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Curso Profissional de Técnico de Comunicação
– Marketing, Relações Públicas e Publicidade

Comunicar com muito estilo
Gostas de comunicar e és criativo/a?
A Escola Profissional Gustave Eiffel (EPGE) tem o curso ideal para ti.
O curso profissional de Técnico de
Comunicação – Marketing, Relações Públicas e
Publicidade [TCMRPP] é lecionado em três dos
seis polos da EPGE: Amadora, Entroncamento e
Lisboa (Lumiar). Se ficaste curioso/a, damos-te
a conhecer melhor este curso e o que podes
fazer com ele. Inês Silva, finalista do curso na
escola do Lumiar contou à Forum porque
escolheu este curso: “Acho que é uma área
interessante. Quando penso em comunicação,
acho que se adequa ao meu perfil, é uma área
muito dinâmica e interativa”.
Durante o curso, vais adquirir conhecimentos
relacionados com a comunicação, como os
instrumentos das várias áreas, realizar
estudos de mercados, processos de
criatividade, ferramentas do marketing, para
além de outros conhecimentos que poderão
enriquecer o teu trabalho, tais como suportes e
ferramentas gráficas, desenho e produção
visuais e tecnologias audiovisuais. Para além
das disciplinas específicas desta área, há
ainda outras de carácter sociocultural e
científico, transversais a outros cursos de
ensino profissional. Patrícia Sesmarias é da

mesma turma que Inês. Embora não tenha
sido a sua primeira opção, agora está contente
com o curso: “Gosto mais da parte gráfica,
ligada à publicidade e da organização de
eventos”. No próximo ano, a aluna pretende
trabalhar e, no ano seguinte entrar para o
ensino superior. Por outro lado, Inês quer entrar
na universidade já este ano, no curso de
Publicidade e Marketing. Ao completares este
curso ficarás com um certificado de
qualificação profissional nível 4 (Quadro
Nacional de Qualificações) e poderás trabalhar
em áreas distintas: comunicação social,
marketing, publicidade e departamentos de
relações públicas.
Durante o curso desenvolves trabalhos
práticos a funcionar, por exemplo, em regime
de Consultadoria de Comunicação Externa soluções e projetos para instituições
(públicas e privadas) da região. Desta forma,
não só tens uma aproximação real ao mundo
do trabalho, trabalhando como consultor em
Comunicação, mas também contribuis para
o desenvolvimento da comunidade
envolvente.

Trabalhos em laboratório (vídeo) dos alunos do entroncamento

Trabalhos em fotografia no exterior, em visita de
estudo à Câmara Municipal do Entroncamento

Muppi 3D elaborado
pelas alunas Andreia
Surrador e Margarida
Marques, do pólo da
Amadora.

Onde podes encontrar
este curso?
A EPGE tem este curso em três dos seus
polos:
› Amadora, centro
› Entroncamento
› Lisboa, Lumiar

Visita à Fábrica da Coca Cola, no âmbito da disciplina de
Comunicação Publicitária Criativa, na qual os alunos do 3º
ano da turma 295 e 294 do polo da Amadora, elaboraram
vários trabalhos com o tema o “Futuro da Publicidade”,
utilizando aquela marca.
Visionamento e debate do filme “The burning Bright”, de
Silvain George”, no Doc Lisboa 2013, pelos alunos do polo
do Lumiar.

Algumas empresas onde
podes estagiar
› Brandia Central
› Deloitte
› Instituto Politécnico de Lisboa
› Juntas de Freguesia
› Benfica TV;
› Fnac;
› Solinca;
› El Corte Inglês;
› Revista Forum Estudante

As alunas Beatriz Canoa, Inês Gonçalves, Marta Santos e
Patrícia Gaspar, do 2º Ano do Curso TCMRPP do Pólo do
Lumiar, ganharam o prémio Comunicação e Marketing na
Feira (I)Limitada do Junior Achievement Portugal no CC
Colombo. O próximo desafio será no Museu da Eletricidade
na Competição Nacional, com o projeto Energy Laptop.

Trabalhos em ambiente Adobe Illustrator, pelos alunos do Entroncamento

