
No decurso das medidas implementadas nos diversos estados 

membros com vista à realização do espaço europeu de ensino 

superior que visa tornar a Europa, até 2010, o espaço económi-

co mais dinâmico e competitivo do mundo, baseado no conheci-

mento e capaz de garantir um crescimento económico sus-

tentável, com mais e melhores empregos e com maior coesão 

social, surgiu a necessidade de Portugal também acompanhar 

essa mudança. É assim nesse contexto que a licenciatura em 

Gestão da E.S.G.H.T. sofreu em 2006 uma reformulação do seu 

plano curricular. Apresentamos as alterações mais significativas 

e as tendências para o futuro desta área de formação.
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ofertA versus ProcurA 

do curso

O ano lectivo 2006/07 coincidiu 
com o primeiro ano de oferta da 
licenciatura em Gestão de acordo 
com o plano curricular adequado 
ao Processo de Bolonha, por esse 
motivo escolhemos analisar a evo-
lução do acesso ao Curso dos três 
anos imediatamente anteriores à 
reestruturação até à actualidade. Da 
consulta ao gráfico 1 destacamos 
o crescimento das vagas ofereci-
das pela ESGHT para a licenciatura 
em Gestão no regime diurno (Faro) 
durante o período em análise de 40 
para 55. No que respeita às coloca-
ções estas têm ocupado a totalidade 
das vagas, pese um comportamento 
atípico para o ano lectivo 2005/06 
o que resultou em grande medida 
da alteração das regras de acesso 
ao ensino superior, acompanhando 
a tendência nacional. Verifica-se 
igualmente que as colocações em 
Gestão se efectuam maioritaria-
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fig 1: Acesso em regime diurno (Faro e Portimão)

fonte: Adaptado de ÁGUAS, P. (2008)

mente na 1.ª fase de acesso, sendo 
as vagas sobrantes resultantes 
essencialmente da não concretiza-
ção de matrículas das colocações 
na 1.ª fase.

Quando procedemos a idêntica aná-
lise para a licenciatura em Gestão ofe-
recida em regime nocturno verificamos 
que o aumento das vagas disponibiliza-
das para o ano lectivo 2006/07 não foi 
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fig 2: Acesso em regime nocturno (Faro e Portimão)

fonte: Adaptado de ÁGUAS, P. (2008)
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mente a sua formação num sistema de 
estudo ao longo da vida. 

A adequação dos planos curricu-
lares de acordo com o processo de 
Bolonha permitiu ainda a optimização 
dos programas das diversas unidades 
curriculares e consequente actualiza-
ção face às necessidades percebidas 
no mercado de trabalho.

É nossa convicção que o modelo 
actual se adequa de forma mais es-
treita às novas realidades do mercado 
de trabalho, o qual apresenta maior 
dinamismo e necessidade de actuali-
zação permanente das competências 
adquiridas.  

No ano lectivo 2008/09 a licenciatu-
ra em Gestão, segundo o plano curricu-
lar adequado a Bolonha, atingirá o ano 
cruzeiro com a saída para o mercado 
de trabalho dos primeiros licenciados 
integralmente segundo o novo plano 
curricular. A carteira de cursos pós-
graduados/especialização/mestrado 
actualmente oferecida pela ESGHT e na 
Universidade do Algarve permitirá “fi-
delizar” uma parcela dos nossos licen-
ciados em Gestão que perspectivem o 
exercício da sua actividade profissional 
em áreas mais especializadas.

No futuro, as dinâmicas de 

globalização, as actualizações 
tecnológicas (quer na área da 
informática quer na área das comuni-
cações), os novos processos de 
tomada de decisão e as diferentes 
abordagens dos mercados impõem a 
revisão permanente dos respectivos 
programas das unidades curriculares, 
desejavelmente através de uma cada 
vez maior interligação com as 
organizações com recurso ao estudo 
de case studies, visitas às empresas, 
seminários com reputados profissio-
nais das distintas áreas de formação, 
realização de estágios curriculares e/
ou profissionais. Aqui consideramos 
da maior relevância a manutenção, e 
preferencialmente, o reforço das 
parcerias com o mundo empresarial 
por via dos estágios curriculares os 
quais, pese embora tendo perdido 
peso em termos de duração no novo 
plano do curso continuam a ser uma 
mais-valia valiosíssima enquanto 
variável facilitadora da integração dos 
recém licenciados no mercado de 
trabalho.

Assim, é nossa convicção que será 
necessária uma reflexão permanente 
dos curricula embora enquadrando as 
recomendações do Ministério da Ciên-

acompanhado de resposta semelhante 
ao nível da 1.ª fase de procura do 
curso. Notámos que para este período 
de recrutamento ocorreu alteração da 
forma de publicitação no site oficial do 
acesso ao ensino superior das licen-
ciaturas que eram simultâneamente 
oferecidas em regime diurno e cuja 
oferta em regime nocturno não foi ex-
plicitada (nem para as vagas referentes 
a 2006/07 nem para as de 2007/08). 
Não dispomos de elementos adicionais 
que possam atestar dos reais factores 
que originaram esta inflexão (excesso 
de vagas oferecidas, deficiente divulga-
ção no site oficial do acesso ao ensino 
superior, alteração do plano de curso 
ou outros) no entanto a totalidade 
das vagas foi preenchida na(s) fase(s) 
subsequente(s).

Apraz-nos no entanto constatar que 
no último ano as vagas sobrantes para 
a 2.ª fase foram residuais resultando da 
não concretização de matrícula dos co-
locados na 1.ª fase. O que após tantos 
anos de oferta do curso e consolidada 
a reestruturação curricular, parece 
evidenciar a sua adequação à procura.

A evolução do curso em 

termos de ActuAlizAção  

e de AdAPtAção do PlAno  

de estudo Ao mercAdo  

de trABAlho

O actual plano de formação da 
licenciatura em Gestão resulta da 
adequação do anterior modelo, o 
qual conferia a licenciatura em dois 
ramos distintos; Gestão - Ramo Gestão 
Financeira e Gestão - Ramo Marketing, 
ao modelo preconizado pelo Processo 
de Bolonha. 

Com aquela adequação a duração 
do plano de formação em regime 
diurno que era de quatro anos1 passou 
para três anos possibilitando deste 
modo que os alunos terminem a sua 
formação inicial de ensino superior 
num período temporal mais reduzido 
o que lhes permitirá um primeiro con-
tacto com o mercado de trabalho mais 
cedo e o poderem progredir posterior-
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cia, Inovação e Ensino Superior para a 
harmonização das estruturas  
de formação:

A reestruturação da formação superior 

dos Jovens de forma a permitir a sua 

aproximação dos interesses da Sociedade e, 

simultaneamente, de uma escolha profissio-

nal de mais e melhor realização e satisfação 

pessoal (MCIES, 2004).

Esta reflexão deve permitir, igual-
mente, a formação de profissionais 
que transportem para as organizações, 
adicionalmente às competências técni-
cas também competências capazes de 
potenciar o desenvolvimento pessoal 
e das equipas onde se vão inserir com 
vista ao aumento da produtividade  
das empresas, mas também de realiza-
ção das suas necessidades pessoais  
e profissionais.  

A gestão  

em regime nocturno

A oferta por parte da E.S.G.H.T. da 
licenciatura em Gestão, também em 
regime nocturno, tem possibilitado a 
formação superior de uma faixa da 
população que de outra forma não o 
poderia concretizar.

Os resultados de inquérito realiza-
do em Março de 2007 a ex-alunos da 
licenciatura em Gestão mostram que 
apenas cerca de 8 pontos percentuais 
diferenciam o número de diplomados 
dos regimes diurno (54%) e nocturno 
(46%).

A distribuição do plano curricular 
por um período de quatro anos (em 
contraposição com os três anos no re-
gime diurno) procurando adaptá-lo às 
necessidades e restrições dos alunos 
trabalhadores estudantes, estamos 
em crer, contribuirá para a redução da 
taxa de retenção registada no passado 
nalgumas unidades curriculares, 
permitindo ao estudante uma melhor 
gestão dos seus tempos de estudo e 
o término da licenciatura num menor 
período de tempo.

o sucesso dos nossos Alunos 

enquAnto Bolseiros  

em instituições estrAngei-

rAs e em termos  

de emPregABilidAde

Tradicionalmente o aluno de Gestão 
não tem aderido em grande número 
aos programas comunitários de mobili-
dade embora se verifique uma inversão 
dessa tendência nos últimos anos. Jul-
gamos encontrar explicação para esse 
comportamento nas dissemelhanças 
dos diversos planos curriculares ao 
nível europeu e na especificidade de 
algumas matérias leccionadas as quais 
fazem remissão ao sistema normativo/
jurídico nacional. Acreditamos que a 
concepção de mobilidade subjacente 
ao novo paradigma do ensino superior, 
a flexibilização e a introdução de nor-
mas internacionais no sistema nacional 
conduzirão para inverter a tendência 
registada no passado. 

Registamos, no entanto, que os 
alunos de Gestão são altamente moti-
vados pelas experiências de formação 
além fronteiras, como é o caso das 
quase três dezenas de estudantes 
que nos últimos seis anos têm aderido 
à participação no programa Global 
Village na Universidade de Lehigh nos 
Estados Unidos da América. 

No que concerne à empregabilida-
de, e de acordo com inquérito aplicado 
no passado mês de Março de 2007 aos 
ex-alunos da E.S.G.H.T., a empregabili-
dade apresenta valores muito distintos, 
observando-se que os licenciados em 
Gestão pela E.S.G.H.T. empregados re-
presentam 96%, e dos desempregados, 
quando inquiridos, quase metade não 
procurava emprego.

Aquele estudo constatou ainda que 
a região do Algarve exerce forte atrac-
ção sobre os diplomados que forma, 
verificando-se que cerca de 86% aqui 
exercem a sua actividade profissional.
Sendo o sector terciário o de maior 
peso da região algarvia é natural que 
os graduados pela E.S.G.H.T. igualmen-
te nele estejam maioritariamente afec-
tos (85%), representando os sectores 
primário e o secundário, respectiva-
mente, 5% e 10%.

Desempregados

Empregados

96%

4%

fig 3: Empregabilidade

fonte: Carrasqueira, H e Teixeira, V. (2007)

Praticamente 1 em cada 3 diplo-
mados trabalha no mesmo local onde 
desenvolveu o estágio, e para os 
restantes, o respectivo enquadramen-
to profissional faz-se sobretudo em 
empresas/instituições de outro sector, 
uma vez que apenas 32% pretende 
manter-se em unidades do mesmo 
sector onde efectuou o estágio.

Mais de 80% dos inquiridos têm 
uma relação contratual estável, re-
presentando praticamente o restante 
valor a parte de contratos a termo 
certo, já que são de pouca expressão 

Sem termo (estável)

A termo certo
Prestação de Serviços

82%

2%

16%

fig 4: Tipo de Vínculo

fonte: Carrasqueira, H e Teixeira, V. (2007)
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as prestações de serviços. 
Cerca de 60% dos inquiridos têm 

um rendimento médio mensal que 
excedendo os 750 € não ultrapassa os 
1500 €, havendo cerca de 12% que re-
cebem valores, em média, abaixo dos 
750 € e sensivelmente metade deste 
valor, auferem mais de 3000 €.

A maioria dos diplomados inqui-
ridos manifesta a necessidade de 
complementar a sua formação (70%), 
constatando-se que a área da fiscali-
dade recolhe a parte mais significativa 
dos interesses explicitados, seguindo-
se, a alguma distância, a contabilidade.

conclusão

A evolução da procura da licenciatura 
em Gestão encontra-se associada a 

um conjunto de variáveis externas 
e internas percebidas pelos inte-
ressados. Os dados disponíveis não 
evidenciam o impacto decorrente da 
adequação do respectivo plano cur-
ricular ao Processo de Bolonha. Será 
um trabalho a realizar por inquirição 
dos estudantes e dos graduados após 
ultrapassado o ano cruzeiro da sua 
implementação.

Não tendo ocorrido até à data 
uma adesão expressiva por parte dos 
alunos da licenciatura em Gestão à 
mobilidade, verifica-se no entanto nos 
últimos anos uma crescente manifes-
tação de interesse, o que nos leva a 
conjecturar um cenário futuro de maior 
concretização de mobilidade neste 
domínio.

Continua a ser de destacar a eleva-

da taxa de empregabilidade apresen-
tada pelos diplomados bem como a 
estabilidade dos respectivos vínculos 
contratuais.

De notar ainda a elevada ma-
nifestação de interesse na conti-
nuação do estudo em formações 
pós-graduadas o que poderá po-
tenciar a oferta de novos planos 
de oferta de formação nesta área.

   

1 Três anos referentes ao 1.º ciclo - 

conferente do grau de bacharel, aos quais 

acrescia mais um ano de especialização – 2.º 

ciclo – conferente do grau de licenciatura.


