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CURSOS DE ENSINO PROFISSIONAL               
 Nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações

Percurso do ensino secundário com a duração de 3 anos letivos e com uma forte ligação ao 
mundo profissional. Estes cursos permitem o prosseguimento de estudos num Curso de Especiali-
zação Tecnológica, num Curso Técnico Superior Profissional ou no Ensino Superior.

Condições de acesso: Estes cursos conferem:

•

•

•

9.º ano de escolaridade ou formação equivalente;

Frequência do ensino secundário; 

Idade até 19 anos.

•

•

O ensino secundário (12.º ano);  

Uma qualificação profissional.

Com uma estrutura curricular organizada por módulos, os cursos de ensino profissional permitem maior 

flexibilidade e respeito pelos ritmos diferenciados de aprendizagem.

O Plano de Estudos inclui três componentes de formação: sociocultural, científica e técnica. A compo-

nente técnica inclui obrigatoriamente uma Formação em Contexto de Trabalho/Estágio.

Estes cursos culminam com a apresentação de uma Prova de Aptidão Profissional (PAP).
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Uma qualificação profissional.

Curso Profissional

Animador(a)
Sociocultural

Este curso visa a formação de profissionais aptos a promover o desen-
volvimento sociocultural de grupos e comunidades, organizando, co-
ordenando e/ou desenvolvendo atividades de animação de carácter 
cultural, educativo, social, lúdico e recreativo.

 Ficas habilitado(a) a:

   • Diagnosticar e analisar, em equipas técnicas multidisciplinares, situações de risco e áreas 
de intervenção; 

   • Planear e implementar projetos de intervenção sociocomunitária com a equipa técnica 
multidisciplinar;

   • Planear, organizar, promover e avaliar atividades de carácter educativo, cultural e       
desportivo;

   • Fomentar a interação entre os vários atores sociais da comunidade;
   • Articular com os atores institucionais em que o grupo/indivíduo se insere;
   • Elaborar relatórios de atividades.

 Podes trabalhar em:

   • Autarquias e juntas de freguesia;
   • Centros culturais e bibliotecas;
   • Ginásios e piscinas;
   • Colónias de férias e ateliês de ocupação de tempos livres;
   • Lares da terceira idade e centros de dia;
   • Hospitais e escolas públicas ou privadas;
   • Associações culturais, recreativas e desportivas;
   • Gabinetes de turismo e associações de desenvolvimento local;
   • Empresas de organização de eventos;
   • Lares de crianças e jovens.

Componentes Disciplinas

Sociocultural 
(1000 h)

Português | Língua Estrangeira | Área de Integração | Educação Física | 
Tecnologias da Informação e Comunicação

Científica      
(500 h)

 Matemática | Psicologia | Sociologia

Técnica       
(1100 h)

Área de Expressões (corporal, dramática, musical e plástica) | Área de Estudo da 
Comunidade | Animação Sociocultural 

Formação em Contexto de Trabalho (entre 600 e 840 h)
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Curso Profissional

Técnico(a) Auxiliar 
de Saúde

Este curso visa a formação de profissionais capazes de, sob a orientação 
de profissionais de saúde com formação superior, auxiliar na prestação de 
cuidados de saúde, na recolha e transporte de amostras biológicas, na 
limpeza, higienização e transporte de roupas, materiais e equipamentos, 
na limpeza e higienização dos espaços e no apoio logístico e adminis-
trativo das diferentes unidades e serviços de saúde.

Componentes Disciplinas

Sociocultural 
(1000 h)

Português | Língua Estrangeira | Área de Integração | Educação Física | 
Tecnologias da Informação e Comunicação

Científica      
(500 h)

Matemática | Física e Química | Biologia

Técnica       
(1100 h)

Saúde | Gestão e Organização dos Serviços e Cuidados de Saúde | 
Comunicação e Relações Interpessoais | Higiene, Segurança e Cuidados Gerais

Formação em Contexto de Trabalho (entre 600 e 840 h)

 Ficas habilitado(a) a:

   • Auxiliar na prestação de cuidados de saúde, de acordo com orientações do enfer-
meiro;

   • Auxiliar nos cuidados pós-morte, de acordo com orientações do profissional de saúde;
   • Assegurar a limpeza, higienização e transporte de roupas, espaços, materiais e equipa-

mentos, sob a orientação de profissional de saúde;
   • Assegurar atividades de apoio ao funcionamento de diferentes unidades e serviços de 

saúde;
   • Auxiliar o profissional de saúde na recolha de amostras biológicas e no transporte para 

o serviço adequado, de acordo com as normas e os procedimentos definidos.

 Podes trabalhar em:

   • Hospitais e centros de saúde;
   • Clínicas médicas e centros de diagnóstico;
   • Lares de terceira idade e centros de dia;
   • Unidades de cuidados continuados.
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Curso Profissional

Técnico(a) de
Audiovisuais

Este curso visa a formação de profissionais aptos a desempenhar tare-
fas de carácter técnico no domínio do som e do vídeo e de carácter 
artístico no domínio da imagem, para o exercício de profissões ligadas à 
produção de conteúdos audiovisuais.

 Ficas habilitado(a) a:

   • Instalar e processar o sinal vídeo e áudio – analógico e digital;
   • Registar imagem e som;
   • Captar e tratar a imagem fotográfica;
   • Operar câmara de vídeo em exteriores e interiores e editar imagem e som;
   • Pré-produzir, produzir e pós-produzir imagem e som;
   • Informatizar arquivos de imagem e som;
   • Prestar assistência técnica nas áreas de comunicação, imagem e som;
   • Operacionalizar instrumentos óticos de audiovisuais;
   • Conceber e/ou realizar eventos com luz, imagem e som e produzir e/ou realizar conteú-

dos audiovisuais para os vários suportes.

 Podes trabalhar em:

   • Empresas de produção audiovisual;
   • Empresas de produção multimédia;
   • Empresas de comunicação, imagem e som.

Componentes Disciplinas

Sociocultural 
(1000 h)

Português | Língua Estrangeira | Área de Integração | Educação Física | 
Tecnologias da Informação e Comunicação

Científica      
(500 h)

Matemática | História da Cultura e das Artes | Física

Técnica       
(1100 h)

Técnicas Audiovisuais | Comunicação Visual | Sistemas de Informação e Multimédia 
| Projeto e Produção Audiovisual

Formação em Contexto de Trabalho (entre 600 e 840 h)
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Curso Profissional

Técnico(a) de
Apoio à Infância

Este curso visa a formação de profissionais aptos a acompanhar e            
vigiar crianças, sob supervisão de educadores de infância, ou de forma 
autónoma, garantindo a sua segurança e bem-estar, colaborando na 
organização e desenvolvimento de atividades educacionais.

 Ficas habilitado(a) a:

   • Prestar cuidados de tipo maternal à criança, indo ao encontro das suas necessidades 
individuais de sono, alimentação e higiene corporal e que promovam a sua saúde;

   • Colaborar com a educadora de infância na execução de atividades lúdicas, pe-
dagógicas e outras; 

   • Orientar a organização de grupos de crianças garantindo o seu bem-estar;
   • Acompanhar e dar assistência a crianças em atividades extracurriculares. 

 Podes trabalhar em:

   • Escolas;  
   • Autarquias;
   • Associações culturais e recreativas e instituições de solidariedade social;
   • Museus e bibliotecas;
   • Jardins-de-infância e ateliês de tempos livres.

Componentes Disciplinas

Sociocultural 
(1000 h)

Português | Língua Estrangeira | Área de Integração | Educação Física | 
Tecnologias da Informação e Comunicação

Científica      
(500 h)

Matemática | Psicologia | Sociologia

Técnica       
(1100 h)

Saúde Infantil | Expressão Plástica | Expressão Corporal, Dramática e Musical | 
Técnica Pedagógica e Intervenção Educativa

Formação em Contexto de Trabalho (entre 600 e 840 h)
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Curso Profissional

Técnico(a)
de Comércio

Este curso visa a formação de profissionais capazes de organizar e pla-
near a venda de produtos e/ou serviços em estabelecimentos comerciais 
e garantir a satisfação e fidelização dos clientes.

 Ficas habilitado(a) a:

   • Estudar os produtos e ou serviços da empresa, caracterizar o tipo de clientes e recolher 
informação sobre a concorrência e o mercado em geral;

   • Participar na conceção, organização e animação do ponto de venda, ordenar a 
documentação relativa ao processo de compra e venda;

   • Atender e aconselhar clientes indo de encontro às suas necessidades;
   • Processar a venda de produtos e ou serviços, recorrendo a equipamento informático e 

outros;
   • Proceder a operações de abertura e fecho do dia através do controlo de caixa, ou 

suporte informático;
   • Efetuar o controlo quantitativo e qualitativo de produtos, recebendo, conferindo, arma-

zenando e etiquetando, controlando stocks e inventariando existências;
   • Assegurar o serviço pós-venda, recebendo e analisando reclamações com vista à 

sua  resolução, procedendo à troca de produtos, reembolsos, devoluções e de outras      
situações colocadas pelos clientes;

   • Participar na gestão comercial e do pessoal afeto à atividade.

 Podes trabalhar em:

   • Empresas de venda e prestação de bens e serviços como:
    •    Agente ou delegado comercial;
    •   Promotor de Vendas;
    •    Auxiliar Administrativo.
   

Componentes Disciplinas

Sociocultural 
(1000 h)

Português | Língua Estrangeira | Área de Integração | Educação Física | 
Tecnologias da Informação e Comunicação

Científica      
(500 h)

Matemática | Economia

Técnica       
(1100 h)

Comercializar e Vender | Organizar e Gerir a Empresa | Comunicar no Ponto de 
Venda | Comunicar em Francês/Comunicar em Espanhol

Formação em Contexto de Trabalho (entre 600 e 840 h)
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Curso Profissional

Técnico(a) de 
Comunicação - Marketing, 
Relações Públicas e 
Publicidade

Este curso visa a formação de profissionais aptos a analisar situações 
de comunicação interpessoal e organizacional, colaborar na deteção e 
formulação de problemas de natureza comunicacional e participar ativa-
mente e de forma criativa no desenvolvimento e planeamento de estraté-
gias de marketing e na estruturação e operacionalização de ações de 
comunicação interna e externa de uma instituição.

 Ficas habilitado(a) a:

   • Participar na conceção e elaboração de estratégias e planos de marketing de uma 
instituição;

   • Colaborar na execução de ações de comunicação para públicos diversos;   
   • Participar na organização e operacionalização de eventos para a promoção comer-

cial de uma empresa ou instituição;
   • Contribuir e participar na conceção e realização de campanhas de publicidade.

 Podes trabalhar em:

   • Empresas de comunicação social, marketing e publicidade;
   • Agências de publicidade e departamentos de relações públicas, comunicação e ima-

gem de empresas e instituições;
   • Assessor em qualquer área da comunicação, marketing e publicidade; 
   • Empresas de vendas, promoção e pesquisa de mercado;
   • Empresas de gestão de produto e organização de eventos;
   • Órgãos de comunicação social.

Componentes Disciplinas

Sociocultural 
(1000 h)

Português | Língua Estrangeira | Área de Integração | Educação Física | 
Tecnologias da Informação e Comunicação

Científica      
(500 h)

Matemática | Psicologia e Sociologia | História da Cultura e das Artes

Técnica       
(1100 h)

Marketing | Comunicação Publicitária e Criatividade | Técnicas e Práticas de 
Comunicação e Relações Públicas | Comunicação Gráfica e Audiovisual

Formação em Contexto de Trabalho (entre 600 e 840 h)
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Curso Profissional

Técnico(a) de 
Construção Civil
Variantes: Desenho | Medições e Orçamentos | Técnicas de Condução 
de Obra - Edifícios | Técnicas de Condução de Obra - Infraestruturas 
Urbanas | Técnicas de Condução de Obra - Construção Tradicional 
Ecoambiental | Topografia

Estes cursos visam a formação de profissionais aptos a serem interlocu-
tores privilegiados junto de engenheiros e capazes de desempenharem 
funções específicas de acordo com a variante técnica do curso, após 
a sua integração em empresas de construção/reabilitação, gabinetes 
de projeto de arquitetura e engenharia, de fiscalização e coordenação 
de obras, de consultadoria de ordenamento do território, de promoção 
imobiliária e apoio em condomínio.

 Ficas habilitado(a) a:

   • Interpretar projetos de arquitetura, estabilidade, instalações técnicas de obras públicas 
e privadas;

   • Ler e interpretar esquemas, esboços arquitetónicos e de pormenores técnicos;
   • Desenhar em 2D e 3D com apoio das diferentes ferramentas de desenho assistido por 

computador (Autocad);
   • Elaborar as peças desenhadas de projetos de alterações, com auxílio de levantamen-

tos em terreno;
   • Colaborar na realização de projetos de execução, através de desenhos de pormenor 

de esquemas técnicos;
   • Verificar a conformidade da cotagem, legendagem e outros elementos de peças de-

senhadas e desenhos de acordo com as especificações;
   • Organizar processos de controlo prévio das diferentes operações turísticas;
   • Acompanhar a preparação e execução de obras;
   • Identificar os requisitos legais e as normas de segurança, higiene e saúde no trabalho, 

associadas aos diferentes trabalhos da construção civil;
   • Identificar e caraterizar materiais, planear e controlar os trabalhos desenvolvidos em  

obra.

 Podes trabalhar em:

   • Autarquias;   
   • Gabinetes de projeto de arquitetura e engenharia;
   • Empresas de construção civil ou do ramo imobiliário.

Componentes Disciplinas

Sociocultural 
(1000 h)

Português | Língua Estrangeira | Área de Integração | Educação Física | 
Tecnologias da Informação e Comunicação

Científica      
(500 h)

Matemática | Física e Química

Técnica       
(1100 h)

Oficina Tecnológica | Tecnologia da Construção | Desenho Técnico de 
Construção

Técnicas Específicas de acordo com as variantes.

Formação em Contexto de Trabalho (entre 600 e 840 h)
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Curso Profissional

Técnico(a) de 
Coordenação e 
Produção de Moda

Este curso visa a formação de profissionais aptos a colaborar no esta-
belecimento de estratégias criativas e adequadas para a promoção e 
venda de produtos de vestuário e acessórios de moda, em diferentes 
campos de ação, tendo em conta as tendências de moda internacionais, 
os padrões de qualidade e os mercados em que se inserem os produtos.

 Ficas habilitado(a) a:

  • Analisar as tendências de moda em constante atualização relativamente à evolução e 
tendência dos produtos e dos mercados;

  • Conceber e desenhar logótipos, etiquetas, convites e catálogos de imagem, utilizando 
técnicas de marketing, representação gráfica e sistema informático adequado;

  • Desenhar acessórios de moda e/ou cénicos, manual ou informaticamente, elaborando 
desenhos técnicos, representando os diferentes alçados com o auxílio de instrumentos e 
materiais de desenho;

  • Desenhar a exposição fixa, manual ou informaticamente, elaborando desenhos técnicos, 
representando os diferentes alçados e planta, produzindo maquetas;

  • Desenhar a passerelle, o lay-out do catálogo, ou o cenário para a produção fotográ-
fica com o respetivo caderno técnico de desenho e encargos;

  • Produzir maquetas de exposição fixa e passerelle, organizar a exposição de produtos 
de moda em feiras e lojas; 

  • Coordenar equipas de trabalho nas produções fotográficas ou desfiles de moda, em   
conformidade com as diretrizes da marca, produtor e influências de moda;

• Conceber ou colaborar em edições de moda em revistas da especialidade.

 Podes trabalhar em:

  • Ateliês de criação e de confeção;
  • Empresas da área gráfica de produtos de moda;
  • Empresas de produção de eventos do setor da moda;
  • Indústrias de produção de vestuário ou calçado.

Componentes Disciplinas

Sociocultural 
(1000 h)

Português | Língua Estrangeira | Área de Integração | Educação Física | 
Tecnologias da Informação e Comunicação

Científica      
(500 h)

Matemática | História da Cultura e das Artes | Geometria Descritiva

Técnica       
(1100 h)

Desenho | Apresentação e Produção do Produto | Marketing e Técnicas de 
Produção | Tecnologias e Processos Oficinais

Formação em Contexto de Trabalho (entre 600 e 840 h)
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Curso Profissional

Técnico(a) de
Desenho Digital 3D

Componentes Disciplinas

Sociocultural 
(1000 h)

Português | Língua Estrangeira | Área de Integração | Educação Física | 
Tecnologias da Informação e Comunicação

Científica      
(500 h)

História da Cultura e das Artes | Geometria Descritiva | Matemática

Técnica       
(1100 h)

Desenho de Representação e Comunicação ! Desenho Técnico e Análise Gráfica | 
Construção e Representação Digital | Desenho Digital e Modelação Tridimensional 

Formação em Contexto de Trabalho (entre 600 e 840 h)

Foto a Colocar

Este curso visa a formação de profissionais aptos a dominar e in-
tegrar as ferramentas de computação gráfica na realização de                                              
ambientes/elementos, bem como em processos de antevisão, apresen-
tação e comunicação de projetos de diversas áreas, e também a realizar 
a sintese entre o conhecimento tecnológico, construtivo e projetual e a 
sensibilidade plástica e expressiva da cultura artística.

 Ficas habilitado(a) a:

   • Produzir elementos virtuais para visualização tridimensional nas áreas de arquitetura, en-
genharia, urbanismo, promoção imobiliária, televisão, cinema e publicidade;

   • Produzir desenho livre, imagens, elementos animados e processos interativos de apresen-
tação e visualização tridimensional;

   • Explorar e dominar ferramentas de computação gráfica nas áreas de simulação de 
ambiente virtual, interativo e game design;

   • Aplicar e transpor tecnologias de visualização em tempo real para a visualização de 
projetos;

   • Realizar fundos digitais de simulação 3D para visualização em animação, cinema e 
publicidade;

   • Efetuar edição e pós-produção vídeo para a realização de DVD.

 Podes trabalhar em:

  • Empresas produtoras de audiovisuais e multimédia;
  • Empresas imobiliárias, de construção e de engenharia;
  • Gabinetes de arquitetura e de estudos de projetos;
  • Autarquias.
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Curso Profissional

Técnico(a) 
de Design de Moda

Este curso visa a formação de profissionais aptos a executar projetos de 
criação de novos produtos de vestuário e/ou acessórios e desenvolver 
produtos já existentes destinados à confeção em série e por medida, 
tendo em conta as tendências de moda nacional e internacional, os     
padrões de qualidade e as tendências de venda, entre outros.

 Ficas habilitado(a) a:

   • Analisar as tendências de moda nacional e internacional em termos de design, cor e 
características das matérias-primas e acessórios; 

   • Recolher informações sobre os comportamentos dos consumidores; 
   • Recolher, na área da confeção por medida, as informações respeitantes ao perfil do 

cliente, gostos e preferências, e situação em que o modelo de vestuário vai ser usado; 
   • Selecionar as matérias-primas, cores e os acessórios do modelo; 
   • Esboçar e desenhar modelos de vestuário, calçado ou acessórios, manual ou informa-

ticamente, traçando os seus elementos constituintes; 
   • Participar na elaboração de fichas técnicas com informações relativas à definição do 

modelo, o traçado, a matéria-prima, a gama de cores, as medidas, o tipo de fechos, 
botões e outros acessórios, forros e costuras; 

   • Apresentar o modelo e/ou o seu protótipo aos responsáveis pela empresa ou cliente e 
proceder a eventuais adaptações; 

   • Participar na organização da exposição da coleção, com vista ao seu lançamento.

 Podes trabalhar em:

   •     Indústrias de produção têxtil; 
   •     Indústrias de vestuário ou calçado; 
   •     Ateliês de criação e de confeção de vestuário ou calçado;
   •     Ateliês de conceção e execução de acessórios de moda.

Componentes Disciplinas

Sociocultural 
(1000 h)

Português | Língua Estrangeira | Área de Integração | Educação Física | 
Tecnologias da Informação e Comunicação

Científica      
(500 h)

Matemática | Geometria Descritiva | História da Cultura e das Artes

Técnica       
(1100 h)

Design de Moda | Organização de Coleções e Marketing | Tecnologias Produtivas 
| Tecnologias dos Materiais

Formação em Contexto de Trabalho (entre 600 e 840 h)
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Curso Profissional

Técnico(a) de 
Eletrónica, Automação 
e Comando

Este curso visa a formação de profissionais aptos a desempenhar a        
instalação, manutenção e reparação de sistemas elétricos, eletrónicos, 
eletromecânicos, pneumáticos e hidráulicos de automação industrial,      
assegurando a otimização do seu funcionamento,  respeitando as normas 
de higiene e segurança e os regulamentos específicos. 

 Ficas habilitado(a) a:

   • Preparar, organizar e efetuar tarefas relacionadas com a instalação, manutenção e 
reparação de equipamentos e sistemas de eletrónica, sistemas de automação e 
comando e instalação de telecomunicações em edifícios;

   • Prestar assistência técnica;
   • Elaborar relatórios e preencher documentação técnica relativa à atividade desen-

volvida. 

 Podes trabalhar em:

   • Empresas de telecomunicações, automação e comando e da área da robótica e 
domótica;

   • Empresas de manutenção industrial e reparação de equipamentos;
   • Empresas de assistência técnica de desenvolvimento de projetos;
   • Reparação e instalação de equipamentos eletrónicos e de autómatos industriais.

Componentes Disciplinas

Sociocultural 
(1000 h)

Português | Língua Estrangeira | Área de Integração | Educação Física | 
Tecnologias da Informação e Comunicação

Científica      
(500 h)

Matemática | Física e Química

Técnica       
(1100 h)

Eletricidade e Eletrónica | Tecnologias Aplicadas | Sistemas Digitais | Automação 
e Comando

Formação em Contexto de Trabalho (entre 600 e 840 h)
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Curso Profissional

Técnico(a) de 
Eletrónica, Automação 
e Computadores

Este curso visa a formação de profissionais aptos a desempenhar tare-
fas de caráter técnico relacionadas com a instalação, manutenção, 
reparação e adaptação de equipamentos eletrónicos de automação 
industrial e de computadores, respeitando as normas de higiene e segu-
rança e os regulamentos específicos.

 Ficas habilitado(a) a:

   • Selecionar componentes, materiais e equipamentos e interpretar e utilizar manuais, es-
quemas de literatura técnica de equipamento elétrico, eletrónico e digital;

   • Interpretar e reparar pequenas instalações de baixa tensão de alimentação, comando, 
sinalização e proteção;

   • Proceder à montagem, manutenção e reparação de automatismos industriais;
   • Projetar, realizar e instalar protótipos de módulos eletrónicos de pequena e média com-

plexidade e proceder à montagem, teste e ajuste e projetar sistemas de alimentação 
lineares e sistemas de alimentação especiais;

   • Projetar, programar, instalar e operar sistemas de automação por autómatos pro-
gramáveis de pequena e média complexidade;

   • Efetuar a instalação de computadores e periféricos, estabelecendo as configurações 
de hardware e proceder à deteção e reparação de avarias em módulos e compo-
nentes do computador e periféricos;

   • Reparar placas de microcomputadores, monitores e periféricos;
   • Reconfigurar sistemas informáticos de hardware e de sistema operativo.

 Podes trabalhar em:

   • Empresas e instituições públicas ou privadas;
   • Empresas vendedoras de equipamentos informáticos ou de tecnologias e sistemas de 

informação; 
   • Empresas que utilizem equipamentos industriais, eletrónicos e de informática;
   • Empresas de manutenção e reparação de equipamentos informáticos, sistemas de ali-

mentação, autómatos e módulos electrónicos.

Componentes Disciplinas

Sociocultural 
(1000 h)

Português | Língua Estrangeira | Área de Integração | Educação Física | 
Tecnologias da Informação e Comunicação

Científica      
(500 h)

Matemática | Física e Química

Técnica       
(1100 h)

Electricidade e Electrónica | Tecnologias Aplicadas | Sistemas Digitais | Automação 
e Computadores

Formação em Contexto de Trabalho (entre 600 e 840 h)
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Curso Profissional

Técnico(a) de 
Eletrónica e 
Telecomunicações

Este curso visa a formação de profissionais aptos a desempenhar tarefas 
de carácter técnico relacionadas com a instalação, configuração, ma-
nutenção e reparação de redes de telecomunicações e equipamentos 
eletrónicos, tendo em consideração as normas de higiene e segurança e 
os regulamentos específicos. 

 Ficas habilitado(a) a:

   • Selecionar componentes, materiais e equipamentos com base em esquemas e manuais 
técnicos e de acordo com as normas e regulamentos existentes;

   • Integrar equipas técnicas e efetuar operações de instalação, configuração e manuten-
ção de instalações e equipamentos de eletrónica e de telecomunicações, como ante-
nas, redes de fibrótica, routers e amplificadores;

   • Detetar e analisar anomalias de funcionamento, reparar avarias e utilizar aparelhos de 
medida e teste em equipamentos eletrónicos, sistemas de telecomunicações e redes de 
comunicação de dados.

 Podes trabalhar em:

   • Empresas operadoras e prestadoras de serviços de telecomunicações;
   • Empresas instaladoras de redes de telecomunicações;
   • Empresas fornecedoras de equipamentos eletrónicos e de telecomunicações;
   • Empresas de assistência, manutenção e reparação técnica de equipamentos eletró-

nicos;
   • Empresas de programação, configuração e gestão de sistemas de telecomunicações e 

redes de comunicação de dados.

Componentes Disciplinas

Sociocultural 
(1000 h)

Português | Língua Estrangeira | Área de Integração | Educação Física | 
Tecnologias da Informação e Comunicação

Científica      
(500 h)

Matemática | Física e Química

Técnica       
(1100 h)

Eletricidade e Eletrónica | Tecnologias Aplicadas | Sistemas Digitais | 
Telecomunicações

Formação em Contexto de Trabalho (entre 600 e 840 h)
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Curso Profissional

Técnico(a) de 
Energias Renováveis
Variante: Sistemas Solares

Este curso visa a formação de profissionais aptos a programar, organizar, 
coordenar e executar a instalação, manutenção e reparação de siste-
mas solares térmicos e de sistemas solares fotovoltaicos, de acordo com 
as normas, os regulamentos de higiene e segurança e tendo em consider-
ação as regras de boas práticas aplicáveis.

 Ficas habilitado(a) a:

   • Colaborar na execução de projetos da especialidade;
   • Avaliar as condições físicas do local de instalação, as necessidades térmicas e outras 

especificações técnicas;
   • Preparar as condições necessárias à execução, instalação, manutenção e reparação 

de sistemas solares térmicos e de sistemas solares fotovoltaicos;
   • Coordenar e supervisionar a instalação de sistemas solares térmicos e de sistemas so-

lares fotovoltaicos;
   • Prestar assistência técnica; 
   • Aconselhar sobre as diferentes opções e funcionamento dos sistemas solares;
   • Elaborar relatórios e preencher documentação técnica relacionada com a atividade.

 Podes trabalhar em:

   • Empresas de comercialização, instalação e manutenção de sistemas solares térmicos ou 
fotovoltaicos;

   • Empresas de produção de sistemas solares térmicos ou fotovoltaicos;
   • Empresas de climatização;
   • Gabinetes de projetos.

Componentes Disciplinas

Sociocultural 
(1000 h)

Português | Língua Estrangeira | Área de Integração | Educação Física | 
Tecnologias da Informação e Comunicação

Científica      
(500 h)

Matemática | Física e Química

Técnica       
(1100 h)

Organização Industrial | Desenho Técnico | Práticas Oficinais | Tecnologia e 
Processos

Formação em Contexto de Trabalho (entre 600 e 840 h)
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Curso Profissional

Técnico(a)
de Gestão

Este curso visa a formação de profissionais aptos a atuar na gestão de 
organizações, colaborando nos aspetos organizativos, operacionais e 
financeiros dos diversos departamentos de uma unidade económica ou 
serviço e capaz de realizar as determinações definidas pela adminis-
tração.

 Ficas habilitado(a) a:

   • Tratar a documentação comercial de uma entidade, classificando-a e efetuando o 
respetivo processamento em sistemas informáticos, contabilidade geral e analítica, com 
base no Sistema de Normalização Contabílistica (SNC);

   • Assegurar os procedimentos e obrigações de carácter fiscal, IRS, IRC e IVA;
   • Efetuar o processamento de vencimentos de uma empresa ou instituição;
   • Executar atividades de organização e gestão das compras e dos stocks através de 

software específico; 
   • Desenvolver tarefas relacionadas com gestão comercial e marketing; 
   • Apoiar na resolução de problemas de liquidez, através de técnicas de cobrança, otimi-

zação de stocks, planeamento e controle de recebimentos e pagamentos; 
   • Atuar como controller financeiro da empresa, implementando orçamentos de tesouraria 

e financeiros. 

 Podes trabalhar em:

   • Empresas comerciais, industriais ou de serviços;
   • Autarquias e organismos oficiais;
   • Bancos e instituições financeiras;
   • Empresas seguradoras, de administração fiscal, consultadoria e gestão;
   • Departamentos administrativos, contabilísticos, comerciais, recursos humanos e aprovi-

sionamento.

Componentes Disciplinas

Sociocultural 
(1000 h)

Português | Língua Estrangeira | Área de Integração | Educação Física | 
Tecnologias da Informação e Comunicação

Científica      
(500 h)

Matemática | Economia

Técnica       
(1100 h)

Gestão | Contabilidade e Fiscalidade | Direito das Organizações | Cálculo 
Financeiro e Estatística Aplicada

Formação em Contexto de Trabalho (entre 600 e 840 h)
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Curso Profissional

Técnico(a) de 
Gestão de Equipamentos 
Informáticos

Este curso visa a formação de profissionais aptos a instalar equipamentos 
e redes, bem como fazer a sua manutenção e administração, realizar ativi-
dades de conceção, especificação, projeto, implementação, avaliação, 
suporte e manutenção de sistemas e de tecnologias de processamento e 
transmissão de dados e informações.

 Ficas habilitado(a) a:

   • Montar, testar e reparar computadores, impressoras e outros equipamentos informáticos;
   • Instalar sistemas operativos, drivers e programas em computadores;
   • Configurar e manter soluções de hardware e software;
   • Instalar, configurar e administrar redes informáticas, com e sem fios;
   • Configurar servidores, computadores, impressoras, routers e outros equipamentos de 

rede.

 Podes trabalhar em:

   • Empresas de manutenção de equipamentos informáticos e/ou fornecedoras de  
soluções informáticas de hardware;

   • Empresas de qualquer ramo que necessitem de técnicos de suporte aos sistemas in-
formáticos;

   • Empresas de gestão ou de implementação de redes informáticas.

Componentes Disciplinas

Sociocultural 
(1000 h)

Português | Língua Estrangeira | Área de Integração | Educação Física | 
Tecnologias da Informação e Comunicação

Científica      
(500 h)

Matemática | Física e Química

Técnica       
(1100 h)

Eletrónica Fundamental | Instalação e Manutenção de Equipamentos Informáticos | 
Sistemas Digitais e Arquitetura de Computadores | Comunicação de Dados

Formação em Contexto de Trabalho (entre 600 e 840 h)



19

Curso Profissional

Técnico(a) de 
Gestão e Programação 
de Sistemas Informáticos

Este curso visa a formação de profissionais aptos a realizar, de forma au-
tónoma ou integrados numa equipa, atividades de conceção, especifi-
cação, projeto, implementação, avaliação, suporte e manutenção de 
sistemas informáticos e de tecnologias de processamento e transmissão 
de dados e informações.

 Ficas habilitado(a) a:

   • Instalar, configurar e efetuar a manutenção de computadores isolados ou inseridos numa 
rede local e de sistemas operativos de clientes e de servidores;

   • Implementar e efetuar a manutenção de técnicas de segurança em sistemas informáticos;
   • Instalar, configurar e efetuar a manutenção de aplicações informáticas e de servidores 

para a internet;
   • Efetuar a análise de sistemas de informação e conceber algoritmos através da divisão 

dos problemas em componentes;
   • Desenvolver, distribuir, instalar e efetuar a manutenção de aplicações informáticas, utili-

zando ambientes e linguagens de programação procedimentais e visuais;
   • Criar, implementar e efetuar a manutenção de bases de dados;
   • Planificar, executar e efetuar a manutenção de páginas e sítios na internet e manipular 

dados retirados de bases de dados; 
   • Desenvolver, instalar e efetuar a manutenção de sistemas de informação baseados nas 

tecnologias web e aplicações para dispositivos móveis (sistema operativo Android).

 Podes trabalhar em:

   • Empresas de software-house, fornecedoras de soluções informáticas; 
   • Empresas de qualquer ramo que necessitem de técnicos de suporte aos sistemas in-

formáticos instalados (ao nível de base de dados, web, mobile, etc) e/ou de desen-
volvimento de software próprio. 

Componentes Disciplinas

Sociocultural 
(1000 h)

Português | Língua Estrangeira | Área de Integração | Educação Física | 
Tecnologias da Informação e Comunicação

Científica      
(500 h)

Matemática | Física e Química

Técnica       
(1100 h)

Sistemas Operativos | Arquitetura de Computadores | Redes de Comunicações | 
Programação e Sistemas de Informação

Formação em Contexto de Trabalho (entre 600 e 840 h)
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Curso Profissional

Técnico(a) de 
Higiene e Segurança do 
Trabalho e Ambiente

Este curso visa a formação de profissionais aptos a aplicar nas empresas 
os instrumentos, metodologias e técnicas específicas para o desenvolvi-
mento de atividades de identificação e prevenção de riscos profissionais, 
com vista a garantir a segurança e saúde dos trabalhadores.

 Ficas habilitado(a) a:

   • Prestar apoio na avaliação e implementação de sistemas de prevenção contra incên-
dios e planear soluções de emergência;

   • Colaborar no processo de informação e formação dos intervenientes nos locais de 
trabalho;

   • Participar na elaboração de procedimentos de identificação de perigos associados às 
condições de segurança e acidentes de trabalho e doenças profissionais;

   • Participar na elaboração de planos específicos de prevenção, proteção e controle de 
riscos profissionais;

   • Participar em vistorias e auditorias de segurança e ambiente.

 Podes trabalhar em:

   • Autarquias;  
   • Empresas de construção civil; 
   • Empresas de comércio de equipamentos de segurança de trabalho e ambiente;
   • Serviços de consultadoria e formação.

Componentes Disciplinas

Sociocultural 
(1000 h)

Português | Língua Estrangeira | Área de Integração | Educação Física | 
Tecnologias da Informação e Comunicação

Científica      
(500 h)

Matemática | Física e Química

Técnica       
(1100 h)

Segurança e Higiene no Trabalho | Ambiente e Métodos de Análise de Risco do 
Trabalho | Saúde Ocupacional e Ergonomia | Estudo e Organização do Trabalho

Formação em Contexto de Trabalho (entre 600 e 840 h)
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Curso Profissional

Técnico(a) de 
Mecatrónica Automóvel
Variante do curso de Técnico de Manutenção Industrial

Este curso visa a formação de técnicos aptos a executar o diagnóstico, a 
reparação e a verificação dos sistemas mecânicos, elétricos e eletrónicos 
de veículos. Interpreta esquemas elétricos e eletrónicos, faz o planea-
mento, a preparação e o controlo do trabalho da oficina. Procede ao 
controlo da qualidade das intervenções, trata e gere a informação e as 
garantias. Promove a melhoria da qualidade do serviço e a satisfação 
dos clientes através de meios técnicos, maximizando a produtividade das 
empresas ou serviços.

 Ficas habilitado(a) a:

   • Identificar e diagnosticar as avarias mais comuns nos sistemas do veículo automóvel;
   • Identificar os processos de reparação de carroçarias e pintura;
   • Planear, desenvolver e controlar os trabalhos de diagnóstico de avarias, reparação e 

verificação, em veículos automóveis;
   • Efetuar uma correta deteção de necessidades oficinais, evidenciando aspetos de  

qualidade estratégica que compreendam a capacidade de análise e decisão;
   • Diagnosticar, reparar e verificar motores de combustão interna;
   • Fazer o diagnóstico, reparar e verificar diversos tipos de sistemas: arrefecimento e lubri-

ficação, ignição, alimentação e sobrealimentação, elétricos e eletrónicos, transmissão 
convencional e automática, de direção, suspensão e travagem, de carga e arranque, 
de segurança ativa, passiva e de conforto e segurança e de comunicação e infor-
mação, incluindo sistemas de som e de receção de GPS.

 Podes trabalhar em:

   • Empresas de reparação automóvel;
   • Concessionários de automóveis;
   • Empresas de fabrico automóvel;
   • Comércio de componentes eletrónicos para automóveis.

Componentes Disciplinas

Sociocultural 
(1000 h)

Português | Língua Estrangeira | Área de Integração | Educação Física | 
Tecnologias da Informação e Comunicação

Científica      
(500 h)

Matemática | Física e Química

Técnica       
(1100 h)

Tecnologia e Processos | Organização Industrial | Desenho Técnico | Práticas 
Oficinais 

Formação em Contexto de Trabalho (entre 600 e 840 h)
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Curso Profissional

Técnico(a) de 
Mecatrónica

Este curso visa a formação de profissionais aptos a desempenhar tare-
fas de carácter técnico relacionadas com a manutenção, reparação e 
adaptação de equipamentos diversos, nas áreas de mecânica, robótica, 
controlo automático, eletrónica e eletricidade.

 Ficas habilitado(a) a:

   • Analisar e interpretar anomalias de funcionamento e formular hipóteses de causas 
prováveis;

   • Interpretar e reparar pequenas instalações de baixa tensão de alimentação, comando, 
sinalização e proteção; 

   • Reparar e/ou substituir elementos mecânicos, elétricos e eletrónicos em equipamentos e 
sistemas automatizados;

   • Programar sistemas robotizados.

 Podes trabalhar em:

   • Indústrias de fabrico de produtos metálicos, máquinas e equipamentos;
   • Indústrias de material de transporte;
   • Empresas do ramo da eletrónica, automação, metalurgia e metalomecânica;
   • Empresas especializadas em controlo industrial;
   • Empresas industriais com processos automatizados de fabrico;
   • Empresas de reparação de equipamentos eletrónicos diversos.

Componentes Disciplinas

Sociocultural 
(1000 h)

Português | Língua Estrangeira | Área de Integração | Educação Física | 
Tecnologias da Informação e Comunicação

Científica      
(500 h)

Matemática | Física e Química

Técnica       
(1100 h)

Eletricidade e Eletrónica | Tecnologia Mecatrónica | Aplicações de Mecatrónica 
| Desenho Técnico

Formação em Contexto de Trabalho (entre 600 e 840 h)
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Curso Profissional

Técnico(a) de
Multimédia

Este curso visa a formação de profissionais aptos a realizar desenho e 
produção digital de conteúdos multimédia e a desempenhar tarefas de 
carácter técnico e artístico com vista à criação de soluções interativas 
de comunicação. 
Proporciona o contacto com as mais comuns ferramentas utilizadas na 
produção de material multimédia, em diferentes ambientes de trabalho e 
a aplicação do tratamento de imagem, de desenho gráfico 2D e 3D, de 
paginação, de criação de animações, pós-produção de vídeo e áudio.  

 Ficas habilitado(a) a:

   • Conceber e desenvolver produtos multimédia interativos;
   • Captar, digitalizar e tratar imagens, som e texto;
   • Digitalizar e editar som digital, imagens fixas e sequências de vídeo e a sua integração 

em aplicações multimédia;
   • Editar conteúdos para a criação de soluções de comunicação informativas e lúdicas e 

integrar conteúdos, utilizando ferramentas de autor;
   • Programar e desenhar conteúdos e aplicações multimédia;
   • Criar animações digitais a duas ou três dimensões e fazer a produção de sites.

 Podes trabalhar em:

   • Empresas de conceção gráfica e publicidade; 
   • Empresas de produção de audiovisual; 
   • Empresas de produção de multimédia e departamentos na área da informação; 
   • Instituições de ensino e formação; 
   • Design web e desenvolvimento web.

Componentes Disciplinas

Sociocultural 
(1000 h)

Português | Língua Estrangeira | Área de Integração | Educação Física | 
Tecnologias da Informação e Comunicação

Científica      
(500 h)

Matemática | História da Cultura e das Artes | Física

Técnica       
(1100 h)

Sistemas de Informação | Design, Comunicação e Audiovisuais | Técnicas de 
Multimédia | Projeto e Produção Multimédia

Formação em Contexto de Trabalho (entre 600 e 840 h)
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Curso Profissional

Técnico(a)
Ótica Ocular

Este curso visa a formação de profissionais aptos a, de acordo com a 
prescrição de técnicos superiores, montar, adaptar e proceder à venda 
dos artigos destinados a compensar problemas visuais. Este profissional 
está também apto a desenvolver atividades de natureza comercial, de 
organização e gestão de uma pequena empresa de ótica ocular.

Componentes Disciplinas

Sociocultural 
(1000 h)

Português | Língua Estrangeira | Área de Integração | Educação Física | 
Tecnologias da Informação e Comunicação

Científica      
(500 h)

Matemática | Física e Química | Biologia

Técnica       
(1100 h)

Preparação, Montagem e Reparações em Ótica | Anatomia, Fisiopatologias e 
Ametropias Oculares | Ótica Geométrica e Ocular | Atendimento, Comercialização 
e Gestão em Ótica

Formação em Contexto de Trabalho (entre 600 e 840 h)

 Ficas habilitado(a) a:

   • Atender e analisar as necessidades dos clientes e aconselhá-los na escolha dos     
produtos;

   • Interpretar prescrições optométricas e as características das lentes oftálmicas adequa-
das a cada situação e obter os dados morfológicos do cliente;

   • Medir as características das lentes corretoras com instrumentos óticos apropriados e 
redigir a sua fórmula de acordo com as normas em vigor;

   • Preparar, montar e adaptar os artigos óticos destinados a compensar problemas visuais;
   • Proceder à reparação de óculos e à manutenção preventiva de equipamentos;
   • Assegurar o controlo das execuções oficinais de modo a garantir a qualidade da visão, 

a estabilidade e o conforto das ajudas visuais;
   • Vender lentes oftálmicas, armações, lentes de contacto, os respetivos acessórios e      

outros equipamentos óticos;
   • Assegurar o serviço pós-venda, recebendo e encaminhando reclamações;
   • Manter atualizada a informação necessária à gestão de stocks e de clientes;
   • Colaborar na organização e controlo dos processos relativos às áreas de pessoal e de 

contabilidade.

 Podes trabalhar em:

   • Lojas de ótica ocular; 
   • Lojas de acessórios e equipamentos de ótica;
   • Laboratórios de instalação e reparação de equipamentos óticos;
   • Instituições relacionadas com a área da oftalmologia.

Foto a Colocar
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Curso Profissional

Técnico(a) de 
Proteção Civil

Este curso visa a formação de profissionais aptos a desenvolver ações de 
prevenção de riscos coletivos inerentes a situações de acidente grave 
ou catástrofe e participar no planeamento de atividades de atenuação 
dos seus efeitos, de proteção, socorro e assistência às pessoas e bens em 
perigo, sob orientação dum técnico superior da área.

 Ficas habilitado(a) a:

   • Realizar atividades que visem a caraterização de riscos coletivos de origem natural ou 
tecnológica;

   • Sensibilizar e alertar a população para os riscos coletivos naturais ou tecnológicos;
   • Executar ações de busca, salvamento, prestação de socorro e de assistência da popu-

lação;
   • Executar projetos de proteção civil, vistorias e auditorias.

 Podes trabalhar em:

   • Autarquias;
   • Gabinetes de serviço de proteção civil;
   • Gabinetes de segurança em empresas públicas e privadas;
   • Empresas de consultaria em segurança e gestão de risco.

Componentes Disciplinas

Sociocultural 
(1000 h)

Português | Língua Estrangeira | Área de Integração | Educação Física | 
Tecnologias da Informação e Comunicação

Científica      
(500 h)

Matemática | Física e Química | Biologia e Geologia

Técnica       
(1100 h)

Organização, Gestão e Planeamento | Tecnologias e Processos | Meio Ambiente 
e Proteção Civil | Relações Públicas

Formação em Contexto de Trabalho (entre 600 e 840 h)
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Curso Profissional

Técnico(a) de 
Receção

Este curso visa a formação de profissionais aptos a executar o serviço de 
receção e acolhimento em estabelecimentos hoteleiros, meios comple-
mentares de alojamento turístico e outros estabelecimentos afins.

 Ficas habilitado(a) a:

   • Efetuar os serviços de reservas, check-in, check-out, o acolhimento dos clientes e dis-
tribuição de alojamento e dar informações sobre os serviços disponíveis;    

   • Proceder ao atendimento telefónico, distribuição de correspondência, efetuar câmbios 
de moeda e guardar bagagens e valores;

   • Preceder à faturação de consumos internos, pagamento dos débitos de acordo com 
várias modalidades;

   • Efetuar os registos de ocupação do estabelecimento hoteleiro e da faturação com 
vista a fornecer os dados para o controlo e gestão do serviço;

   • Garantir a conservação e manutenção da receção, a reposição do material e a ar-
rumação e higiene do local;

   • Assegurar o contacto com o exterior, rececionar correspondência, chamadas telefóni-
cas, fax e e-mail efetuando o seu encaminhamento, acolhimento e comunicação da 
presença de pessoas externas à unidade;

   • Colaborar na promoção e divulgação do estabelecimento hoteleiro, na definição de 
objetivos e regras de funcionamento da receção; 

   • Prestar informação aos clientes sobre o património histórico, cultural, etnográfico e gas-
tronómico da região e do país.

 Podes trabalhar em:

   • Hotéis e estabelecimentos similares;
   • Aparthotel e parques de campismo;
   • Estabelecimentos de turismo rural;
   • Casas de Turismo.

Componentes Disciplinas

Sociocultural 
(1000 h)

Português | Língua Estrangeira | Área de Integração | Educação Física | 
Tecnologias da Informação e Comunicação

Científica      
(500 h)

Matemática | Economia | Psicologia e Sociologia

Técnica       
(1100 h)

Comunicar em Francês, Espanhol, Alemão ou Inglês | Operações Técnicas de 
Receção | Informação Turística e Marketing | Administração, Contabilidade e 
Legislação

Formação em Contexto de Trabalho (entre 600 e 840 h)



27

Curso Profissional

Técnico(a) de 
Recuperação do 
Património Edificado

Este curso visa a formação de profissionais capazes de, sob orientação 
direta de um técnico superior da área, executar trabalhos de inventa-
riação, levantamento, diagnóstico, conservação preventiva e recupe-
ração do património edificado, utilizando as tecnologias e  materiais     
adequados ao edifício em causa, assegurando a sua reabilitação cul-
tural e funcional.

 Ficas habilitado(a) a:

   • Participar no diagnóstico de caracterização de edifícios patrimoniais;
   • Executar levantamentos arquitetónicos de estruturas edificadas, tanto manual como in-

formaticamente;
   • Participar na elaboração de programas e projetos de intervenção e recuperação de 

edifícios e monumentos;
   • Utilizar técnicas de levantamento e de registo das componentes construtivas e decora-

tivas, nomeadamente, inventário, fotografia e vídeo;
   • Aplicar técnicas de construção tradicional, usando as tecnologias e os materiais        

adequados em estruturas e coberturas;
   • Participar na consolidação e restauro de estruturas arqueológicas e edificadas;
   • Produzir e aplicar materiais construtivos de acordo com o seu comportamento face à 

estrutura do edifício e à origem e características dos materiais pré-existentes;
   • Participar em ações de sensibilização e formação para a proteção do património cul-

tural.

 Podes trabalhar em:

   • Empresas de engenharia ou arquitetura; 
   • Museus, palácios ou centros de arte;
   • Autarquias. 

Componentes Disciplinas

Sociocultural 
(1000 h)

Português | Língua Estrangeira | Área de Integração | Educação Física | 
Tecnologias da Informação e Comunicação

Científica      
(500 h)

Matemática | Física e Química | História da Cultura e das Artes

Técnica       
(1100 h)

Teoria e História da Recuperação do Património | Desenho e Registo Digital de 
Imagem | Materiais e Tecnologias de Construção | Metodologias de Intervenção 
em Edifícios

Formação em Contexto de Trabalho (entre 600 e 840 h)
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Curso Profissional

Técnico(a) de 
Restauração
Variantes: Restaurante/Bar      | Cozinha/Pastelaria

O curso de Restaurante/Bar visa a formação de profissionais aptos a 
planificar, dirigir e efetuar serviço de alimentos e bebidas, à mesa ou ao 
balcão, em estabelecimentos de restauração e bebidas, integrados ou 
não em unidades hoteleiras.

O curso de Cozinha/Pastelaria visa a formação de profissionais aptos 
a planificar e dirigir trabalhos de cozinha, colaborar na estruturação de 
ementas, preparar e confecionar refeições num enquadramento de es-
pecialidade, nomeadamente gastronomia regional portuguesa e interna-
cional.

 Ficas habilitado(a) a:

   • Acolher e atender os clientes, efetuando o serviço de alimentos e bebidas nomeada-
mente entradas, pratos principais, sobremesas e outros;

   • Efetuar o serviço de aperitivos, águas, vinhos, cafés e outras bebidas;
   • Realizar o serviço de bar, atendendo clientes à mesa ou ao balcão, servindo bebidas 

simples ou elaboradas e pequenas refeições;
   • Colaborar na execução de ementas de restaurante, bar e vinhos.

 Podes trabalhar em:

   • Hoteis e estabelecimentos similares, restaurantes, bares e cafetarias como diretor de 
restauração, chefe de mesa, empregado de mesa, empregado de bar e ecónomo.

Variante: Restaurante/Bar

 Ficas habilitado(a) a:

   • Preparar o serviço de cozinha para confeção de refeições;
   • Colaborar na elaboração de cartas e ementas;
   • Articular com o serviço de mesa, satisfazendo os pedidos de refeições e/ou serviços 

especiais.

 Podes trabalhar em:
   
   • Hoteis, restaurantes e estabelecimentos similares; como chefe de cozinha, cozinheiro, 

pasteleiro e técnico de catering.

Variante: Cozinha/Pastelaria

Componentes Disciplinas

Sociocultural 
(1000 h)

Português | Língua Estrangeira | Área de Integração | Educação Física | 
Tecnologias da Informação e Comunicação

Científica      
(500 h)

Matemática | Economia | Psicologia

Técnica       
(1100 h)

Tecnologia Alimentar | Gestão e Controlo | Comunicar em Francês/Comunicar em 
Inglês

Serviços Específicos de acordo com as variantes: Restaurante/Bar e Cozinha/
Pastelaria

Formação em Contexto de Trabalho (entre 600 e 840 h)
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Curso Profissional

Técnico(a)
de Turismo

Este curso visa a formação de profissionais aptos a realizar serviços de 
informação, promoção e animação turística e organização de eventos 
em empresas/instituições de turismo, reservas em agências de viagens e 
receção e acolhimento em unidades turísticas e funções técnicas em enti-
dades públicas e privadas do setor turístico.

 Ficas habilitado(a) a:

   • Elaborar e realizar circuitos e itinerários turísticos e fazer o levantamento de recursos 
turísticos;

   • Prestar informações de caráter turístico histórico, cultural e gastronómico a viajantes e 
desenvolver ações de promoção e divulgação turística;

   • Rececionar e fazer o acolhimento em alojamentos turísticos;
   • Organizar e acompanhar programas de animação turística e promover a criação e 

venda de serviços/ produtos turísticos;
   • Efetuar tarefas inerentes a uma agência de viagens;
   • Proceder à elaboração de conteúdos turísticos, em guias, folhetos turísticos e sites;
   • Representar empresas de turismo e instituição em feiras de turismo e eventos.

 Podes trabalhar em:

   • Agências de viagens e operadores turísticos;
   • Postos de turismo, museus e monumentos;
   • Hotéis, parques de campismo, aparthotel, turismo rural e de natureza;
   • Empresas de transportes turísticos, aéreas, rodoviárias e marítimas;
   • Associações de desenvolvimento local e empresas de animação turística.

Componentes Disciplinas

Sociocultural 
(1000 h)

Português | Língua Estrangeira | Área de Integração | Educação Física | 
Tecnologias da Informação e Comunicação

Científica      
(500 h)

Matemática | Geografia | História da Cultura e das Artes

Técnica       
(1100 h)

Comunicar em Francês, Espanhol, Alemão ou Inglês | Turismo - Informação e 
Animação Turística | Técnicas de Comunicação em Acolhimento Turístico | 
Operações Técnicas em Empresas Turísticas

Formação em Contexto de Trabalho (entre 600 e 840 h)
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Curso Profissional

Técnico(a)
de Turismo Rural 
e Ambiental

Este curso visa a formação de profissionais aptos a participar na apli-
cação de medidas de valorização do turismo em espaço rural, exe-
cutando serviços de receção em alojamento rural e de informação or-
ganização e animação de eventos.

 Ficas habilitado(a) a:

  • Fazer o levantamento de recursos e potencialidades turísticas locais e regionais;
  • Colaborar na divulgação da oferta turística local e regional e na gestão e dinami-

zação de empresas e unidades de turismo em espaço rural;
  • Participar na divulgação do património gastronómico local e regional, contribuindo 

para o desenvolvimento de marcas e produtos da região;
  • Proceder à promoção e animação de espaços naturais e zonas rurais;
  • Participar na sensibilização e preservação ambientais e culturais, contribuindo para uma 

melhor qualidade de vida das populações;
  • Organizar e dinamizar a animação turística, nomeadamente com atividades de turismo 

de natureza cultural, entre outros;
  • Efetuar o atendimento e acompanhamento de clientes, identificando as suas preferên-

cias e orientando as suas escolhas.

 Podes trabalhar em:

  • Agências de viagens e operadores turísticos;
  • Postos de turismo, museus e monumentos;
  • Hotéis e alojamentos similares;
  • Associações de desenvolvimento local e empresas de turismo rural.

Componentes Disciplinas

Sociocultural 
(1000 h)

Português | Língua Estrangeira | Área de Integração | Educação Física | 
Tecnologias da Informação e Comunicação

Científica      
(500 h)

Geografia | História da Cultura e das Artes | Matemática

Técnica       
(1100 h)

Comunicar em Francês, Espanhol, Alemão ou Inglês | Turismo e Técnicas de Gestão 
| Técnicas de Acolhimento e Animação | Ambiente e Desenvolvimento Rural

Formação em Contexto de Trabalho (entre 600 e 840 h)
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 Centro de Qualificação de Ativos  
  Formação Pedagógica de Formadores
  Formação à medida das necessidades das empresas/instituições

  Centro de Transportes                                                                 
  Formação de Motoristas de Táxi

  Formação de Motoristas de Transporte Coletivo de Crianças

  Formação de Motoristas de Transporte em Veículos Pesados de Mecadorias e Passageiros

  Formação de Inglês para Motoristas

  Centro de Cursos de Aprendizagem                                                             

  Cursos de Aprendizagem

  

                              Escola Profissional Gustave Eiffel
 Cursos Vocacionais do Ensino Básico e Secundário

 Cursos de Educação e Formação

  Cursos de Especialização Tecnológica        
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Cooptécnica Gustave Eiffel | Cooperativa de Ensino e Formação Técnico Profissional, CRL



Eu tenho um emprego porque tirei um 
curso na Escola Profissional Gustave Eiffel

Cátia Monteiro, 20 anos
Técnica de Gestão

Local de trabalho: Great Place to 
Work Institute Portugal

Flávio Santos, 22 anos
Técnico de Design

Local de trabalho: Arquitectura 
Carlos Jorge Henriques

Pedro Monteiro, 25 anos
Técnico de Multimédia

Local de trabalho: Prodigentia

Patrícia Araújo, 21 anos
Técnica de Comunicação - Marketing, 

Relações Públicas e Publicidade
Local de trabalho: El Corte Inglés

Filipe Marcelino, 30 anos
Técnico de Gestão e Programação 

de Sistemas Informáticos
Local de trabalho: Reditus

David Vieira, 24 anos
 Alexandre Paulo, 30 anos
Técnico de Informática/Manuten-

ção de Equipamento e Técnico de 
Informática Fundamental

Local de trabalho: Cidade PVC

Miguel Realista, 19 anos
Técnico de Animação 2D e 3D

Local de trabalho: Ocubo

Susana Silva, 27 anos
Técnica de Construção Civil

Local de trabalho: Pontiprédio






