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Pólo de formação
turística nasce
no Estoril. Público
e privados investem
24 milhões de euros.
Tourism training campus
bom in Estoril.
Public and private sector
invest 24 million. »P
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TIT: formação turística nasce
no Estoril com chancela da OMT
TIT: Tourism training emerges in Estoril with WTO seal

O projeto tem um horizonte de três anos e vai mobilizar um investimento de 24 milhões de euros, dos quais 40% financiados

por privados. The project has a three-year target and wiLL mobilize an investment of 24 million euros, of which 40% is privately funded.

Maquete do campus de formação internacional
de turismo do Estoril
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O Turismo de Portugal, a Organi-
zação Mundial do Turismo
(OMT) e a Escola Superior de Ho-
telaria e Turismo do Estoril
(ESTHE) juntaram-se para lançar
a Tourism International Academy,
um ambicioso projeto de formação
internacional que visa afirmar
Portugal como país de referência

na formação turística.
O projeto integra as duas insti-

tuições ali já em funcionamento -
Escola do Turismo de Portugal e

ESTHE - que serão alvo de requa-
lificação, bem como a criação do

Centro de Formação da OMT em

Portugal, um hotel de aplicação,
uma residência com capacidade

para receber 150 estudantes e es-

paços para incubação de empresas
do setor, a somar ao Instituto de

Formação Turística de Macau
(IFT).

À semelhança da Nova SBE em

Carcavelos, o campus de formação
internacional de turismo do Esto-
ril junta entidades públicas e pri-
vadas. Entre os privados envolvi-
dos contam-se o grupo Pestana,

Portoßay, Vila Galé, Hoti, Marti-
nhal e Vip. Pelas entidades públi-
cas pontificam a Universidade
NOVA de Lisboa, CITUR, Escola

Superior de Hotelaria e Turismo
do Estoril e Turismo de Portugal,
bem como a tutela destas duas últi-
mas instituições, os ministérios da

Ciência, Tecnologia e Ensino Su-

perior e da Economia.

O complexo vai mobilizar um
investimento de 24 milhões de eu-

ros, dos quais 40% serão financia-
dos por privados. O edifício esco-
lar atual será totalmente moderni-

zado, ficando aí instaladas a Escola

do Turismo de Portugal-Estoril e

outras escolas internacionais,
como o IFT Macau. Também está

prevista a recuperação de um edi-
fício de 1.500 m2, atualmente de-

voluto, para espaços de

coworking.
No novo campus será construí-

do um hotel de aplicação, com

5.000 m 2e 150 quartos, e, através

da reabilitação de um edifício com
2.500 m2, atualmente devoluto,
uma residência para estudantes,
com 80 quartos. Estes dois edifí-
cios serão alvo de concurso públi-
co de concessão para os privados.
Será ainda construído um edifício
com 2.500 m2, para instalar o

Centro de Excelência em Turismo,
gerido pela ESHTE, e um outro
edifício com 2.500 m 2para insta-

lações independentes da ESHTE.
No total, o projeto abarca 21 mil

m 2dedicados à formação em tu-
rismo, cobrindo todas as áreas,
desde o ensino técnico profissional
até à formação de executivos. Da-

qui a três anos, quando estiver
concluído, o campus terá capacida-
de para cerca de 5.000 alunos.

"Este projeto é fundamental para
qualificar recursos humanos no
turismo e afirmar Portugal como

país de referência, também na for-
mação turística", afirmou Ana
Mendes Godinho, secretária de

Estado do Turismo, no lançamen-
to da primeira pedra do projeto no

passado 16 de julho. •
Turismo de Portugal, the World Tou-
rism Organization (WTO) and Escola

Superior de Hotelaria e Turismo do

Estoril (ESTHE) have joined forces to

launch the Tourism International

Academy, an ambitious intemational

training project that aims to esta-

blish Portugal as a frontrunner in

tourism training.
The project integrates the two ins-

titutions already operating there -
Escola do Turismo de Portugal and

ESTHE - which will be renovated, as

well as the creation of the WTO Trai-

ning Center in Portugal, a practical

hotel/school, a student residence

with capacity to receive 150 students
and business incubation spaces, in

addition to the Macau Tourism Trai-

ning Institute (IFT).

Like Nova SBE in Carcavelos, Esto-

ril's intemational tourism training
campus brings together public and

private entities. Private parties inclu-

de the Pestana, Portoßay, Vila Galé,

Hoti, Martinhal and Vip groups. Pu-

blic entities include the NOVA Uni-

versity of Lisbon, CITUR, Estoril

Higher School of Hospitality and
Tourism of Portugal, as well as the

tutelage of these last two institu-

tions, the Ministries of Science, Te-

chnology and Higher Education and

of Economy.
The complex will mobilize an in-

vestment of 24 million euros, of

which 40% will be privately funded.

The current school building will be

fully modernized, where the Portu-

gal-Estoril Tourism School and other

intemational schools such as IFT

Macau will be installed. The restora-
tion of a currently vacant 1500 m

2

building for co-working spaces is al-

so planned.
A new 5000 m2, 150-room practi-

cal hotel/school will be built on the

new campus and, through the reha-
bilitation of a currently vacant 2500
m 2building, an 80-room student re-
sidence. These two buildings will be

the subjects of a public tender for

private companies to operate. A

2500 m 2building will also be built to

set up the Tourism Excellence Cen-

ter managed by ESHTE and another

2,500 m 2building for independent
ESHTE installations.

In total, the project has 21,000 m

2

dedicated to tourism training, cove-

ring ali áreas, from vocationaL te-
chnical education to executive trai-

ning. Three years from now, when it

is completed, the campus will hold

about 5,000 students.

"This project is fundamental to

qualify human resources in tourism
and to affirm Portugal as a referen-

ce in tourism training," said Ana

Mendes Godinho, Secretary of Sta-
te for Tourism, at the foundation
stone launching of the project on

July 16th. •


