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A Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (ESGHT) foi 

criada em 1988 e pertence ao ensino politécnico da Universida-

de do Algarve. Desde a sua criação incorporou nos seus cursos 

a obrigatoriedade de realização de estágios profissionais pelos 

seus alunos antes de se formarem. Passados dezanove anos, 

cerca de 6000 estágios profissionais realizados e mais de 3000 

alunos formados, a ESGHT apresenta não só um nível de em-

pregabilidade superior a 93% como tem sido promotora de uma 

verdadeira mobilidade social ascendente. Este artigo apresenta 

um estudo sobre a evolução dos estágios e dos estagiários nes-

tas múltiplas vertentes. 
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introdução 

A Escola Superior de Gestão, Hotelaria 
e Turismo (ESGHT) foi criada em 1988 
e pertence ao ensino politécnico da 
Universidade do Algarve. Desde a sua 
criação incorporou nos seus cursos 
a obrigatoriedade de realização de 
estágios profissionais pelos seus alu-
nos antes de se formarem. Passados 
dezanove anos, cerca de 6000 estágios 
profissionais realizados e mais de 3000 
alunos formados, a ESGHT apresenta 
não só um nível de empregabilidade 
superior a 93% como tem sido pro-
motora de uma verdadeira mobilidade 
social ascendente. 

De facto, comparada com a forma-
ção de base/ocupação dos pais, os 
alunos já diplomados, conseguiram 
com o curso superior, um processo de 
melhoria em termos económicos e so-
ciais. Do ponto de vista do investimen-
to realizado, o retorno obtido pelos 
formados pela ESGHT no mercado de 

trabalho apresenta-se como claramen-
te favorável, quando comparado com 
quem ficou apenas com o 9ºano de 
escolaridade, como se depreende da 
análise adiante apresentada.

Há revoluções que se fazem aos 
tiros. Esta é feita de forma silenciosa 
e resulta na qualificação do capital 
humano em termos pessoais e sociais, 
com o consequente aumento de 
produtividade regional/nacional e a 
prática de uma cidadania mais activa. 
É também o cumprir da missão do 
ensino superior.

A criação do ensino superior no 
Algarve veio dar à região a possibilida-
de de se dotar de quadros qualificados, 
nomeadamente bacharéis e licencia-
dos. Esta situação (antes a regra era ir 
estudar para Lisboa), permitiu mudar 
significativamente o panorama do de-
nominado capital humano definido pela 
OCDE (1998) como “o conhecimento, 
as aptidões, as competências e outros 
atributos incorporados nos indivíduos 

que são relevantes para a actividade 
económica”.

9º ano

Licenciatura

4ª classe

12º ano

Outra

6º ano

Bacharelato

51%

15%

12%

12%

4%
3% 3%

gráfico 1: Qualificação escolar dos pais dos antigos 
alunos
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Para se percepcionar a evolução 
verificada e neste caso, o contributo da 
ESGHT para o processo, podemos co-
meçar por verificar o grau de qualifica-
ção apresentado pelos pais dos alunos 
diplomados pela ESGHT2:

Como se depreende do gráfico 1, 
é esclarecedor o facto da maioria ter 
como grau mais elevado de formação a 
4ªclasse3. Se nos ativermos aos dados 
que dispomos sobre os sectores de 
actividade/ocupação, e considerando 
apenas os pais (género masculino), 
verificamos que 38,1% trabalhavam na 
agricultura e pescas, eram operários 
ou trabalhavam em ofícios (ex. mecâni-
cos, electricistas, carpinteiros ou ser-
ralheiros); 34% no comércio/serviços e 
turismo/restauração; 12,3% na função 
pública; 10% declararam serem empre-
sários sem conseguirmos especificar 
claramente o sector e Outros que não 
foi possível especificar, com 5,6%. No 
caso das mães era elucidativo o facto 
de 68,2% serem “domésticas”.

É a partir deste contexto que, 
aproveitando a criação da Universida-
de do Algarve e neste caso a ESGHT, 
estes pais e respectivos filhos decidem 
investir na formação do seu capital 
humano. Neste contexto, vejamos pois 
alguns dados que caracterizam a situa-
ção profissional dos filhos ou seja, dos 
alunos que se diplomaram pela ESGHT. 

Assim, como se depreende da leitu-
ra do gráfico 2, o perfil dos cargos ocu-
pados pelos diplomados apontam para 
um emprego de qualidade (Dirigentes/
Chefias, Quadros Superiores e Quadros 
Técnicos perfazem 68% dos forma-
dos); a percentagem de administrati-
vos pensamos estar essencialmente 
relacionada com o facto de a ESGHT ter 
um curso que qualifica especificamente 
para a área; apenas 6% escapam ao 
padrão enquanto trabalhadores indife-
renciados. Acresce o factor segurança 
no emprego pois 70% têm um contrato 
estável, 26% a termos certo e apenas 
4% está em regime de prestação de 
serviços.

Os sectores de actividade também 

se encontram adequados à formação 
ministrada (ver gráfico 3). Entre os 
“Outros” uma parte significativa que 
conseguimos identificar trabalham em 
contabilidade, tendo empreendido na 
criação de empresas. 

Quanto ao género (ver gráfico 4) a 
situação anterior em que a maioria das 
mães eram domésticas está claramen-
te ultrapassada. Na verdade, 65% dos 
diplomados pela ESGHT são mulheres, 
apresentando inclusive uma taxa de 
eficiência no tempo médio para a con-
clusão do curso superior à dos colegas 
masculinos.

Acresce o facto de os formados 
pela ESGHT (em cada 10, 9 são licen-
ciados e 1 é bacharel), terem um ven-
cimento médio de 1560€, sendo a taxa 
de desemprego de 7%. Ou seja, face 
à base de partida representada pela 
educação/ocupação dos pais, os filhos 
diplomados pela ESGHT são protago-
nistas de um processo de mobilidade 
social ascendente que confirma que o 
investimento realizado no curso supe-
rior foi uma aposta ganha.   

Este investimento realizado em 
formação pode repartir-se entre duas 
vertentes: a social e a privada. Em 
termos sociais, é consensual aceitar 
que uma população educada adquire 
um conjunto de comportamentos com 
repercussão positiva no todo global 
como sejam: hábitos e práticas correc-
tas no campo da saúde, alimentação, 
natalidade e fertilidade, desenvol-
vimento de atitudes organizativas e 
de cooperação social, racionalidade 
no consumo e capacidade de crítica, 
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gráfico 4: Género



esght – Promovendo A moBilidAde sociAl Ascendente

assim como efeitos inter geracionais 
resultantes da difusão e produção 
de novos conhecimentos. Acresce a 
maior produtividade média do formado 
com o curso superior face aqueles 
que detêm uma formação menor 
(OCDE, 2004). Neste contexto, estamos 
perante um efeito social que justifica a 
natureza pública e o seu financiamento 
colectivo através do Estado.

Em termos privados, podemos 
ater-nos à denominada taxa de retorno 
do investimento ou seja, a taxa de 
desconto que iguala um fluxo de 
benefícios a um fluxo de custos, num 
dado momento temporal. Teoricamen-
te, admite-se que as pessoas tentam 
investir em educação até onde os seus 
retornos, em termos de rendimento 
extra, forem pelo menos iguais aos 
custos suportados pela educação 
superior, incluindo os rendimentos 
perdidos por não entrar no mercado 
de trabalho durante a aquisição da 
educação. Se os retornos são altos, 
constituem um sinal para se investir 
mais nessa forma de capital; se os re-
tornos são baixos, não se deve investir. 

O critério de expansão ou não de um 
determinado nível educativo torna-se 
assim, numa questão de rentabilidade 
económica como pode ser aferido pelo 
gráfico 5.

No cálculo efectuado a partir dos 
dados disponíveis relativos aos diplo-
mados da ESGHT, verifica-se que nos 
primeiros 4 anos, o aluno tipo está a 
investir (fluxo negativo de capitais), su-
portando custos de formação e custos 
de oportunidade relativos aos salários 
perdidos por não estar no mercado 
de trabalho (neste caso recorremos 
ao salário auferido por aqueles que 
entram no mercado de trabalho com o 
9ºano – Inquérito ao Emprego, 2005). 
Posteriormente, ao entrar no mercado 
de trabalho, o aluno agora já diplo-
mado (no seguimento do inquérito 
realizado aos diplomados em 2006), 
aufere em média um salário que é qua-
se três vezes superior ao indivíduo que 
detém apenas o 9ºano. Inverte assim 
o fluxo de capital para positivo a seu 
favor, sendo que recupera totalmente 
o investimento realizado entre os 12 e 
13 anos (payback). Se contabilizarmos 

uma vida activa de 37 anos, o valor 
actualizado líquido deste investimento 
é de 182.797€ ou seja, um resultado 
amplamente positivo. Comparado com 
outros investimentos alternativos com 
risco baixo (a taxa de actualização 
usada foi de 2%), a taxa de retorno ob-
tida é de 12,6% ou seja, um resultado 
praticamente imbatível que justifica 
largamente a rentabilidade de quem 
investiu no curso superior.

conclusão

Face ao exposto, os alunos diploma-
dos pela ESGHT apresentam um perfil 
claramente positivo, quer do ponto de 
vista da rentabilidade do investimento, 
quer da mobilidade social ascendente 
de que são protagonistas. Acresce a 
inversão da tendência, quiçá secular, 
do papel que era atribuído à mulher e 
que agora a posiciona para cargos de 
chefia e liderança, face à sua eficiência 
e competência técnica. 

É pois amplamente favorável tirar 
um curso superior, situação que deve 
ser vincada pois é de 45% o abando-
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gráfico 5 : Análise de viabilidade do investimento em capital humano
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no escolar da população até aos 24 
anos (contra menos de 18% de média 
na U.E.), o que penaliza e hipoteca a 
capacidade de afirmação futura num 
contexto de competitividade global, 
tolhendo o desenvolvimento e a 
qualidade de vida do país e da região. 
No pólo oposto e de acordo com os 
dados apresentados estão aqueles que 
tiraram um curso na ESGHT, aprovei-
tando a oportunidade facultada pela 
Universidade do Algarve.

Passados quase vinte anos de exis-
tência, a ESGHT dotou o Algarve de  
3 000 quadros superiores, hoje ampla-
mente disseminados pelas empresas e 

instituições da região. Como dissemos 
no início, há revoluções tranquilas que 
não se fazem aos tiros. 

   

1    Artigo apresentado no Congresso do 

Algarve com a designação: “Ensino Superior: 

A Revolução Tranquila”.

2  Inquérito realizado no primeiro 

semestre de 2007, abrangendo todos os alu-

nos diplomados pela ESGHT como Bacharéis 

ou Licenciados até ao final de 2006; a taxa 

de resposta foi de 31% tendo-se recebido 

840 inquéritos válidos.

3 Note-se que no presente (ex. ano 

lectivo 2006/07) os pais dos actuais alunos 

já apresentam um nível de qualificação 

superior pois 11% são licenciados, 4% ba-

charéis, 24% completaram o 12ºano, 18% o 

9º ano, 12% o 6ºano e 23% o 1ºciclo, ou seja, 

a antiga 4ª classe.
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