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turismo e hotelAriA: suA 

imPortÂnciA no AlgArve

A importância do turismo e da sua 
indústria nas economias internacional, 
portuguesa e algarvia é crucial na actu-
alidade e tende a reforçar-se no futuro, 
tal como evidenciam estimativas da 
WTTC (2003, 2006)1. O facto leva-nos 
a perspectivar que a opção por uma 
carreira profissional associada à gestão 
hoteleira constitui um desafio com 
perspectivas promissoras. 

No respeitante ao Algarve, en-
quanto região turística portuguesa por 
excelência, assente predominantemen-
te no produto “sol e mar”, encontra-se 
actualmente entre as economias cuja 
importância relativa do cluster do 
turismo é muito significativa, contri-
buindo a sua indústria de Viagens e 
Turismo (V&T)2 com 45% do PIB e 37% 
do emprego (2003) da região, perspec-
tivando-se para o futuro (2013) uma 
contribuição para o PIB de 71%. Essa 
contribuição ainda é maior se conside-
rarmos a economia das V&T3.

A relevância turística do Algarve 
está igualmente patente no Quadro de 
Referência Estratégico Nacional (QREN, 
2007-2013), associada à ambição de 
afirmar a região em questão como 
uma das mais desenvolvidas do país e 
da Europa. Está também expressa no 
Plano Estratégico Nacional do Turismo 
(ME, PENT, 2006-2015) e na sua «matriz 
estratégica de desenvolvimento dos 
produtos no território», onde se esta-
belece um conjunto de produtos turísti-
cos actuais e com perspectivas futuras 
de «elevada valorização e desenvolvi-
mento», destacando-se o «turismo de 
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sol & mar», «turismo náutico», «turismo 
residencial», «golf travel» e «saúde e 
bem estar». 

Constituindo-se o Algarve, funda-
mentalmente como região receptora 
de turistas, recepcionando presen-
temente cerca de 13 milhões de 
dormidas4, vários são os desafios que 
se colocam à competitividade da sua 
indústria turística, a qual passa neces-
sariamente pela aposta na qualificação 
das empresas de produção – hotéis e 
restaurantes (as de maior represen-
tatividade em economias do turismo 
receptoras). 

O facto apela a uma reflexão não 
apenas sobre as políticas de pla-
neamento e gestão que afectam e 
afectarão o desenvolvimento turístico 
algarvio mas também sobre os deter-
minantes da qualificação do produto 
turístico regional. Entre esses deter-
minantes destaca-se o sistema de 
Ensino Superior associado ao turismo 
e à hotelaria, pois tal como a EU (2003) 
referencia, este tipo de ensino «detém 
um papel central no desenvolvimento 
humano e das sociedades modernas 
na medida em que potencializa o de-
senvolvimento social, cultural  
e económico e activa valores éticos  
e de cidadania». 

Assim, o ensino superior da gestão 
hoteleira deverá desenvolver-se 
estabelecendo uma articulação entre 
a dinâmica sectorial turística e a 
educacional, de modo a que se possa 
caminhar para a qualificação adequada 
de profissionais: «De salientar que a in-
dústria do turismo é trabalho-intensiva, 
pelo que a formação desempenha um 
papel determinante na percepção e 

qualificação das pessoas que inter-
vêm nesta actividade, assumindo-se 
o factor humano como a essência da 
qualidade na oferta turística.» (Henri-
ques, 2005: 86).

Cabe, então, às universidades, um 
papel fulcral na estruturação de cursos 
que valorizem o capital humano exis-
tente, apelando não só à delimitação 
de planos curriculares adequados aos 
desafios, mas também a um estreitar 
da relação entre as universidades e a 
comunidade, por um lado, e entre as 
universidades e o sector produtivo, por 
outro. Só assim, será possível um efec-
tivo e sustentável contributo do ensino 
para o desenvolvimento económico, 
tornando a economia e o ensino domí-
nios simbióticos por excelência. 

o curso de gestão hotelei-

rA dA esght: entre o PAssA-

do e o futuro

A ESGHT, entre o seu elenco de cursos, 
oferece, desde 1991, o Curso de Gestão 
Hoteleira, o que lhe dá mais de 17 
anos de aposta num sector estratégi-
co como é o do Turismo e Hotelaria, 
havendo o reconhecimento implícito de 
que um produto turístico de qualida-
de passa pela existência de quadros 
técnicos aptos a aprender o fenómeno 
turístico em toda a sua complexidade. 

O Curso de Gestão Hoteleira – 
regime diurno, em Faro, foi criado pela 
Portaria n.º 970/91 de 20 de Setembro, 
tendo sido alterado pelas Deliberações 
do Senado SU-11/93 de 20 de Janeiro, 
SU-3/94 de 9 de Fevereiro e Delibera-
ção n.º 373/99, de 26 de Março. Seguiu-
se a instituição do Curso Bietápico de 
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Licenciatura em Gestão Hoteleira, o 
qual resultou da conversão do Curso 
Superior de Gestão Hoteleira e dos 
Cursos de Estudos Superiores Especia-
lizados (CESE) num curso de dois ciclos, 
sendo o primeiro de três anos, e condu-
zindo ao grau de bacharel, e o segundo 
de um ano, findo o qual era conferido o 
grau de licenciado em Gestão Hoteleira. 
O Curso Bietápico em questão derivava 
do Curso de Bacharelato em Gestão 
Hoteleira, cuja proposta se inicia em 
1989 e entra em funcionamento em 
1991 e 1992, respectivamente em re-
gime diurno e nocturno. Este Curso de 
Bacharelato passou a assentar, no ano 
lectivo de 1994/95, numa nova organi-
zação curricular, fruto de uma primeira 
reestruturação no Plano de Estudos.

Em todas as etapas evolutivas, e 
como está patente no Relatório de 
Avaliação do Curso de Gestão Hoteleira 
da Escola Superior de Gestão, Hotelaria 
e Gestão (ESGHT, 2002/2003), houve 
sempre a preocupação de considerar 
dois grandes vectores formativos:

- a gestão de topo (direcção/admi-
nistração hoteleira) responsável pela 
gestão estratégica do negócio e pelo 
planeamento, coordenação e controlo 
das actividades das diferentes áreas 
funcionais, e - a gestão mais operacional 
ou funcional (responsável pelo desen-
volvimento e implementação das polí-
ticas e planos de acção de cada área/
departamento (direcção de alojamento, 
alimentação e bebidas, comercial, ...) 
que suportem os objectivos estratégicos 
definidos pela gestão de topo.

Paralelamente, houve o cuidado de 
adoptar uma metodologia diversificada 
assente em reuniões de curso, análises 
curriculares, inquéritos e discussões 
com os alunos e feedback dos estágios, 
a qual constituiu o ponto de partida para 
um processo multifaseado, onde foi 
importante não só a discussão interna 
(ESGHT) como também a dinamização 
da discussão externa (por exemplo dis-
cussão com o Conselho Consultivo de 
uma proposta de novo plano curricular, 
discussão com ex-alunos, entre outros).

Cabe igualmente salientar que a 

delimitação do perfil de gestor hoteleiro 
teve sempre em conta a existência de 
diferenças significativas entre um ges-
tor de empresas e um gestor hoteleiro, 
ao nível das qualificações de base e do 
papel das competências técnicas espe-
cíficas destes profissionais. Este facto 
apelou à criação de um Curso indepen-
dente do Curso Superior de Gestão. 

De salientar que um estudo deline-
ado por Taylor e Edgar (1999), influen-
ciado por um modelo de Kotler (1972), 
assenta num conjunto de categorias dic-
tómicas, identificado enquanto Modelo 
de Gestão Hoteleira de 6 quadrantes. 
Este modelo prevê abordagens no âmbi-
to de investigação ao nível da empresa, 
onde são enfatizados os níveis micro, 
meso e macro5. Esta matriz analítica, em 
larga escala consensual, apoiou muitas 
das escolhas da ESGHT no respeitante 
ao leque de disciplinas que devem 
integrar o plano curricular, uma vez 
que contribuem para a leccionação das 
competências académicas necessárias 
para se formar um gestor hoteleiro.

BolonhA

A construção de um Espaço Europeu 
de Ensino Superior apoiou-se em vários 
documentos de base orientadora6, 
que delimitaram a estratégia a seguir, 
conduzindo ao que veio a ser conheci-
do como o Processo de Bolonha. Este 
Processo assume como objectivos a 
«formação de uma dimensão e de uma 
consciência europeias novas no ensino 
superior, na investigação e na inova-
ção, fundamentalmente sedimentadas 
na colaboração institucional e no in-
tercâmbio cultural, este sustentado na 
mobilidade dos jovens e na promoção 
da empregabilidade no mercado alar-
gado europeu» (MCIES, 2004). Para a 
sua efectivação pressupõem-se «maior 
transparência e comparabilidade das 
formações», «maior mobilidade de 
alunos, professores e investigadores» e 
«melhor empregabilidade».

Neste contexto, a ESGHT, para 
responder aos novos desafios do 
Ensino Superior aprovou um novo plano 

curricular do Curso Superior de Gestão 
Hoteleira – 1º ciclo, conducente a uma 
licenciatura de 3 anos, a qual tem 
contado com um número de alunos 
inscritos que, entre os anos lectivos de 
2006/2007 e 2008/2009, tem sido de 
100 e 179 respectivamente (vide fig. 1).

Ano LEcTiVo LicEnciATUrA Em 
G.H. - 1.º cicLo

2006/07 100

2007/08 164

2008/09 * 179

fonte: Serviços Académicos da Universidade do Algarve, 2008

fig 1: Alunos Inscritos no Curso de Gestão 

Hoteleira em Faro- Bolonha

Este plano apoiou-se num conjunto 
de instrumentos de naturezas várias. 
Para além dos instrumentos de gestão, 
destacam-se os metodológicos e de in-
vestigação quantitativa, financeiros, le-
gais, informáticos, linguísticos. Integra 
igualmente um estágio curricular, no 3º 
ano, com a duração de 8 semanas que 
visa propiciar aos alunos uma formação 
profissionalizante na área da Gestão 
Hoteleira.

Cabe assinalar que a ESGHT possui 
uma base de dados com cerca de 1618 
empresas particulares, instituições 
públicas e outros organismos que já 
colaboraram na concessão de estágios 
aos seus alunos. É portanto uma van-
tagem competitiva que a consolidar e 
a aprofundar. Paralelamente, a ESGHT 
estabeleceu um conjunto de protocolos 
com vários grupos económicos que 
se destacam na hotelaria, facto que pri-
vilegiadamente favorece estágios nas 
empresas dos grupos em questão.

Os alunos de Gestão Hoteleira 
tendem a estagiar e a obter emprego 
maioritariamente em hotéis (departa-
mentos administrativos, financeiros, de 
recursos humanos, de operações hote-
leiras). Porém, como assinala Tan (2008: 
1), «os casinos, eventos, aeroportos, 
barcos de cruzeiro» ganham crescente 
projecção na captação e valorização de 
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gestores hoteleiros. Não nos podemos 
também esquecer dos hospitais (ges-
tão hospitalar nas vertentes hotelei-
ras), SPA e organismos institucionais 
(associados ao planeamento, gestão e 
financiamento do turismo).

   

1   Segundo estimativas da WTTC (2006), 

no respeitante a Portugal a Indústria das 

V&T contribui para 6.4% do PIB, em 2006, 

prevendo-se uma contribuição de 7.4%, em 

2016. No emprego a contribuição é de 7.3% 

e 8.5%, respectivamente para 2006 e 2016. 

Quanto à Economia das V&T a contribuição 

para o PIB é de 15.5% e 17.7%, e para o 

emprego 17.7% e 20.4%, respectivamente 

para 2006 e 2016.

2  As V&T incluem Transportes, Alo-

jamento, Catering, Recreação/animação, 

Serviços para Visitantes.

3  No respeitante ao Algarve, se 

tivermos em conta o respectivo impacte 

na economia, “as V&T geram 66% do PIB e 

60% do total dos postos de trabalho” (WTTC, 

2003). Porém, as previsões do WTTC e da 

Oxford Economic Forecasting até 2013 são 

modestas, o que se torna preocupante se 

pensarmos na acérrima concorrência espe-

rada para o futuro.

4  Segundo as Estatísticas de Turismo 

do Instituto Nacional de Estatística nas suas 

Estatísticas do Turismo, o Algarve recebeu 

13,3 milhões de dormidas em 2004, detendo 

uma representatividade de cerca de 42% 

do total de dormidas no espaço nacional 

concentradas maioritariamente nos meses 

de Verão (Julho e Agosto), o que indicia uma 

elevada sazonalidade. De 2004 a 2007, a 

taxa de sazonalidade algarvia oscilou entre 

cerca de 42% e 43%.

5  No primeiro e segundo quadrantes a 

incidência é micro, enfatizando o nível do 

agente económico, nomeadamente a em-

presa. No entanto, o objectivo será estabe-

lecer o comportamento que a empresa (ho-

tel/unidade de alojamento) deverá adoptar 

(prescritivo) para optimizar a sua performan-

ce. Nos quadrantes 3 e 4, a abordagem recai 

no nível meso, e consequentemente no nível 

sectorial (que pode ser subdividido de mo-

dos distintos: restaurantes, alojamento,...) 

visualizado quer pela perspectiva positivista 

(descritiva) quer normativa (prescritiva). Nos 

quadrantes 5 e 6 a tónica circunscreve-se 

ao nível macro, onde o que está em causa 

é a compreensão da agregação da indústria 

como um todo. 

6 Destacam-se: a Declaração de Bolo-

nha (Junho, 1999), Comunicados de Praga 

(Maio, 2001) e de Berlim (Setembro, 2003), 

em sintonia com as estratégias estabele-

cidas nos Conselhos Europeus de Lisboa 

(2000) e de Barcelona (2002).


