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Unidade Orgânica: ESGHT 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

2019 

 
 

1. Contributo para a prossecução do Plano Estratégico e do Plano de Atividades1 

Ensino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investigação & Transferência 
 

Identificação das Ações do Plano de Atividades da Universidade em que o 
serviço/unidade funcional é interveniente 

Selecionar com 
um X as ações 

Consolidar e disseminar as atividades de I&DT X 

Reforçar a proteção, transferência, valorização e co-produção do conhecimento X 

Capacitar a investigação científica e o desenvolvimento tecnológico X 

Potenciar os Centros de Estudos e Desenvolvimento X 

Acompanhar a instalação do Pólo Tecnológico  

Acompanhar e promover as iniciativas Tch2Market e StartUp@CRIA X 

Promover a qualidade e a inovação pedagógica nos doutoramentos  

Promover e divulgar os doutoramentos  

Consolidar e monitorizar os “incentivos tempo” X 

Reforçar a interação entre o ensino e a investigação X 
 
 
 
 
 

1Deverão ser identificadas as ações e os indicadores do Plano de Atividades da Universidade. O quadro encontra-se 

pré-preenchido de acordo com os intervenientes indicados para as ações no Plano de Atividades da UAlg. 

Identificação das Ações do Plano de Atividades da Universidade em que a 
Unidade Orgânica é interveniente 

Selecionar com 
um X 

Promover a interação da investigação da UAlg com o Ensino Secundário  

Aprofundar o contributo do Conselho Consultivo da Oferta Formativa da UAlg  

Internacionalizar o ensino através da língua portuguesa X 

Aumentar a internacionalização da oferta formativa X 

Consolidar a atividade do Gabinete de Apoio à Inovação Pedagógica X 

Identificar e disseminar as boas práticas pedagógicas X 

Atualizar a regulamentação académica X 

Desenvolver iniciativas de apoio aos estudantes X 

Alargar o estudo de caracterização dos novos estudantes ao 2º e 3º ciclo X 

Promover a articulação na oferta formativa X 
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Comunidade 
 

Identificação das Ações do Plano de Atividades da Universidade em que o 
serviço/unidade funcional é interveniente 

Selecionar com 
um X as ações 

Sensibilizar a Comunidade Académica para o desenvolvimento sustentável X 

Contribuir para os objetivos da Agenda 2030 da ONU  

Promover o Programa de MentoriaAlumni X 

Diversificar a comunicação com a comunidade Alumni X 

Consolidar a atividade do Centro de Formação e Atualização Permanente X 

Capacitar para estilos de vida saudáveis X 

Promover o concurso ideias para empresas base tecnológica – Ideias em Caixa  

Acompanhar e promover a iniciativa “Lunch&Learn” X 

Aumentar a visibilidade da Agenda da Universidade X 

Estabelecer uma política de gestão da informação X 

 

Governança 
 

Identificação das Ações do Plano de Atividades da Universidade em que o 
serviço/unidade funcional é interveniente 

Selecionar com 
um X as ações 

Reconhecer e promover o mérito nas atividades de ensino e aprendizagem X 

Avaliar a perceção sobre o ensino e aprendizagem nas Unidades Curriculares de 
estágio, seminário e projeto 

X 

Consolidar a política para a qualidade e a estratégia de desenvolvimento da 
Universidade 

X 

Rever o regulamento orgânico dos serviços X 

Promover a reflexão sobre os processos de avaliação de desempenho X 

Introduzir o Orçamento Participativo  

Monitorizar os consumos energéticos dos edifícios  

Prosseguir a reorganização de espaços no Campus da Penha X 

Desenvolver e implementar a intraUAlg X 

Promover a simplificação administrativa ao nível do sistema financeiro de gestão 
documental 

X 
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1.1. Outras ações a prossecução do Plano Estratégico e do Plano de Atividades2 

Ensino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Inserir as ações que foram colocadas no quadro da secção 1.1, do Plano de Atividades da UO, referente a outras 
ações. Adicionalmente, poderão ser consideradas outras ações relevantes não incluídas no Plano de Atividades. 
Realizar uma breve descrição do contributo da UO para as ações do Plano de Atividades da Universidade e dos 
resultados atingidos, bem como uma comparação/articulação dos resultados obtidos com as metas estabelecidas para 
a UO.Para esse efeito consultaros objetivos e iniciativas estratégicas do Plano estratégico e ações do Plano de 
Atividades da Universidade, disponíveis em: https://www.ualg.pt/pt/content/documentos-ualg. Acrescentar as linhas 
necessárias. 

Identificação da Ação 
Breve comentário sobre o contributo da UO para os 
resultados atingidos 

 
 
 

Monitorização da atividade letiva – Direção; 
Diretores de Curso e de Núcleo. 

A monitorização da atividade letiva é desenvolvida com 
base nos sistemas de informação ao dispor da UO e traduz- 
se num acompanhamento regular dos indicadores que 
também são essenciais ao ensino (SIGES e intranet da 
ESGHT) e à qualidade pedagógica (SIMEA), no seu controlo 
e reporte através dos técnicos que possuem esse objetivos 
na sua proposta de avaliação de desempenho, mas 
também através dos relatórios dos Cursos e dos Núcleos. 

Realização de estágios curriculares e 
extracurriculares por estudantes da ESGHT em 
empresas e instituições do Algarve, País e no 
exterior – Direção, coordenador de área. 

Realizaram-se 313 estágios curriculares e 21 estágios 
extracurriculares. Criou-se uma nova dinâmica de 
disponibilização de ofertas de estágios junto dos alunos e 
tem-se vindo a assinar novos protocolos com empresas, de 
dentro e de fora da região. 

Sensibilização dos docentes para o abandono 
na ESGHT, promovida pela direção da ESGHT 
para docentes – Direção. 

Neste âmbito estão a ser implementadas várias ações que 
se crê possam contribuir para uma redução deste 
abandono: acompanhar mais de próximo os alunos através 
das Direções de Curso e perceber o porquê da sua ausência 
às aulas; grupo de trabalho para alterar o regulamento de 
Frequência e Avaliação da ESGHT, procurando promover 
maior assiduidade às aulas. 

Realização de ação de divulgação de boas 
práticas de ensino/aprendizagem, no âmbito 
do Ciclo de Conferências e partilha de 
inovação pedagógico, em colaboração com o 
CP – Direção, CP e GAIP. 

Foram realizadas várias ações de divulgação de boas 
práticas de ensino/aprendizagem em colaboração estreita 
entre o CP, o GAIP e a Direção. Verificou-se também a 
participação de docentes em seminários sobre esta 
temática e o CP promoveu em conjunto com outras UO e 
serviços da UALG, ações de formação sobre metodologias 
ativas e sobre o potencial de algumas ferramentas 
informáticas nesta área (ex. tutoria eletrónica através do 
moodle). 

Visitas do diretor às turmas dos vários anos no 
sentido de promover a realização de estágios 
extracurriculares e participação nos inquéritos 
PEA-E - Direção e Diretores de cursos. 

O Diretor e a Coordenadora da Unidade de Apoio aos 
Estágios promoveram visitas em todas as turmas que iriam 
desenvolver estágio com o objetivo de fomentar a 
participação dos alunos. 

 

https://www.ualg.pt/pt/content/documentos-ualg
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Identificação da Ação 
Breve comentário sobre o contributo da UO para os 
resultados atingidos 

Repensar a concessão de incentivos/tempo, 
nomeadamente ao nível da concessão de 
sabáticas –CTC e Direção. 

Atribuição de incentivos-tempo através do Plano de 
Desenvolvimento Científico (PDC) da ESGHT. 

Visitas de estudo no âmbito dos vários cursos 
a empresas e eventos no exterior - Diretores 
de Curso e professores das UC; 

Foram desenvolvidas várias visitas de estudo quer a 
empresas quer a feiras e a eventos de promoção das várias 
áreas científicas e empresariais. Os alunos atenderam 
também a vários seminários acompanhados dos docentes. 
A grande maioria dos Cursos também promoveu a 
organização de vários eventos. Não se verificaram mais 
deslocações ao exterior por falta de capacidade da UALG 
para garantir o transporte. 

Atualização das necessidades de bibliografia – 
Direção e Diretores de Núcleo. 

Foram identificadas as necessidades bibliográficas junto 
dos Núcleos Científicos da ESGHT e foram reportadas à 
Biblioteca para aquisição. 

Discussão de novas ofertas formativas Foi proposto e aprovada a criação de um novo Mestrado 
para Portimão, que se encontra em Avaliação na A3ES. Foi 
também desenvolvida discussão ao nível do CTC sobre a 
oferta dos TeSP. 

 

Investigação e Transferência 

Identificação da Ação 
Breve comentário sobre o contributo da UO para os 
resultados atingidos 

Promoção da investigação e cooperação entre 
a ESGHT e a Faculdade de Turismo e Finanças 
da Universidade de Sevilha e Málaga - direção, 
coordenação da área de internacionalização e 
núcleos/docentes 

Publicação de artigos entre investigadores da ESGHT e da 
Universidade de Sevilha e da Universidade de Málaga; 
Acolhimento na ESGHT de investigadores em estâncias de 
investigação da Universidade de Sevilha e da Universidade 
de Málaga; 
Participação de professores da ESGHT em júris na 
Universidade de Sevilha; 
Reunião entre a ESGHT e a Universidade de Sevilha no 
Outono de 2019. 
Foi estreitada a colaboração entre a ESGHT e a Faculdade 
de Turismo e Finanças da Universidade de Sevilha, assim 
como com as Universidades de Málaga e de Córdoba, que 
se traduziu em investigação conjunta e participação em 
júris e revisões de doutoramento. 
Destas colaborações científicas resultaram publicações 
relevantes publicadas em revistas internacionais em co- 
autoria com docentes da ESGHT. O docente José António 
Santos foi co-autor de 6 artigos em revistas Q2 Scopus em 
colaboração com investigadores da Universidade de 
Málaga e 1 artigo Q1 Scopus em co-autoria com Margarida 
Santos e investigadores da Universidade de Córdoba. 
O docente José António Santos foi arguente de duas teses 
de doutoramento, uma na Universidade de Sevilha e outra 
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Identificação da Ação 
Breve comentário sobre o contributo da UO para os 
resultados atingidos 

 na Universidade de Málaga. Foi igualmente revisor de 3 
teses de doutoramento: uma para a Universidade de 
Sevilha, outra para a Universidade de Córdoba e outra para 
a Universidade de Málaga. 

Revisão da continuação da aplicação do Plano 
de Desenvolvimento Científico com aplicação 
de incentivos tempo à produtividade em 
investigação - CTC e Direção. 

Atribuição de incentivos-tempo a 18 docentes, num total 
de 11 núcleos, correspondendo a 31,5 horas por semana 
de redução da atividade letiva. 

Promoção de integração de docentes em 
centros de I&D – Direção e CTC; 

Atribuição de incentivos-tempo através do Plano de 
Desenvolvimento Científico (PDC) da ESGHT de forma a 
criar condições para os professores da ESGHT terem 
produtividade suficiente para a sua integração em Centros 
de I&D. 

Publicação das revistas Tourism Management 
Studies- 2 números, e Dos Algarves – 2 
números (ambas indexadas) – Comissão 
editorial das revistas. 

A revista Tourism & Management Studies publicou 25 
artigos em 4 números regulares e um número especial. 
Editores: José António Santos (ESGHT), Margarida Santos 
(ESGHT) e Alfonso Vargas (Universidade de Huelva). 
O docente José António Santos é Guest Editor da revista 
Anatolia (Q2) e da revista Sustainability (Q2). 
Está presente em 14 indexes internacionais, incluindo a 
Thompson Reuters Web of Science Core Collection, através 
da Emerging Sources Citation Index. 

 
No final de 2019 a revista foi resubmetida à SCOPUS na 
sequência de um pedido de melhorias, que foram 
efetuadas, nomeadamente melhor controle do inglês dos 
artigos e harmonização dos Abstracts. Aguardamos em 2020 
novo parecer da SCOPUS que, esperamos, resulte na 
indexação da revista nesse índice, pois a revista recebeu, em 
2019, 170 citações SCOPUS, das quais 52 citações Q1, 72 
citações Q2, 35 citações Q3 e 11 citações Q4 
(https://tmstudies.net/index.php/ectms/announcement). 

 
Em 2019 publicou 25 artigos em 4 números regulares e um 
número especial (após ter publicado 42 artigos em 2018). A 
estratégia passa por diminuir o número de artigos 
publicados anualmente após uma fase em que a revista 
ganhou escala em volume quer de artigos publicados, quer 
de citações recebidas. Tal era necessário para atingir um 
determinado patamar de relevância. A estratégia de 
diminuição do número de artigos nesta fase emerge como 
forma de potenciar o aumento do factor de impacto da 
revista se for indexada na SCOPUS, dado que o factor de 
impacto SJR resulta de uma média ponderada de citações 
recebidas em determinado ano dividida pelo número de 
artigos publicados nos 3 anos anteriores. 
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Identificação da Ação 
Breve comentário sobre o contributo da UO para os 
resultados atingidos 

  

O Jornal “Dos Algarves: A multidisciplinary e-journal” 
publica-se desde 1996 e em 2019 teve duas edições (maio e 
novembro), tendo publicado 11 artigos, em formato online. 
Está presente em cinco índex internacionais. 

Publicação da revista European Journal of 
Tourism, Hospitality and Recreation (EJTHR) 
revista do CiTUR (Emerging Sources Citation 
Index) com um conselho editorial composto 
por colegas do IP de Setúbal, da Universidade 
de Lodz, Polónia e da ESGHT-UAlg. 

Ativação da revista, que estava inativa desde 2017; 2 
números em 2019 (publicação de 1 número em set.2019 e 
de 1 número a sair agora em março/abril com data de 
2019). Colegas da ESGHT: Filipa Perdigão (co-editor-in 
chief) e Ana Paula Correia (managing editor). 

Organização da VII edição do seminário 
“Estratégias que marcam” na área do 
Marketing, com a participação de empresas e 
pessoas com casos de sucesso/motivacionais 
– Núcleo/Docentes de Marketing. 

No dia 26 de março realizou-se mais uma edição da 
conferência "Estratégias que Marcam", organizada pelo 
núcleo de Marketing da ESGHT. 
Nesta 8.ª edição foram convidados Eva Barros (atriz), Vasco 
Ribeiro (professor/especialista em Protocolo p/ hotelaria de 
luxo), Miguel Ribeirinho (Delta Cafés/Grupo Nabeiro), Ana 
Abrão (fotógrafa profissional), Maria de Carvalho (Teia 
D´Impulsos) e Dália Paulo (Loulé Criativo). A moderação dos 
painéis esteve a cargo da jornalista Elisabete Rodrigues. 

Organização da III Conferência Internacional 
Turismo e História – apresentação de 
comunicações por investigadores e 
conferências – Local: ESGHT - Docentes da 
ESGHT. 

A III Conferência Internacional de Turismo e História 
realizou-se em 28 e 29 de março de 2019 numa organização 
conjunta e simultânea da Universidade do Algarve da e da 
Universidade de Caxias do Sul, no Brasil, no âmbito do seu 
Programa de Pós-Graduação em Turismo e Hospitalidade. 
Em Portugal as 4 sessões temáticas juntaram cerca de 40 
comunicações internacionais. 

Organização da ReCles.pt International 
Conference 2019 - Approaches to teaching 
and learning for specific purposes: Building 
bridges across the classroom and the 
professional world - CL, ESGHT, ESEC e FCHS. 

Colaboração de docentes da ESGHT na coordenação e 
organização da conferência (outubro 2019). 
Docentes da escola integraram o comité científico. 
Estiveram presentes participantes de 18 diferentes países. 
Membros da comissão organizadora e científica: Filipa 
Perdigão e Cristina Firmino; 47 participantes de 15 países 
(incluindo Portugal). 

Coorganização do Seminário Luso-Espanhol de 
Economia Empresarial no âmbito do Circulo 
Ibérico de Economia Empresarial – 
apresentação de comunicações de 
investigadores e conferências; Universidades 
portuguesas (UAlg/ESGHT, Évora, UBI e UTAD) 
e espanholas (Vigo, Salamanca, Extremadura e 
Huelva) da raia – Universidade Évora, 
ESGHT/UAlg e outros 

Participação de docentes da ESGHT na organização da 
conferência, realizada na Universidade de Évora (novembro 
de 2019). 
Docentes da escola integraram a comissão científica, 
moderaram painéis e foram apresentadas comunicações. 
A revista TMS da ESGHT esteve associada ao evento. 

Coorganização do II International Forum on 
Management – apresentação de 
comunicações por investigadores e 

Participação de vários docentes da ESGHT na co- 
organização da conferência (fevereiro 2019). 
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Identificação da Ação 
Breve comentário sobre o contributo da UO para os 
resultados atingidos 

conferências; ESGHT com Universidade de 
Évora, ESHT Estoril e U. Aberta - U. Évora, 
ESGHT/UAlg e outros. 

Docentes da escola integraram a comissão científica, 
moderaram painéis e foram apresentadas comunicações. 
A revista Dos-Algarves – a Multidisciplinary e-Journal 
esteve associada ao evento como uma das revistas 
científicas. 

Coorganização do X Postgraduate Conference, 
destinado a apresentação de comunicações 
por investigadores júnior – ESGHT e ISCAL. 

A X edição da PG Conference decorreu no dia 5 de julho de 

2019, nas instalações do ISCAL, em Lisboa; 

Na X edição da PG Conference participaram as seguintes 

colegas: Ana Renda; Ana Paula Correia; Carla Machado; 

Célia Ramos; Kate Torkington; Marisol Correia; Margarida 

Santos e Rita Baleiro; 

Houve 39 comunicações na PG 2019 apresentadas em 12 

sessões paralelas (em 2018, haviam sido 36 comunicações 

apresentadas em igualmente 12 sessões paralelas). 

Número de participantes: 66 (em 2018, 53); 

Número de instituições representadas: 18 (em 2018, 19) 

Número de países representados: 3 (Brasil, Espanha, 

Portugal; os mesmos países que na edição de 2018); 

Não houve posters apresentados. 

A UAlg/ESGHT é um Pólo do CITUR – Centro 
de Investigação em Turismo, devendo 
dinamizar e participar em 3 ações da rede – 
Coordenação do centro e membros 
associados. 

Continuação da coordenação do Pólo do CITUR Algarve que 
agrega o IP Beja e IP Portalegre. 
Participação em projetos com membros de outros Pólos do 
CinTurs. 
Participação nas reuniões nacionais da coordenação de 
Pólos e nas reuniões do Concelho Científico. 
Participação na conferência do centro organizada na 
Universidade da Madeira (novembro 2019) com 
comunicação. 

A ESGHT tem vários docentes integrados e 
associados no CIEO/CINTURS, devendo 
dinamizar e participar em 3 ações do centro – 
Docentes integrados e associados 

Participação em números especiais da revista JSOD e 
participação na organização do t-Forum 2020. 

Receção de docentes de universidades do 
exterior para estâncias de investigação na 
ESGHT – 10 docentes - Direção, área de 
mobilidade, docentes responsáveis pela 
estância. 

Várias estâncias de investigação orientadas em 2019 dos 
seguintes investigadores: 

• María de Mar Cobeña Ruiz-Opera, Doutoranda da 
Universidade de Sevilha; 

• Manuel Ángel Fernández-Gámez, e Juan Antonio 
Campos Soria, ambos Professores Titulares da 
Universidade de Málaga; 

• Miguel Ángel Solano Sánchez, Doutorando da 
Universidade de Córdoba (orientado conjuntamente pelos 
docentes Margarida Santos e José António Santos). 

Outras estâncias de investigação envolveram também 
docentes da ESGHT através do CinTurs, através de alguns 
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Identificação da Ação 
Breve comentário sobre o contributo da UO para os 
resultados atingidos 

 investigadores integrados naquele centro com sede na 
Faculdade de Economia da Universidade do Algarve. 

Candidaturas a projetos de investigação com 
financiamento externo – Investigadores 
ESGHT 

Na impossibilidade de apresentar as candidaturas 
efetuadas, apresentamos os projetos em curso em 2019, 
onde participam docentes da ESGHT: 
• Creative Tourism Destination Development in Small 

Cities and Rural Areas (CREATOUR), financiado por FCT, 
COMPETE2020, POR Lisboa, POR Algarve (Projecto nº 
016437) (11-2016 a 04-2020) Partners: Nancy Duxbury 
(Coordenadora, CES, Universidade de Coimbra), Alexandra 
Gonçalves (CInTurs, Coordenadora Regional da 
ESGHT/Universidade do Algarve), Paula Remoaldo (LAB2PT, 
Universidade do Minho), Pedro Costa 
(Dinamia/ISCTE/Universidade de Lisboa), Ana Maria Ferreira 
(CIDEHUS, Universidade de Évora), João Filipe Marques 
(FE/UALG), Mirian Tavares (FCHS/UALG), Sónia Moreira 
Cabeça (CIEO/UALG). 
• ChIMERA - Innovative Cultural and Creative Clusters in 

the MED Area reference, Project reference nº FO28/18 
(01/11/2016 a 30/04/2019), funded by Interreg Med. 
Partners: Autonomous Region Friuli Venezia Giuli, Italy 
(Project leader); Basilicata Region, Basilicata, Italy; Creative 
Apulia Cluster Association, Italy; Technology Park Ljubljana 
Ltd., Liubliana, Slovenia; Local Company of Initiatives and 
Activities of Malaga S.A, Málaga, Spain; Chamber of 
Commerce, Industry and Services of Terrassa, Terrassa, 
Spain; University of Algarve, Faro, Portugal; Region of Sterea 
Ellada, Grécia; Nice Côte d’Azur Chamber of Commerce and 
Industry; University Nice Sophia Antipolis, Nice, França; 
Ministry for Innovation and Public Administration, Tirana, 
Albânia; UALG team: Alexandra Rodrigues Gonçalves 
(ESGHT-UALG); CRIA-UALG. 
• MD.net - Promoting Mediterranean innovation 

capacities to develop smart and sustainable growth, 
Territorial Cooperation Project, funded by the ERDF Interreg 
Mediterranean Programme (Projeto n.º 3026) (01/02/2018 
– 31/01/2022). Partners: Campania Region, Italy 
(Coordinator), Universidade do Algarve, RERA S.D. for 
Coordination and Development of Split Dalmatia County, 
Region of Crete, University of Mostar - Faculty of Agriculture 
and Food Technology, Mediterranean Diet Foundation, 
Official Chamber of Commerce - Industry and Shipping of 
Seville, Emilia Romagna Region, Institute for Comprehensive 
Development Solutions – eZAVOD, Standing Committee for 
the Euromediterranean Partnership of Local and Regional 
Authorities, Association of Albanian Municipalities, Troodos 
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Identificação da Ação 
Breve comentário sobre o contributo da UO para os 
resultados atingidos 

 Development Company Ltd. Team: Coordinator from 
University of the Algarve - Anabela Romano (FCT-UALG), 
João Pedro Bernardes (FCHS-UALG), Nídia Braz (ESSE- 
UALG), Alexandra Rodrigues Gonçalves (ESGHT-UALG); Ana 
Lúcia Cruz (CRIA - Divisão de Empreendedorismo e 
Transferência de Tecnologia-UALG).Beyond european 
sustainable tourism med path (BestMed) – projeto 
cofinanciado pelo ERDF através do programa Interreg MED 
(outubro de 2019 - junho de 2022), 
• Programa para una Sociedade Longeva - PSL 

Operativeprogram: EP – INTERREG V A España Portugal 
(POCTEP); (novembro de 2019 - dezembro de 2021) 
• Plataforma de monitorização, previsão e simulação da 

competitividade turística do Algarve no âmbito territorial 
nacional e da bacia mediterrânica de Espanha (IMPACTUR- 
ALGARVE) - CRESC Algarve 2020 (agosto de 2019 – julho de 
2022). 
• Na analytical & technical framework to measure returns 

from trail investment (TrailGazersBid) - cofinanciado pelo 
FEDER através do Programa Interreg Espaço Atlântico (abril 
de 2019 – março de 2022) 
• Inovação Tecnológica na Arte de Maridar e Gestão de 

Alimentação e Bebidas do Algarve (IT-AMGABAlgarve) - 
CRESC Algarve 2020 (fevereiro de 2019 - janeiro de 2022). 
• Atitudes e comportamentos dos residentes: Contributos 

para o desenvolvimento de uma estratégia de turístico 
sustentável no Algarve (RESTUR) - CRESC Algarve 2020 
(março de 2019 - fevereiro de 2022). 
• Impactos das experiências turísticas na imagem do 

destino: em busca de novas oportunidades para o Algarve 
(TurExperience) - CRESC Algarve 2020. (março de 2019 - 
fevereiro de 2022). 

Continuação da participação em projetos 
Erasmus + - Direção, UAIC, Coordenadores dos 
projetos – Direção e professores. 

A mobilidade de alunos, pessoal não docente e docentes, 
assim como, os estágios internacionais somaram um total 
de 143 participantes em 2019. 

Apresentação de propostas de prestação de 
serviços 

Foram apresentadas propostas à Câmara Municipal de 
Faro, à Câmara Municipal de Olhão, C.M de S. Brás de 
Alportel, C. M de Lagoa, IEFP e ATA. 

 

Comunidade 

Identificação da Ação 
Breve comentário sobre o contributo da UO para os 
resultados atingidos 

Realização de 300 estágios curriculares por 
estudantes da ESGHT em empresas e 
instituições  do  Algarve,  País  e  no  exterior  - 

Houve 313 estágios curriculares, aumentando o número de 
empresas e instituições que receberam alunos da ESGHT. 
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Identificação da Ação 
Breve comentário sobre o contributo da UO para os 
resultados atingidos 

Direção, coordenador de área, docentes 
orientadores e supervisores nas 
empresas/instituições. 

 

Realização de 33 estágios extracurriculares por 
estudantes da ESGHT em empresas e 
instituições do Algarve, País e no exterior - 
Direção, coordenador de área, docentes 
orientadores e supervisores nas 
empresas/instituições. 

Dos 334 estágios na totalidade verificaram-se 21 estágios 
extracurriculares, sendo que não se consideraram como 
estágios curriculares as extensões de estágio para além do 
período previsto de estágio, como era prática anterior, 
assumindo como extensão complementar. 

Realização de cursos livres para a comunidade 
- Direção, CL, Diretores de núcleo, docentes 
responsáveis. 

Cursos do CL-UAlg: 10 (3 Alemão; 3 Francês; 4 Inglês). 
Total de alunos: 98 alunos 
Coordenadores: Cristina Firmino e Filipa Perdigão 

Período considerado: ano letivo 2018-2019. 
No total dos Cursos livres da ESGHT verificaram-se 213 
inscritos. 

Participação na Equipa UAlg – GCP e docentes. Têm sido vários colegas a participar na Equipa UAlg 
promovendo a oferta formativa da ESGHT. 

Realização de quatro cursos de Verão – GCP, 
coordenador interno da ESGHT, Diretores de 
núcleo e docentes responsáveis pelo curso. 

Realização de 4 Cursos de Verão; 

Palestras de divulgação dos TeSP em escolas 
secundárias – coordenação e direção dos 
TeSP. 

Foram visitadas 2 escolas (Escola Secundária de Tavira; Esc. 
Sec. Tomás Cabreira, Faro); 2 visitas de cursos profissionais 
ao polo de Portimão (Visita do Curso EFA do IEFP de Lagos 
e do Curso de Formação do IEFP de Portimão) Total de 
alunos externos presentes nas ações: 12. 

Reuniões com municípios com vista à 
contratação de projetos de prestação de 
serviços – Direção e investigadores. 

Foram desenvolvidas reuniões com vários municípios e 
outros organismos e estão em curso alguns projetos e 
prestações de serviços daí resultantes. 

Participação no The Portuguese Hoteliers 
Summit no Hotel Monte da Quinta – 
metodologia PBL - Direção do curso de GH, 
professores e estudantes. 

Não se realizou, pois, a iniciativa foi cancelada por parte da 
organização. 

Participação no International Tourism Master 
Students Conference - Coordenador para a 
internacionalização e estudantes. 

Bárbara Coelho e Kateryna Levytska, alunas do 3º ano do 
curso de licenciatura em Turismo da UAlg, participaram na 
34ª edição da International Tourism Students Conference - 
ITSC 2019 - que decorreu, de 9 a 12 de abril, na 
Universidade de Chur, na Suíça, tendo sido contempladas 
com o prémio de “Melhor Apresentação”. 
As alunas da UAlg submeterem e apresentaram o paper 
"Tourism 4.0 in Portuguese tourism companies and its 
linkage to sustainability", um estudo elaborado pelas 
próprias sob a orientação das professoras Célia Ramos e 
Kate Torkington. Subordinada ao tema «Tourism 4.0: 
Opportunities and Limitations of Digitalization in Tourism», 
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Identificação da Ação 
Breve comentário sobre o contributo da UO para os 
resultados atingidos 

 participaram nesta conferência delegações de alunos de 
licenciatura de várias universidades europeias. 

Desenvolvimento de projetos de resolução de 
problemas – metodologia PBL – com 
empresas da região – Direção, docentes e 
estudantes. 

No âmbito de várias UC verificou-se o desenvolvimento da 
Metodologia Problem Based Learning, tendo sido 
convidadas várias empresas da região que aderiram com 
grande entusiasmo. 

Realização dos exames CIPLE, DEPLE, DIPLE, 
DAPLE e DUPLE com vista à certificação de 
conhecimentos na língua portuguesa, 
nomeadamente com vista à obtenção da 
nacionalidade portuguesa ESGHT/FEUL – CL, 
Coordenadores de área. 

Épocas de exames: 3 (abr.-maio; jun.; out.-nov.) Total de 
candidatos inscritos em 2019: 213. O número de cursos 
oferecidos foi de 1 dezena. 

Participação em ações de voluntariado - 
coordenadora da área na ESGHT e 
responsáveis UAlg V+. 

A ESGHT integrou com um total de 61 voluntários o UALG 
V+., dos quais: 50 alunos; 1 ex-aluno; 8 docentes; 1 
funcionário não docente e 1 investigador. 
Os voluntários da ESGHT fizeram, em 2019, 184 horas de 
voluntariado (172 horas realizadas por estudantes e 12h 
por professores). 

Dia Aberto de receção aos potenciais novos 
estudantes – GCP, Direção, coordenador 
interno da iniciativa, Diretores de Curso, 
docentes e estudantes. 

O Dia Aberto juntou 428 alunos e 50 docentes na visita à 
ESGHT, estando representadas mais de 30 Escolas de 
vários concelhos, envolvendo DC, docentes e estudantes, 
sob coordenação da docente que é o elemento de 
contacto da ESGHT e o GCP da UALG. 

 

Governança 

Identificação da Ação 
Breve comentário sobre o contributo da UO para os 
resultados atingidos 

Identificação de candidatos para integrarem o 
corpo de docentes nas principais áreas 
científicas no sentido da renovação do mesmo 

– bolsa de doutorados, Direção e Núcleos. 

Criou-se uma bolsa de disponíveis ao nível do serviço de 
Recursos Humanos, resultante de candidaturas 
espontâneas e de contactos efetuados através de colegas e 
dos seus grupos de investigação, para necessidades de 
contratação futuras. 

Insistir junto da reitoria com vista à criação de 
um laboratório de apoio aos cursos de Gestão 
Hoteleira e Turismo. 

Foram levadas a cabo várias reuniões e tentativas de 
cooperação com empresas para viabilizar a criação do 
Laboratório. A reitoria ficou de identificar possibilidades de 
candidatura para a realização das obras necessárias. 

Visitas do diretor às turmas dos vários anos no 
sentido de promover a realização de estágios 
extracurriculares e participação nos inquéritos 
PEA-E - Direção, Diretores de cursos e 
Coordenação de Estágios. 

Verificaram-se as habituas sessões de divulgação do 
calendário de estágios e a promoção de oportunidades 
através das Unidade de Apoio aos Estágios. 

Reunião com estudantes para discussão dos 
resultados dos inquéritos PEA - Presidente do 
CP, Diretores de Curso, Direção. 

Devido ao avolumar de tarefas como a reestruturação da 
licenciatura em marketing não foi possível a realização 
desta iniciativa por parte do CP. 
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Identificação da Ação 
Breve comentário sobre o contributo da UO para os 
resultados atingidos 

Atualização de regulamentos internos - 
Direção, CTC, CP. 

Houve alterações no Regulamento do Conselho 
Pedagógico e iniciou grupo de trabalho para proposta de 
novo Regulamento de Frequência e Avaliação da ESGHT. 
Também foi alterado o regulamento de Estágios e 
desenvolvido o Regulamento da atribuição de bolsas de 
mérito aos alunos dos mestrados. 

Realização de eleições para os vários órgãos 
da ESGHT 

Foram realizadas eleições para o Conselho Pedagógico, 
para a Direção e para o Conselho Técnico-Científico, tendo 
decorrido sem irregularidades e os resultados sido 
homologados pelo Reitor. 

Promoção de reuniões relativas a aspetos do 
funcionamento científico e pedagógico - 
Direção, CTC, CP, Diretores de Curso e Núcleos 

Foram promovidas várias reuniões ao longo do ano, com o 
objetivo principal de salvaguardar o bom funcionamento 
do ano letivo em termos científicos e pedagógicos. 

Função controlo de: lançamento de sumários, 
tutorias, lançamento de notas de testes e 
exames, registo de presenças em aula, 
assiduidade - Direção. 

Os sistemas de controlo interno continuaram a ser 
aplicados, contribuindo para a monitorização da qualidade 
da gestão interna e uniformizando procedimentos e prazos 
internos. 

Atividade de melhoria das instalações e 
equipamentos informáticos – Direção e áreas 
funcionais respetivas. 

Foi prevista uma nova sala de informática resultado da 
reafectação do espaço dos Serviços Académicos em Faro, 
pelo que, houve aquisição de equipamento informático 
para essa sala. Em Portimão também se verificou alguma 
renovação do parque informático. 

Realização de reunião anual de prestação de 
contas no final do ano letivo – Direção com 
recolha prévia de informação junto de 
diretores de cursos, núcleo e coordenadores 
de áreas funcionais. 

Foi efetuada com a participação de todos os docentes da 
ESGHT em julho de 2019, onde se apresentaram os 
resultados. 

Atualização em permanência do Portal da 
ESGHT – Direção e responsáveis de área 
funcional. 

A atualização foi efetuada sempre que se verificou 
necessidade de fornecer nova informação. 

Processo de avaliação de desempenho do 
pessoal docente relativo ao triénio 2016-18. 

O processo de avaliação de desempenho decorreu dentro 
do planeamento estabelecido. 

Processo de avaliação de desempenho do 
pessoal não-docente relativo a 2017-18. 

O processo de avaliação de desempenho decorreu dentro 
do planeamento estabelecido. 

Campanha de promoção do Pólo de Portimão 
– Direção, CM Portimão e GCP. 

Verificaram-se várias ações neste sentido., nomeadamente 
pela presença em feiras, emissão de panfletos e brochuras, 
publicação em revistas. 

Recepção de comissões de avaliação da A3ES 
relativas a relatórios de autoavaliação de 
cursos em funcionamento – Direção, Diretores 
de Curso, Comissões de Avaliação do Curso, 
Áreas funcionais e GAQ. 

Só os Cursos de Licenciatura Gestão (Faro/Diurno e 
Noturno e Portimão/Diurno e Noturno) e o Mestrado em 
Gestão de Recursos Humanos e o Mestrado em 
Fiscalidade, não receberam a visita da A3ES. As demais 
licenciaturas tiveram avaliação presencial, e foram 
registadas sem condicionantes por 6 anos. Faltou o 
Mestrado em Turismo que será avaliado em 2021. 
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Identificação da Ação 
Breve comentário sobre o contributo da UO para os 
resultados atingidos 

Receção de estudantes em Erasmus e envio de 
estudantes da ESGHT para o exterior em 
Erasmus – área da mobilidade e GRIM. 

Registou-se um total de 132 estudantes ERASMUS no total, 
um número próximo do ano anterior: 96 estudantes de 
incoming, 36 estudantes de outgoing, a que acresce 8 
professores e 3 não docentes. 

Colaborar com a inserção de informação em 
plataformas e sistemas comuns – Direção e 
serviços da ESGHT. 

A Direção e os serviços técnicos de apoio da UO colaboram 
na inserção e tratamento de dados em vários sistemas de 
informação: SI ESGHT, SIGES, PRIMAVERA RH, ST_STGES, 

SIGES, Plataforma Mestrados, ADSE, REBITES, A3ES, e 
PRIMAVERA CONTABILIDADE. 

Efetuar diligências conducentes à reabilitação 
do edifício (pintura e renovação de persianas, 
entre outros aspetos) – Direção. 

Foram iniciadas diligências para a concretização para o Ano 
letivo de 2020/2021 da nova Sala de informática; e para a 
colocação de painéis solares previsto para 2020. 
Foi concluído o Projeto POSEUR – renovação de coberturas 
na ESGHT, com colocação de painéis sandwiches e 
luminárias na ESGHT/ISE/ESEC – passam a LED (concluída 
em setembro 2019). 
Continua-se a aguardar a solução do problema do Ar 
Condicionado do Anfiteatro da ESGHT e o desenvolvimento 
de diligências maiores para a Casa do Reitor como 
laboratório de turismo e hotelaria. 

Diligenciar para a aquisição de um veículo 
para as deslocações a Portimão com a 
capacidade de 7 lugares – Direção. 

Foram feitas as diligências, todavia, o tipo de veículo não 
tinha enquadramento nas tipologias da central partilhada 
de compras, segundo os serviços técnicos. 
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Indicadores e metas da Unidade Orgânica: Ensino 

Objetivo Estratégico: Aumentar o número de estudantes e de diplomados, com boa integração 

no mercado de trabalho, para os vários níveis de formação 
 

Indicadores 2017 2018 
Previsto 

2019 
2019 

Estudantes inscritosa 

1º Ciclo e MI 
2º Ciclo 
3º Ciclo 
TeSP 
Pós-graduação/Cursos de Especialização 

1617 
1294 

207 
n.a. 
113 

3 

1684 
1337 

200 
n.a. 
116 

31 

1600 
1300 

180 
n.a. 
110 

0 

1700 
1393 

197 
n.a. 
110 

0 

Diplomados 309 289 240 n.d. 

Abandono (total)b 

1º Ciclo e MI 
2º Ciclo 
3º Ciclo 
TeSP 

18%/15% 
13%/15% 
34%/n.a. 

n.a. 
33%/n.d. 

17%/9% 
11%/9% 

42%/n.a. 
n.a. 

22%/n.d. 

19%/16% 
14%/16% 
30%/n.a. 
n.a./n.a. 
33%/n.a 

19%/18% 
12%/18% 
36%/n.a. 

n.a./n.a 
28%/n.a. 

Estudantes com ingresso através do CNA, totala 262 281 267 310 

Taxa de colocação das vagas do CNA – 1.ªfasea 95%/77% 100%/75% 95,4%/77,1% 100%/79% 

Estudantes com ingresso através de outros regimes, em cursos de formação 
iniciala 

 
145 

 
205 

 
120 

 
211 

Estudantes inscritos 1ª vez (Total) a 

1º Ciclo e MI 
2º Ciclo 
3º Ciclo 
TeSP 
Pós-graduação/Cursos de Especialização 

593 
416 
119 
n.a. 

55 
3 

678 
491 
102 
n.a. 

59 
26 

601 
407 
118 
n.a. 

51 
25 

640 
483 
100 
n.a. 

57 
0 

Taxa de diplomados em n anos (com n=nº de anos do plano curricular) 
Total 
1º Ciclo e MI 
2º Ciclo 
3º Ciclo 
TeSP 
Pós-graduação/Cursos de Especialização 

 

58% 
57% 
44% 
n.a. 
77% 
n.d. 

 

63% 
63% 
29% 
n.a. 
97% 

100% 

 

57,3% 
58,3% 

32% 
n.a. 

100% 
100% 

 

n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.a. 
n.d. 
n.d. 

Número médio de inscrições até à conclusão do curso 
Total 
1º Ciclo e MI 
2º Ciclo 
3º Ciclo 
TeSP 
Pós-graduação/Cursos de Especialização 

 

3,4 
3,7 
2,2 

n.a. 
2,2 

n.d. 

 

3,3 
3,5 
3,2 

n.a. 
2,0 
1,0 

 

2,9 
3,3 
3,1 

n.a. 
2,0 
1,0 

 

n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.a. 
n.d. 
n.d. 

Diplomados que obtiveram emprego até um ano após a conclusão do curso, 
em % (total)c 

1º Ciclo e MI 
2º Ciclo 

 

97% 
94% 
95% 

 

94% 
93% 

100% 

 

97% 
97% 
95% 

 

93% 
93% 
94% 

a Fonte: 2017(=2017/18); 2018(=2018/19)- DGEEC – 2019 (2019/20) SIGES/ Serviços Académicos reporte RAIDES 31.12.19 (dados 

provisórios) ; bInscritos ano anterior + Inscritos 1.º Ano/1.ª Vez ano corrente – Diplomados ano anterior – Inscritos ano corrente) ÷ 

Inscritos ano anterior; c2017 = 2014/15; 2018=2015/16; 2019=2016/17(momento da recolha de dados, 18 meses após 

diplomados). n.a. = não se aplica. 
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Indicadores e metas da Unidade Orgânica: Investigação & Transferência 

Objetivo: Aumentar a produção científica, tecnológica e cultural de qualidade e a sua 

transferência para a sociedade 
 

Indicadores 2017 2018 
Previsto 

2019 
2019 

Pessoal docente em Unidades de I&Da 7% 17% 17% 17% 

Estudantes de doutoramento: Nº de estudantes de doutoramento; Rácio 
doutorandos / ETI docentes doutorados do subsistema universitáriob 

 
n.a. 

 
n.a. 

 
n.a 

 
n.a 

Publicações nas bases de dados de referênciac,d 27 39 19 20 

Publicações de livros ou de capítulos de livrosd 14 31 14 15 

Revisores ativos por docente doutorado ETId 31 31 31 32 

a Envolvimento do pessoal docente em centros de investigação da UAlg; b Doutorandos - Fonte: 2017(=2017/18); 2018(=2018/19) - 

DGEEC; 2019(=2019/20) – SIGES/ Serviços Académicos reporte RAIDES 31.12.18 (dados provisórios); cSó temos informação 

relativamente à ISI, pois não possuímos licença SCOPUS; dFonte: UO 

 
 

 

Indicadores e metas da Unidade Orgânica: Comunidade 

Objetivo Estratégico: Aumentar o impacto da Universidade na Sociedade 
 

Indicadores 2017 2018 
Previsto 

2019 
2019 

Atividades de extensão (número de atividades; número participantes)a n.d. 5; n.d. 12/900 16; n.d. 

Número de voluntários ativos no UAlg V+ b 

Total 
Estudantes 
Docentes 
Não docentes 

 

38 
35 

3 
0 

 

24 
21 

3 
0 

 

31 
25 

6 
0 

 

11 
8 

3 
0 

Cursos não conferentes de grau (número de cursos e número de 
inscritos)c 

Nº Cursos 
Nº Inscritos 
Formandos 

 
 

11 
149 
149 

 
 

19 
283 
268 

 
 

11 
185 
185 

 
 

29 
227 
156 

Cursos de verão e palestras Equipa UAlga 

Cursos de verão (número; número de participantes) 
Palestras Equipa UAlg (número; número de participantes) 

 
1;17 

15; 531 

 
4; 45 

11; 345 

 
4;40 

15; 531 

 
3;34 

18;750 
aFonte: GCP; n.a. = não se aplica. b Fonte: UAlg V+; cFonte: CeFAP e CL-UAlg 
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Indicadores e metas da Unidade Orgânica: Governança 

Objetivo Estratégico: Aumentar o grau de satisfação dos stakeholders 
 

Indicadores 2017 2018 
Previsto 

2019 
2019 

Grau de participação dos agentes no SIGQUAlga 
Estudantes 
Docentes 
Delegados de Ano 
Responsável de Unidade Curricular 
Diretores de Curso 
Conselho Pedagógicos 
Conselhos Científicos/Técnico-científicos 
Diretores de Unidade Orgânica 

 
26% 
91% 
81% 
93% 

100% 
100% 
100% 
100% 

 
26% 
95% 
92% 
93% 
97% 

100% 
100% 
100% 

 
37%. 
90%. 
88%. 
90% 

100%. 
100%. 
100%. 
100% 

 

n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

Publicação das FUCb 83% 56% (97%) 97% 7%(93%) 

Sucesso na acreditação (nº de cursos)c: 
Acreditação Plena 
Acreditação condicionada 
Não acreditados 

 
8 
4 
0 

 
8 
4 
0 

 
19 

10 
0 

 
11 

0 
0 

Docentes doutorados: 
número e % pessoal docente ETI 
número e % de pessoal docente de carreira 

 
50,3; 59% 

47; 55% 

 
49,1; 59% 

48; 58% 

 
54%/66% 

54%/85,7% 

 
52,1; 61% 

47; 55% 

Docentes com título de especialista 
número e % pessoal docente ETI 
número e % de pessoal docente de carreira 

 

5,2; 6% 
2; 2% 

 
5,2; 6% 

2; 2% 

 
8/9,78% 
8/12,7% 

 

5,9; 7% 
3; 4% 

Estudantes/docente 
rácio estudantes/docente ETI; 
rácio estudantes docente doutorado ETI 
rácio estudantes/docente especialista ETI (subsistema politécnico) 

 

19,2 
33,1 

312,2 

 
20,5 
35,5 

319,8 

 
19,4 

32 
197 

 

20,2 
33,3 
288 

Mobilidade incoming(Número por tipo de mobilidade)d 
Estágios 
Staff 
Teaching 
Pós-doc 
PhD 
MSc 
Undergraduate 

 
0 
0 
0 
0 
0 
8 

66 

 
1 
0 
5 
0 
0 

18 
96 

 
0 
0 
4 
0 
0 
0 

135 

 

0 
0 
1 
0 
1 

10 
86 

Mobilidade outgoing (Número por tipo de mobilidade)d 
Estágios 
Staff 
Teaching 
Pós-doc 
PhD 
MSc 
Undergraduate 

 
4 
3 
4 
0 
0 

33 
0 

 
13 

3 
3 
0 
0 
9 

40 

 
9 
3 
4 
0 
2 
0 

31 

 
5 
3 
8 
0 
0 
1 

30 

Cursos internacionais (nº cursos; nº coordenações)d 0;0 0;0 0;0 0;0 

Despesa com RH (€) 

despesa total anual com pessoal docente (respetivos ETI) 
despesa total anual com não docente (respetivos ETI) 

 
4 329 149,03 

361 386,39 

 
4 342 636,57 

391 747,22 

 
4 342 636,57 

391 747,22 

 
4 353 774,96 

355 122,68 

2017(=2017/18), 2018(=2018/19), 2019(=2019/20); aTaxas de resposta aos questionários SIMEA (valor global anual); Dados 
para 2019 ainda não disponíveis. bFichas de Unidade Curricular do ano letivo seguinte publicadas até 31 de julho, em 
percentagem do total; 2017/18: dados referentes a 27/10/2017; 2018/19: 31/07/2018 (17/09/2018) 2019/20 
31/07/2018 (16/09/2019). cFonte: A3ES – resultados do processo de acreditação dos CE em funcionamento; dFonte: 
GRIM, 2017(=2017/18), 2018(=2018/19);2019(=2019/20) - dados provisórios. 
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