
 

A ESGHT tem oferecido à comunidade em geral e à académica em particular uma panóplia de saberes que têm permitido a 
construção de um conhecimento técnico e científico pautado pelo dinamismo e pela atualização de conteúdos, o que tem vin-
do a proporcionar os meios que permitem aos seus estudantes e alumni adaptar-se às inovações tecnológicas e a capacitá-los 
para perceberam as potencialidades dessas ferramentas aplicadas à vida profissional, nomeadamente, e porque escrevo este 
edital na condição de Diretora da Licenciatura em Marketing, na do Marketeer. 

Na área do Marketing, os alumni têm vindo a integrar-se com sucesso no mundo do trabalho o que contribui para a boa  ima-
gem de um curso relativamente novo, que conta apenas oito anos, e que está dar os primeiros passos no tecido empresarial 
da região algarvia e do país. A ESGHT espera continuar a contribuir de forma evolutiva e equilibrada para este sucesso e  
para a adaptação a um mundo empresarial que requer uma aprendizagem ao longo da vida, nomeadamente através de uma 
oferta diversificada e de qualidade ao nível do 2.º ciclo. 

É sabido que a Universidade do Algarve tem uma localização geográfica de  excelência que deu, inclusi-
ve,  origem à frase “Estudar onde é bom viver!”. Uma frase que é hoje o lema de todos os alumni que recor-
dam com saudade os tempos em que estudaram na ESGHT. Momentos que fazem parte das suas histórias 
de vida, mas também momentos em que cada um dos alumni contribuiu à sua maneira para história e para 
o crescimento da ESGHT e dos seus cursos. A ESGHT será sempre a vossa casa! 

Prof.ª Doutora Célia Ramos 

Diretora da licenciatura em Marketing da ESGHT 

Aconteceu 

VI Post Graduate Conference  10-07-2015 

Realizou-se mais uma edição da “Postgraduate Conference” da ESGHT. Investigadores de 

sete países diferentes apresentaram trinta e duas comunicações. Foram convidados três 

keynote-speakers (Professor Levent Altinay, da Oxford Brookes University, Lourenço Ribei-

ro, Diretor Geral do Hotel Epic Sana, Algarve e Miguel Silveira, curador do Zoomarine). 

Ciclo de conferências em Turismo, abril e maio de 2015 

A ESGHT, em parceria com a Biblioteca da Universidade do Algarve, organizou em abril 

e maio de 2015 um ciclo de seis conferências intitulado “Turismo em Análise”. Estas con-

ferências, que contaram com a participação 16 investigadores da ESGHT e da FE, decor-

reram em simultâneo com a exposição “Algarve: 100 anos da institucionalização do Turis-

mo” (organizada e cedida pelo Museu Municipal de Faro). Os principais objetivos deste 

ciclo de conferências foram assinalar os 100 anos da institucionalização do Turismo no 

Algarve e promover a reflexão interdisciplinar sobre esta área.  

Editorial 



Vai acontecer 

II Conferência Internacional de Turismo & História  

Está aberta a chamada de comunicações para a II Conferência Internacional de Turismo & 
História, que se realizará na Universidade do Algarve, Faro, nos dias 10 e 11 de  
março, e em Caxias do Sul - Brasil, nos dias 10 e 11 de março de 2016. 

Esta conferência tem como objetivo proporcionar a oportunidade para apresentar, partilhar e 
refletir sobre a relação entre Turismo & História assente no uso turístico do património  
cultural (tangível e intangível) dos países pertencentes ao espaço ibero-americano, dando  
particular destaque ao património cultural classificado pela UNESCO como  
“Património Mundial”. 

A Conferência tem um formato inovador, pois tem lugar em duas Universidades de países distintos, sendo possível aceder às 
palestras dos keyspeakers através de videoconferência. As conclusões também serão partilhadas, com vista a estabelecer 
maior proximidade em áreas temáticas importantes e comuns ao espaço ibero-americano. 

Informações sobre o tema da conferência, chamada de trabalhos, prazos, local, oradores convidados e outras informações 
disponíveis para consulta aqui. 

Breves 

 No passado dia 26 de outubro foi lançado o livro de Contabilidade Financeira Explicada – Manual Prático, da autoria dos 
professores Cristina Gonçalves, Dolores Santos, José Rodrigo e Santana Fernandes. É uma obra com mais de 900 páginas, 
com uma abordagem teórica e prática de temas da contabilidade, que pretende ser um auxiliar de estudo e consulta, quer 
dos alunos quer de profissionais da área. A apresentação da obra contou com a presença do Sr. Bastonário da Ordem dos 
Técnicos Oficiais de Contas e com o Sr. Reitor da Universidade do Algarve e decorreu, de manhã, no grande auditório de 
Gambelas e, na parte da tarde, no Centro de Congressos de Lisboa.  

 Podem-se candidatar ao Programa Erasmus+ - Estágios, todos os estudantes que queiram realizar um estágio curricular, ou 
extra- curricular numa instituição/empresa num país da União Europeia (ou Turquia). Os estágios podem ter um mínimo de 
60 dias e um máximo de 12 meses de duração. Também pode aceder ao programa quem, tendo terminado os seus estu-
dos (de licenciatura, mestrado ou doutoramento) na UAlg, no ano letivo anterior, queira realizar um estágio num 
desses países. Neste caso, o estágio terá necessariamente que estar concluído até um ano após o término do grau. 
Os recém-graduados deverão inscrever-se numa unidade curricular criada para o efeito: “estágio extra-curricular”. Os estu-
dantes ou recém-graduados deverão angariar o seu próprio estágio, e preencher e entregar no Gabinete de Relações Inter-
nacionais e Mobilidade o documento “Training Agreement”. Limitação: não podem ser excedidos os 12 meses de bolsa por 
cada ciclo de estudo (licenciatura, mestrado ou doutoramento), incluindo mobilidade de estudos e de estágio. 

Acessibilidades no Turismo — Seminário 

Realizou-se no passado dia 6 de outubro, na ESGHT, o Seminário "Acessibilidades nos 

Transportes". Este foi o terceiro do Ciclo de Conferências sobre Turismo Acessível  

dinamizado na Universidade do Algarve por um conjunto de docentes de várias unidades 

orgânicas da UAlg e por elementos da Região de Turismo do Algarve, Associações e  

empresas privadas do setor turístico. 

Seminário Preparados para Trabalhar? 

Decorreu em maio o seminário de apresentação do estudo: Preparados para Trabalhar? 

Neste evento foram apresentados os resultados da região do Algarve. O estudo foi elabo-

rado sob a égide do consórcio Maior Empregabilidade e apresenta-se como uma reflexão 

sobre os desafios apresentados pelo mundo laboral de hoje e as competências transver-

sais (soft skills) dos diplomados das instituições de ensino superior. 

http://cieo15.wix.com/turismo-historia


ALUMNI UNIVERSIDADE DO ALGARVE 

PROGRAMA DE MENTORIA ALUMNI 

A Universidade do Algarve, através do GASP, gabinete alumni e saídas profissionais, lançou o PROGRAMA DE MENTORIA com 

o objetivo de proporcionar aos atuais estudantes aconselhamento tanto do ponto de vista académico como na orientação para a 

entrada no mercado de trabalho por alumni experientes.  

Ao programa podem-se candidatar diplomados da UAlg, com pelo menos 5 anos de experiência profissional, no âmbito das princi-

pais saídas profissionais do respetivo curso. Tendo por base a experiência pessoal e profissional, o mentor deverá acompanhar e 

apoiar 1 a 5 estudantes nas suas decisões académicas e na orientação para a vida ativa. 

O programa de mentoria do ano letivo 2015/16 terá a participação de 72 mentores, abrangendo praticamente todas as áreas de 
formação da UAlg. A ESGHT vai contar com 20 mentores disponíveis para orientar 67 mentorandos. 

Tanto o programa como o formulário de inscrição encontram-se na página Alumni/Saídas Profissionais através das seguintes liga-
ções respetivamente: 

https://www.ualg.pt/pt/alumni/programa-mentoria 
https://www.ualg.pt/pt/content/registo-mentores 

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 ou-

tros. Pode aceder a mais informações aqui. 

https://www.ualg.pt/pt/alumni/programa-mentoria
https://www.ualg.pt/pt/content/registo-mentores
http://www.ualg.pt/pt/content/area-membros
http://www.ualg.pt/pt/content/alumni


Publicações da ESGHT 

Ligações úteis: 

http://esght.ualg.pt/home/pt 

https://www.facebook.com/esght.ualg 

A revista Dos Algarves: A Multidisciplinary e-Journal publicou o n.º 25 

em maio. Em novembro/dezembro será publicado um número duplo especial dedicado às 

Tecnologias de Informação e Comunicação aplicadas ao Turismo 

e Hotelaria, com onze artigos sobre a investigação mais recente sobre este 

tema. Consulte o site www.dosalgarves.com. 

Testemunhos de Alumni da ESGHT 

Teresa Correia – Inspetora Higio-Sanitária, Técnica Superior da Direção de Geral de  
Alimentação e Veterinária da Direção de Serviços da Região do Algarve  

Em 2010, devido a uma alteração das exigências académicas na minha situação profissional, tive a 
necessidade de voltar a estudar. Entrei na Universidade do Algarve através do Programa Maiores de 
23, na Licenciatura em Assessoria de Administração, da ESGHT. 

Primeiramente encontrei algumas dificuldades inerentes a ter deixado de estudar há muitos anos e, 
principalmente, a ter de colocar-me na posição de avaliada. O primeiro semestre foi um teste às mi-
nhas capacidades de adaptação e um desafio. 

Deparei-me com um programa académico exigente, mas com docentes capazes de transmiti-lo eficaz-
mente a alunos que, em mais de 80% dos casos, eram trabalhadores-estudantes com horário pós-
laboral. Desses 4 anos, para além dos conhecimentos académicos indispensáveis para a minha vida 

profissional, sem os quais não seria a profissional que hoje sou, ficou um carinho e agradecimento à ESGHT, por esses anos 
maravilhosos de muitas horas de estudo para muitas frequências, muitas apresentações orais e muitos trabalhos de grupo. 
Ficaram também os amigos para a vida, os professores que ficarão para sempre no coração e a saudade eterna da vida aca-
démica.  

A licenciatura permitiu-me a reclassificação para Técnica Superior da DGAV e a honra de representar Portugal na formação 
da Comunidade Europeia Better Training for Safer Food, em Dublin, na Irlanda, bem como ter a certeza de que os conheci-
mentos e as vivências adquiridas na ESGHT/UAlg ainda irão dar muitos mais frutos.  

http://www.dosalgarves.com/index.php?option=com_jumi&fileid=4&Itemid=61&lang=pt&numrev=24

