penha da
Universidade do Algarve, Ignácio Correia, licenciado em Design Gráfico
(2008), foi também distinguido com uma menção honrosa.
Élio Vicente é atualmente diretor de Relações Externas do Zoomarine e presidente do Conselho Fiscal da Ordem dos Biólogos. Élio Vicente tem desenvolvido um trabalho relevante no Zoomarine, em prol da educação, defesa do ambiente, cultura
e ciência. Ignácio Correia, co-fundador da UnykTV é responsável pela criação da APP, lançada em 2017, conhecida
como Bolinhas App.
Depois da cerimónia de entrega do prémio, presidida pelo magnífico reitor realizou-se o primeiro jantar
convívio alumni UAlg, um momento de reencontro e convívio entre antigos colegas e amigos, na cantina do Campus da
Penha. O valor do jantar reverteu na íntegra para o Fundo de Emergência dos Serviços de Ação Social da UAlg.
Partilha connosco o teu percurso profissional e pessoal, para que também tu possas ser agraciado, num futuro próximo.

Projetos na ESGHT: investigação e extensão
A ESGHT tem vindo a realizar projetos de investigação e de extensão, com os quais pretende aprofundar a sua ligação à
comunidade onde está inserida e que são os seguintes:
ShapeTourism: New shape and drives for the tourism sector: supporting decision, integrating plans and ensuring
sustainability
IMPACTUR: Indicadores de Monitorização e Previsão da Atividade Turística
COMPETITIVTUR: Estudo da Competitividade Turística Comparada da Região do Algarve na Bacia Mediterrânica de
Espanha.
SRM: Smart Revenue Management
Estudo sobre o surf enquanto produto turístico no município de Aljezur
Estudo de Impacto do SATA Rally Açores na Economia do Turismo e Imagem dos Açores
Estudo sobre a qualidade percebida dos serviços da EMARP
Avaliação do impacto económico e social do empreendimento Quinta da Ombria no concelho de Loulé
Profile Rate Optimizer: e-traveler profiling for dynamic pricing (PRO)
Estudo do Impacto do Rally de Portugal na Economia do Turismo e Formação da Imagem dos Destinos
Projeto Jovem Invest: Avaliação dos projetos de investimento
Centro Internacional sobre o Envelhecimento (CENIE)
Share Economy
Creative Tourism Destination Development in Small Cities and Rural Areas (CREATOUR)
Licence Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie
touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie (LMPH)

Oferta formativa da ESGHT
Licenciaturas (1.º ciclo):
(Duração: 6 semestres)
Gestão (regime diurno) – Faro
Gestão (regime noturno) – Faro
Gestão (regime diurno) - Portimão
Gestão (regime noturno) - Portimão
Gestão Hoteleira (regime diurno) – Faro
Marketing (regime diurno) – Faro
Turismo (regime diurno) – Faro
Turismo (regime diurno) –Portimão
Pós-graduações
(Duração: 2 semestres)
Avaliação e Gestão da Atividade Imobiliária

Mestrados
(Duração: dois semestres + 1 ano)
Direção e Gestão Hoteleira
Fiscalidade
Gestão de Recursos Humanos (em parceria com a FCHS)
Gestão e Administração Escolar (em parceria com a ESEC)
Turismo
Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP)
(Duração: três semestres de aulas + 1 semestre de estágio)
Contabilidade
Gestão de Animação Turística
Secretariado Executivo
Sistemas e Tecnologias de Informação (em parceria com o
ISE)

Cursos Livres:
No presente ano, a ESGHT já realizou os cursos de Finanças para não Financeiros e Elaboração de Projetos de Invetimento.
Estão abertas candidaturas para os cursos livres de Excel Elementar e de Excel Avançado.
O Curso de Excel Elementar tem a duração de 15 horas e o Curso de Excel Avançado um total de 18 horas.
No Campus da Penha, o Curso de Excel Elementar realiza-se em março e as inscrições decorrem até 28 de fevereiro. O
curso de Excel Avançado realiza-se em abril e as inscrições são até 2 de março.
No campus da Portimão, o Curso de Excel Avançado realiza-se em fevereiro e início de março, as inscrições decorrem até
14 de fevereiro.
Os cursos visam a atualização técnica e profissional, assim como o aprofundamento de conhecimentos, no sentido de formar ativos na área da informática, nomeadamente na utilização da aplicação Microsoft Excel. A frequência dos cursos não
exige formação inicial graduada, embora no caso do Excel avançado, seja desejável que os participantes possuam conhecimentos básicos de informática, nomeadamente experiência de utilização de Microsoft Excel. A seriação será efetuada por
ordem de candidatura.
Mais informação sobre os cursos pode ser consultada no edital que se encontra no site dos Serviços Académicos da Universidade e ainda presencialmente/telefonicamente no Secretariado de Apoio aos Cursos, no Campus de Portimão da Universidade do Algarve, com a D. Leonor Mendes – 282418036, email: mlmendes@ualg.pt; no Campus da Penha, com a D.
Helena Rodrigues—289800171, gab. 37 da UAlg/ESGHT, email: hnrodrig@ualg.pt
A candidatura pode ser concretizada online em:

https://www.ualg.pt/home/pt/content/formulario-inscricao-curso-livre-excel-elementar
https://esght.ualg.pt/home/pt/content/formulario-inscricao-curso-livre-excel-avancado

Alemão , Francês e Inglês
Estudos recentes comprovam que falar duas ou mais línguas melhora o processo cognitivo. O cérebro das pessoas que dominam duas ou mais línguas funciona de forma diferente e estas diferenças trazem vários benefícios
mentais.
Há dezasseis anos que a ESGHT oferece cursos livres de línguas à comunidade da região de forma ininterrupta, procurando ir ao encontro das necessidades linguísticas dos que nos procuram.
O Centro de Línguas da Universidade do Algarve na ESGHT vai oferecer cursos livres de Alemão, Francês e Inglês no 2.º semestre de 2017/2018. As inscrições decorrem a partir de 15 de janeiro e as aulas terão início na
semana de 12 a 16 de fevereiro.
Poderá consultar a nossa oferta formativa e os diferentes níveis dos cursos nesta ligação: http://www.ualg.pt/
pt/cl-imt/cursos-livres

Estudantes da ESGHT: concurso para Maiores de 23 anos
Em dezembro de 2017 estavam matriculados 1633 estudantes na ESGHT, 1323 no
1.º ciclo (licenciaturas), 194 no 2.º ciclo (mestrados) e 116 nos cursos TeSP (Técnico
Superior Profissional).
Os cursos em que se registou o maior aumento de alunos matriculados foi no TeSP em
Secretariado Executivo, no Campus da Penha e na licenciatura em Gestão, regime
noturno, no Campus de Portimão.
Contribuiu para o aumento do numero de estudantes da licenciatura em Gestão, regime
noturno, no Campus de Portimão, o Concurso Especial de Acesso ao Ensino Superior para
Maiores de 23 anos e o facto de ter sido disponibilizado no Campus de Portimão, um curso
livre de preparação para a prova de Economia, necessária para a candidatura a esta
licenciatura.
As inscrições para este concurso para os Maiores de 23 anos, sem habilitações, mas com

potencial para entrar no Ensino Superior (Decreto-Lei nº 64/2006, de 21 de março) estão abertas até 16 de abril e de
novo a ESGHT disponibiliza um curso livre de preparação para a prova de Economia tanto no Campus de Portimão, como
no Campus da Penha.
Em 2017, em todos os cursos, o número de estudantes oriundos do distrito de Faro suplantou o número de estudantes
provenientes de outras regiões.

Empregabilidade dos cursos da ESGHT
Índices de Empregabilidade
Assessoria

93%

Gestão - Faro

95%

Gestão - Portimão

99%

maior empregabilidade em Portugal. Os índices de empregabilidade são

Gestão Hoteleira

94%

os constantes na tabela ao lado:

Marketing

92%

Turismo - Faro

93%

Turismo - Portimão

97%

Os dados disponibilizados pela Direção Geral de Estatísticas da
Educação e Ciência são relativos a dezembro de 2017. Estes resultados
colocavam todos os cursos da ESGHT entre as 5 licenciaturas com

ALUMNI UNIVERSIDADE DO ALGARVE

CARTÃO ALUMNI UALG
A Universidade permite aos alumni inscritos na base de dados terem acesso ao Cartão ALUMNI UALG, com o qual pode
usufruir de uma série de benefícios em restaurantes, centros de estética, clínicas médicas, instituições bancárias, entre outros. Pode aceder a mais informações aqui.

Testemunhos de Alumni da ESGHT
Abílio Guerreiro, Turismo, 2010, Mestrado em Direção e Gestão Hoteleira – Consultor
Técnico, Chef, Formador e Docente na ESGHT
Em 1994, tive o prazer de entrar no curso superior de Turismo na ESGHT. À data, o curso era bacharelato com a duração de três anos letivos e dois estágios integrados de três e seis meses, respetivamente.
Desde logo acreditei ser esta a melhor escolha para a minha carreira profissional. Tive docentes que
marcaram positivamente o meu Know How e ainda hoje utilizo os ensinamentos recebidos. Os estágios foram cruciais para ter contacto com o setor turístico e para a escolha de uma carreira profissional no Turismo.
Os anos que passei na ESGHT contribuiriam não só para a minha formação académica, como foram essenciais para a minha formação humana. Estes anos de proximidade entre docentes e aluno foram um contributo inestimável para a minha
autoconfiança e determinação.
Os conhecimentos adquiridos foram determinantes para enfrentar os desafios profissionais quer em empresas de âmbito
nacional quer internacional. O bacharelato e a licenciatura em turismo foram a base para o meu desenvolvimento profissional e pessoal, sendo que a aquisição de conhecimentos noutras áreas e a formação contínua noutros cursos também
influenciaram decisivamente a evolução da minha carreira.
Aos atuais alunos, uma recomendação: aproveitem e participem ativa e empenhadamente no vosso percurso académico,
aproveitem todas as oportunidades que vos forem oferecidas, participem proativamente na aquisição de novos
conhecimentos e estejam presentes em eventos do setor mantendo sempre vivas as variáveis networking e soft skills. Aquilo que realizarem hoje terá um dia repercussão na vossa carreira.

Lorena Souza, Gestão, 2012, Community Manager, Winable, Lda
A decisão de frequentar o curso de Gestão na ESGHT foi, no meu caso, bastante fácil de tomar, pois
apesar de já ter experiência profissional na área da contabilidade, a vontade de aprender mais e
progredir na carreira foi a motivação certa aliada à existência do curso de gestão em regime noturno
na ESGHT.
Frequentar este curso fez-me crescer profissionalmente, bem como me mostrou novos caminhos
profissionais associados à área da Gestão.
Aproveitar todos os segundo e todas as oportunidades que a experiência de frequentar este ou outro
curso proporciona é a mensagem que deixo aos futuros e atuais alunos da ESGHT.

Rui Filipe Rocha Martins, Gestão Hoteleira, 2010, Corporate Business Development Manager, Venuemob - Melbourne
O curso de Gestão Hoteleira na ESGHT foi o complemento perfeito para a formação inicial em
Técnicas de Gestão Hoteleira, na EHTA.
Durante a licenciatura conheci muitos colegas que hoje considero amigos e beneficiei dos
ensinamentos de professores fantásticos que me marcaram profundamente e fizeram de mim
melhor pessoa e profissional. Das conferências a que tive oportunidade de assistir, relembro
uma, com Fernando Pinto, então diretor executivo da TAP Air Portugal.
Tendo em conta a minha experiência profissional e pessoal, a minha mensagem aos atuais estudantes da ESGHT, aos que possam, que saiam da sua "zona de conforto". Aproveitem para
evoluir e alterar maneiras de processar a realidade, através do contacto com outras áreas que sirvam de complemento ao
vosso curso.
A vossa responsabilidade no alavancar da ESGHT enquanto referência nacional para o ensino superior na área do Turismo
e da Hotelaria é grande. Exijam constantes melhorias no ensino, nos programas e nas parcerias da ESGHT. Sejam vocês a
dar o exemplo e a abrir portas. Os estudantes da ESGHT têm tudo para singrar neste mercado competitivo, só terão de
responder afirmativamente às exigências a que são expostos e tirar partido das boas condições que a escola oferece.
Ligações úteis:
http://esght.ualg.pt/home/pt
https://www.facebook.com/esght.ualg

