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O Erasmus+ é algo que me é muito caro, na medida em que tive a oportunidade e privilégio de  

participar no programa enquanto estudante e sei o impacto positivo que pode ter a nível pessoal, 

académico e profissional. Desde 2006, ano em que aceitei a função de coordenadora de  

mobilidade “outgoing”, já 327 estudantes da ESGHT realizaram um período de um ou dois  

semestres de estudo fora da Universidade do Algarve: 291 em universidades do espaço  

comunitário europeu, ao abrigo do Programa Erasmus+, 16 em universidades fora da Europa 

(maioritariamente no Brasil) ao abrigo de protocolos de cooperação,  e 20 em universidades e  

institutos politécnicos em Portugal, ao abrigo dos programas de mobilidade nacional Vasco da Gama 

e Almeida Garrett. 

Só no corrente ano letivo houve um incremento de mais de 25% de alunos em mobilidade de estudos em relação ao ano  

anterior. Cada vez mais os estudantes tomam consciência da relevância das experiências de internacionalização, e em como 

estas podem afetar positivamente as suas carreiras profissionais. Para além da indubitável vantagem competitiva que este tipo 

de experiência vem trazer ao currículo do estudante, convém realçar a sua importância a nível da melhoria das competências 

linguísticas e sociais, tais como a independência, a confiança, a auto-estima, a abertura a realidades distintas, etc. 

Na ESGHT continuaremos a dar o nosso melhor para que cada vez mais estudantes possam aproveitar as oportunidades de 

que dispõem de partir à aventura para lugares mais ou menos longínquos, seja para realizar períodos de estudo ou de estágio, 

de levar lá para fora um pouco daquilo que somos, e trazer muito mais, um manancial de vivências e memórias que os  

acompanhará o resto das suas vidas. 

Cristina Firmino – Coordenadora de Mobilidade “Outgoing”  

Editorial 

A ESGHT em revista 

A Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (ESGHT) completou 30 anos de existência - Somos uma escola com histó-

ria que abre as suas portas às 8:30h da manhã e encerra às 24:00h oferecendo cursos em regime diurno e noturno em dois 

campi, Penha-Faro e Portimão. 

A ESGHT conta com 1712 estudantes inscritos nas licenciaturas, cursos técnicos superiores profissionais e mestrados, 23% 

dos quais em Portimão; um universo de cerca de 1900 estudantes quando incluímos os cursos livres e os alunos do Programa 

ERASMUS. 

A ESGHT tem dezenas de protocolos com universidades de todo o mundo, bem como de Portugal, através dos programas 

ERASMUS +, Vasco da Gama e Almeida Garrett. 

A ESGHT é uma escola do ensino politécnico da Universidade do Algarve que dá uma formação aplicada, orientada para o 

mercado de trabalho. Os estágios curriculares fazem parte da sua génese, em 2019 serão mais de 300 estágios em organiza-

ções públicas e privadas, sem contar os estágios extracurriculares. 

No Ranking de Shangai, a ESGHT é a única escola Portuguesa na categoria de melhores universidades do mundo em Turis-

mo e Gestão Hoteleira e também consta no Ranking da Times Higher Education, em que ocupa o lugar 150-200 entre as Uni-

versidades de todo o mundo com menos de 50 anos. 

A excelência dos estudantes é premiada. A ESGHT paga as propinas do 1.º ano aos melhores alunos do ensino secundário 
que ingressam na ESGHT e oferece bolsas de estudo por mérito aos alunos cujo aproveitamento escolar é excecional. 
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Brevemente na ESGHT 

III Conferência Internacional Turismo & História 

A III Conferência Internacional Turismo & História realiza-se nos dias 28 e 29 de março de 2019, na 

Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo - Campus da Penha.  Este evento realizar-se-á em 

simultâneo na ESGHT, Faro, Portugal e na Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, Brasil. Prevê

-se que esta conferência seja um momento de partilha e reflexão sobre áreas temáticas importantes e 

comuns ao espaço ibero-americano. Mais informação em http://cieo15.wixsite.com/tur-hist2019)  

XX Seminário Luso Espanhol de Economía Empresarial (SLEEE 2018), 

realizou-se em Huelva em novembro de 2018. Este evento organizado pela Universidade de Huelva e 

pelo CIBECEM (Círculo Ibérico de Economia Empresarial) é o ponto de encontro de investigadores 
em administração de empresas de universidades espanholas e portuguesas que compõem a Raia. 
No final deste seminário foi feita uma homenagem ao Dr. Ludgero Sequeira, um dos principais apoi-

antes do CIBECEM, uma rede ibérica constituída pelas universidades de Huelva, Extremadura, Beira 
Interior, Évora e Algarve. Importa lembrar que o acordo que formalizou a rede ibérica foi assinado em 

Faro em 2005 graças ao apoio e bom trabalho do Prof. Ludgero Sequeira.  

Aconteceu 

Estratégias que Marcam 8 

A Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (Campus da Penha) acolhe, no dia 26 de março, 

pelas 13h30, a VIII edição desta conferência. Mais informação em https://www.facebook.com/

estrategiasquemarcam. Este evento, que já vai na sua 8.ª edição, dá a conhecer empreendedores e 

novos projetos, aborda o tema das Estratégias de Marketing, Comunicação, Inovação, Empreendedo-

rismo, Tendências e Branding. 

A entrega do Prémio Carreira Alumni 2018 realizou-se no dia 2 de fevereiro pelas 11 horas, na sala de 
seminários da reitoria do Campus de Gambelas. Pedro Lima foi o premiado. Este ex-estudante iniciou a 

sua formação académica na Universidade do Algarve, onde se licenciou em Biologia Marinha e Pescas. 
Concluiu o Doutoramento em Neurofisiologia em 2001 na Universidade de Sheffield, Reino Unido. Pedro 
Lima foi o fundador da empresa Sea4us, uma plataforma de descoberta e desenvolvimento de fármacos 

para o tratamento de diversas patologias ainda sem soluções terapêuticas. A sua pesquisa está focada 
nas neurociências, eletrofisiologia, farmacologia e biologia marinha. 

Nesta edição do Prémio Carreira Alumni, Jorge Luz recebeu a menção honrosa. Este ex-estudante da 

UAlg licenciou-se em Engenharia Elétrica e Eletrotécnica e fundou a ITELMATIS, atualmente uma empre-

sa de referência na área da automação e controlo de processos, que tem desenvolvido soluções inova-

doras para diversas áreas: agricultura; aquacultura; frio industrial; gestão de águas potáveis, rega e resi-

duais; gestão de edifícios e indústria em geral. Jorge Luz colabora ativamente com a UAlg e é um dos 

seus mentores. 

Partilha connosco o teu percurso profissional e pessoal, para que também tu possas ser agraciado, num futuro próximo. 

A X Postgraduate Conference realiza-se a 5 julho de 2019 no edifício do Instituto 

Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, Avenida Miguel Bombarda, 20, 1069-

035, Lisboa, Portugal. A organização desta conferência é uma parceria entre a Escola Superior 

de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve e o Instituto Superior de Contabili-

TMS ALGARVE 2018 – Tourism & Management Studies International Conference 

A 6.ª edição realizou-se em novembro de 2018, no Real Marina Hotel & SPA, em Olhão. Esta conferen-

cia foi organizada pela Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo, Centro de Investigação sobre o 

Espaço e as Organizações (CIEO) e revista Tourism & Management Studies, em colaboração com a 

Universidade de Sevilha (Espanha) e a Universidade de Pernambuco (Brasil)  

http://cieo15.wixsite.com/tur-hist2019
https://www.facebook.com/estrategiasquemarcam
https://www.facebook.com/estrategiasquemarcam
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Projetos na ESGHT: investigação e extensão 

A Rota Literária do Algarve foi um dos projetos vencedores do Orçamento Participativo de Portugal 

(OPP) em 2018. Coordenado por duas docentes da ESGHT/UAlg, Sílvia Quinteiro e Rita Baleiro, visa de-

senvolver 16 itinerários literários, em português, inglês, francês e espanhol.  

Cada proposta de itinerário consiste numa narrativa sobre um determinado local do Algarve, que resulta da 

interseção de textos literários selecionados, maioritariamente de autores algarvios, com o espaço físico, 

dando visibilidade a aspetos como a história dos locais, a demografia, a gastronomia, os mitos e as tradições. 

Quando completa, a Rota Literária do Algarve irá constituir um contributo para a valorização da história e do património 

local, para a promoção da literatura portuguesa, para a qualificação e diferenciação da oferta turística do Algarve, 

Presentemente está acessível ao público apenas um itinerário, o Passeio Literário Cândido Guerreiro: O poeta de Alte 

(http://www.museudeloule.pt/pt/menu/1526/candido-guerreiro.aspx).  

O financiamento obtido vai permitir a conclusão dos trabalhos até dezembro de 2020. Informação relativa ao evoluir do 

trabalho será comunicada através da página do Facebook Rota Literária do Algarve. Em 2019, a criação de um website 

permitirá a disponibilização progressiva (e gratuita) dos itinerários ao público. 

IT-AMGABAlgarve: Inovação Tecnológica na Arte de Maridar e Gestão de Alimentação e Bebidas do 

Algarve.  

Este projeto pretende desenvolver uma plataforma online para a gestão de iguarias e vinhos do Algarve. 

Subjacente ao projeto está um inventário de receitas e vinhos regionais do Algarve com informação acerca 

da sustentabilidade nutricional e alergénica, ontologias para os pratos e vinhos regionais do Algarve, um 

modelo de maridagens que caracterize a identidade enogastronómica da região algarvia. 

A plataforma web responsiva terá ligação a uma aplicação para plataformas móveis para maridar comidas e vinhos do Al-

garve. 

TurExperience: Impactos das experiências turísticas na imagem do destino: em busca de novas oportunidades 

para o Algarve.  

Acces4all: Acessibilidade para todos no Turismo 

Este projeto tem em mente o desenvolvimento de um estudo piloto de uma paragem de autocarros acessível, inteligente e 

sustentável, a localizar no Aeroporto de Faro.  

Além dos aspetos urbanísticos, pretende desenhar, programar e testar uma página web e aplicações (informação acessí-

vel, incluindo cegos) sobre a rede de transportes públicos do Algarve. Inclui um painel informativo sobre os percursos dos 

transportes públicos e acessibilidade pedonal na envolvente ao Riverside Hotel & Spa (Ferragudo - Lagoa). As obras de 

construção são da responsabilidade do município de Lagoa. 

Estudo de Impacto do SATA Rally Açores na Economia do Turismo e Imagem dos Açores  

Avaliação do programa 365 Algarve -valorização artística e promoção do território 

http://www.museudeloule.pt/pt/menu/1526/candido-guerreiro.aspx
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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 restauran-

tes, centros de estética, clínicas médicas, instituições bancárias, entre outros. Pode ace-

der a mais informações aqui. 

Empregabilidade dos cursos da ESGHT 

De acordo com os últimos dados disponibilizados pela Direção Geral de 

Estatísticas da Educação e Ciência, relativos a dezembro de 2018, os cur-

sos da ESGHT registam os seguintes índices de empregabilidade, como 

assinalado na tabela ao lado. Estes resultados colocam todos os cursos da 

ESGHT entre as licenciaturas com maior empregabilidade em Portugal. 

Oferta formativa da ESGHT 

Licenciaturas (1º 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 

 

Cursos livres 

Finanças para não Financeiros (candidatura: até 31 de março 
de 2019) 

Mestrados  

(Duração: dois semestres + 1 ano) 

Direção e Gestão Hoteleira 

Fiscalidade 

Gestão e Administração Escolar (em parceria com a ESEC e 
a FCHS)  

Gestão De Recursos Humanos (em parceria com a FCHS)  
Turismo 

 

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP) 

(Duração: três semestres de aulas + 1 semestre de estágio) 

Contabilidade - Faro 

Gestão de Animação Turística - Portimão 

Secretariado Executivo - Faro 

Sistemas e Tecnologias de Informação (em parceria com o 
ISE - Faro 

Este semestre o Centro de Línguas da Universidade do Algarve na ESGHT oferece cursos livres de Alemão, Francês e Inglês, de 
diferentes níveis em Faro, e um curso livre de Francês-iniciação no Polo de Portimão. As inscrições decorreram até 28 de feve-
reiro e as aulas tiveram início na semana de 4 a 8 de março.  

Poderá consultar a nossa oferta formativa e os diferentes níveis dos cursos nesta ligação: http://www.ualg.pt/pt/cl-imt/cursos-
livres. 

Estudos comprovam que falar duas ou mais línguas melhora o processo cognitivo e emocional. O cérebro das pessoas que do-
minam duas ou mais línguas funciona de forma diferente e estas diferenças promovem vários benefícios, nomeadamente a capa-
cidade de concentração e a criatividade. 

Há dezassete anos que a ESGHT oferece cursos livres de línguas à comunidade da região de forma ininterrupta, procurando ir 
ao encontro das necessidades linguísticas dos cerca de 120 alunos que nos procuram anualmente.  

Indicadores de Empregabilidade 

(dezembro 2018) 
Gestão Diurno (Faro) 96% 

Gestão Noturno (Faro) 96% 

Gestão Hoteleira 94% 

Marketing 95% 

Turismo (Faro) 91% 

Gestão Diurno (Portimão) 99% 

Gestão Noturno (Portimão) 99% 

Turismo (Portimão) 97% 

http://www.ualg.pt/pt/content/area-membros
http://www.ualg.pt/pt/content/alumni
https://esght.ualg.pt/pt/curso/1418
https://esght.ualg.pt/pt/curso/1419
https://esght.ualg.pt/pt/curso/1420
https://esght.ualg.pt/pt/curso/1421
https://esght.ualg.pt/pt/curso/1417
https://esght.ualg.pt/pt/curso/1516
https://esght.ualg.pt/pt/curso/1416
https://esght.ualg.pt/pt/curso/1423
https://esght.ualg.pt/pt/curso/1733
https://esght.ualg.pt/pt/curso/1699
https://esght.ualg.pt/pt/curso/1698
https://esght.ualg.pt/pt/curso/1741
https://esght.ualg.pt/pt/curso/1700
https://esght.ualg.pt/pt/curso/1802
https://esght.ualg.pt/pt/curso/1804
https://esght.ualg.pt/pt/curso/1809
https://esght.ualg.pt/pt/curso/1812
http://www.ualg.pt/pt/cl-imt/cursos-livres
http://www.ualg.pt/pt/cl-imt/cursos-livres
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Ligações úteis: 

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

Testemunhos de Alumni da ESGHT 

Manuel Pires, Gestão Hoteleira, ESGHT - Faro, 2014. Supervisor de Restaurantes e Ba-
res no Grupo Pestana. 

Ao longo do tempo que estive na ESGHT fui adquirindo competências teóricas e técnicas que me permitem, 

hoje em dia, ser um profissional do setor hoteleiro. Considero que o meu percurso na ESGHT fez parte dos 

melhores anos da minha vida. No último semestre do 3º ano participei no programa ERASMUS, que me 

permitiu terminar o curso noutro país, aprender outra língua e conhecer pessoas dos 5 continentes. 

Para aprofundar os meus conhecimentos, optei por frequentar o Mestrado em Direção e Gestão Hoteleira, 

também na ESGHT, onde conheci pessoas que me ajudaram bastante no desenvolvimento da minha carrei-

ra profissional e fiz amigos para a vida. 

A todos aqueles que frequentam ou irão frequentar o curso de Gestão Hoteleira na ESGHT, desfrutem, aprendam com os 

melhores e tenham vontade de crescer e evoluir cada vez mais. No final estarão dotados de ferramentas para abraçar aquele 

que será o desafio da vossa vida: iniciar o percurso profissional.  

 

David Coelho, Informação e Animação Turística, ESGHT - Portimão, 2015. Empresário e 

Co-Criador do Conceito e Marca Villa Prana - Guesthouse and Therapies.  

A experiência vivenciada na ESGHT foi bastante positiva. De salientar a proximidade da área de resi-

dência e ao mesmo tempo a possibilidade de "cruzar" e obter ensinamentos e informações de excelen-

tes professores. Foi uma experiência vivida com intensidade e guiada pela vontade aprender e obter 

as "ferramentas" necessárias para colocar as ideias de negócio em prática, com coerência e certeza 

de que eram as decisões corretas. 

Aos atuais alunos deixo os meus votos de felicidades na caminhada que se inicia com o ingresso na 

ESGHT e que aproveitem da melhor forma todas as possibilidades que esta instituição de ensino colo-

ca ao vosso dispor.  

Nataliya Kozhushna, Marketing, ESGHT – Faro, 2016. Digital Marketeer - Wiremaze  

Posso afirmar que as competências adquiridas em Marketing na ESGHT se têm mostrado úteis ao 

meu percurso profissional. Nomeadamente as bases em estudos de mercado, análise de investimen-

tos, economia, marketing e comunicação. Para além das competências técnicas, muitos trabalhos de 

grupo ensinaram-me a ser team-player, prepararam-me para lidar com diversas tarefas diferentes 

(multi-tasking) e a cumprir prazos.  

A todos os que se aventuram para o percurso académico aconselho a focarem-se ao máximo, porque se quiserem podem 

aprender algo de novo com cada um dos professores e em cada uma das disciplinas, para mais tarde poderem descobrir 

quais são as vertentes do marketing que mais gostam e querem trabalhar! É escusado dizer que o Inglês é essencial no 

nosso dia a dia. Mais essencial ainda é questionar o ambiente que nos rodeia, manter a mente aberta e curiosidade ativa! . 

Eliana Santos Ferreira Rainha, Gestão, ESGHT – Portimão, 2010. Secretária Comercial, 
Empresa: Mercedes Benz  

A ESGHT é uma Escola de excelência da UAlg, que dispõem de todos os recursos que nos são necessá-

rios para uma boa licenciatura e ingresso no mundo do trabalho. 

A sua abertura e parceria com entidades que dão oportunidades de trabalho são ótimas. 

O espírito de equipa entre professores e alunos é fundamental e bastante visível na ESGHT o que nos 

proporciona um excelente apoio e motivação para alcançar os nossos objetivos profissionais e pessoais. 

Com um percurso consciente, motivador e flexível, todos alcançaram uma excelente formação e oportunidade profissional. 

Sempre trabalhei na área de Gestão na qual me licenciei e sempre ficaram abertas as portas para novas oportunidades de 

formação e acréscimo de conhecimento na nossa Universidade. Agradeço, a todos os profissionais que me transmitiram o 

conhecimento com o qual me formei, e que me motivou para uma vida profissional ativa. 

Votos de um caminho cheio de sucessos para todos os que agora começam.  


