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MENSAGEM DO
PRESIDENTE
À Comunidade Educativa do Concelho de Odivelas,
A Mostra de Ofertas Profissionais e Educativas (MOPE) tem-se afirmado como
um importante espaço de partilha e divulgação de experiências académicas e
profissionais, mas também como uma porta de acesso a novos conhecimentos e
oportunidades para os nossos jovens.
Esta edição da MOPE assumirá, forçosamente, os mesmos moldes do ano
transato, em virtude do atual contexto pandémico que atravessamos. Vemo-nos,
assim, novamente na necessidade de substituir o formato presencial, que tantos
momentos de entusiasmo, dinamismo e convívio nos proporcionaram ao longo
dos últimos anos, pelo lançamento de um e-book informativo que constitui uma
plataforma de contacto com as diferentes vertentes e realidades formativas.
Continuamos a apostar na afirmação de Odivelas, enquanto Concelho Educador,
Solidário e Inclusivo. A notoriedade e a afluência que este evento tem vindo
a conquistar de forma consecutiva, mesmo limitado à vertente digital, revelam
a importância de implementar estratégias socioeducativas deste âmbito, que
visem difundir a oferta e as oportunidades de aprendizagem que potenciem a
qualificação e o desenvolvimento integral das próximas gerações.
Nesse sentido, estou convicto que este e-book será uma preciosa ferramenta de
apoio para as alunas e os alunos das escolas do nosso território que procuram
informação e orientação que facilite a realização de escolhas relativas ao seu
percurso académico e a nível profissional.
As muitas escolas e instituições do Concelho de Odivelas e da Área Metropolitana
de Lisboa que estão presentes neste e-book afiguram-se, seguramente, como
referências para os jovens darem largas à sua infinita criatividade, capacidade de
inovação e empreendedorismo, na certeza que lhes permitirão sair mais realizados
e dotados de competências a diversos níveis.
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O Presidente da Câmara Municipal de Odivelas,
Hugo Martins

ENQUADRAMENTO
A MOPE tem como principal objetivo promover as ofertas
educativas existentes nas escolas públicas do concelho
de Odivelas, bem como as demais ofertas formativas e
profissionais existentes na área metropolitana de Lisboa.
Os principais destinatários são os alunos do Concelho,
as suas famílias, os docentes e outros profissionais das
áreas da Educação. A iniciativa tem pretendido mostrar
aos visitantes, ao longo das suas edições, a enorme
variedade de opções para aprender, educar, treinar,
orientar e qualificar, em contextos diferenciados e de
acordo com necessidades de cada um. A importância da
educação e formação para o desenvolvimento e sucesso
pessoal é determinante num mercado cada vez mais
competitivo e complexo mas, ao mesmo tempo, cheio
de oportunidades. Às instituições de ensino é exigido
uma permanente atualização e a criação de ofertas
diversificadas, pertinentes e inclusivas.
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ÍNDICE DE ÁREAS DE EDUCAÇÃO
E FORMAÇÃO
(Catálogo Nacional de Qualificação)

ARTES DO ESPETÁCULO
EPRPS – Escola Profissional de Recuperação do Património de Sintra

48

EPAOE – Escola Profissional de Artes e Ofícios de Espetáculos

59

EPAD – Escola Profissional de Artes, Tecnologia e Desporto

61

EPI – Escola Profissional de Imagem

84

ARTESANATO
EPRPS – Escola Profissional de Recuperação do Património de Sintra

48

AUDIOVISUAIS E PRODUÇÃO DOS MEDIA
ALBIFOR – Centro de Formação

23

Casa Pia de Lisboa

26

EPRPS – Escola Profissional de Recuperação do Património de Sintra

48

EPAD – Escola Profissional de Artes, Tecnologia e Desporto

61

EPCI – Escola Profissional de Comunicação e Imagem

68

Escola Profissional Gustave Eiffel

73

EPI – Escola Profissional de Imagem

84

Escola Profissional Magestil

86

Escola Profissional Tecnologia Digital

89

Escola Profissional Val do Rio

91

ISCE – Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo

118

CIÊNCIAS DENTÁRIAS
EPET – Escola Profissional de Estudos Técnicos

70

SA Formação – Centro de Formação Profissional

131

CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
EPET – Escola Profissional de Estudos Técnicos

4

70

CIÊNCIAS INFORMÁTICAS
Agrupamento de Escolas Adelaide Cabette

14

Agrupamento de Escolas Pedro Alexandrino

16

Agrupamento de Escolas Braamcamp Freire

18

ALBIFOR – Centro de Formação

23

Casa Pia de Lisboa

26

EPAV – Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos

51

EPAD – Escola Profissional de Artes, Tecnologia e Desporto

61

EPBJC – Escola Profissional Bento de Jesus Caraça

66

Escola Profissional Gustave Eiffel

73

Escola Profissional Tecnologia Digital

89

Escola Profissional Val do Rio

91

INETE - Instituto de Educação Técnica

108

IPTrans – Escola Profissional de Loures

113

COMÉRCIO
Agrupamento de Escolas Pedro Alexandrino

16

Agrupamento de Escolas Braamcamp Freire

18

ALBIFOR – Centro de Formação

23

CEPRA – Centro de Formação Profissional da Reparação Automóvel

41

Escola Profissional Gustave Eiffel

73

IPTrans – Escola Profissional de Loures

113

SA Formação – Centro de Formação Profissional

131

CONSTRUÇÃO CIVIL E ENGENHARIA CIVIL
Casa Pia de Lisboa

26

Escola Profissional Gustave Eiffel

73

CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS A MOTOR
Agrupamento de Escolas Adelaide Cabette

14

Agrupamento de Escolas Pedro Alexandrino

16

Casa Pia de Lisboa

26

CENFIM – Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica

37

DUAL – Qualificação Profissional

45

EPAV – Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos

51

Escola Profissional Gustave Eiffel

73

INETE - Instituto de Educação Técnica
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108

CONTABILIDADE E FISCALIDADE
ALBIFOR – Centro de Formação

23

INETE - Instituto de Educação Técnica

108

IPTrans – Escola Profissional de Loures

113

SA Formação – Centro de Formação Profissional

131

CUIDADOS DE BELEZA
Casa Pia de Lisboa

26

CEFAD – Formação Profissional

35

EPAR - Escola Profissional Almirante Reis

56

INETESE – Instituto para o Ensino e Formação

105

DESIGN
EPRPS – Escola Profissional de Recuperação do Património de Sintra

48

EPBJC – Escola Profissional Bento de Jesus Caraça

66

Escola Profissional Gustave Eiffel

73

Escola Profissional Magestil

86

DESPORTO
Agrupamento de Escolas Braamcamp Freire

18

Casa Pia de Lisboa

26

CEFAD – Formação Profissional

35

EPAD – Escola Profissional de Artes, Tecnologia e Desporto

61

EPET – Escola Profissional de Estudos Técnicos

70

Escola Profissional Magestil

86

ISCE – Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo

118

DIREITO
INETE - Instituto de Educação Técnica

108

ELETRICIDADE E ENERGIA
EPAV – Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos

51

Escola Profissional Gustave Eiffel

73

ELETRÓNICA E AUTOMAÇÃO

6

Casa Pia de Lisboa

26

CENFIM – Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica

37

DUAL – Qualificação Profissional

45

Escola Profissional Gustave Eiffel

73

Escola Profissional Val do Rio

91

INETE - Instituto de Educação Técnica

108

ENQUADRAMENTO NA ORGANIZAÇÃO/EMPRESA
EPAR - Escola Profissional Almirante Reis

56

FINANÇAS, BANCA E SEGUROS
INETESE – Instituto para o Ensino e Formação

105

FLORICULTURA E JARDINAGEM
EPRPS – Escola Profissional de Recuperação do Património de Sintra

48

GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
ALBIFOR – Centro de Formação

23

Casa Pia de Lisboa

26

CENFIM – Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica

37

DUAL – Qualificação Profissional

45

EPAR - Escola Profissional Almirante Reis

56

EPAD – Escola Profissional de Artes, Tecnologia e Desporto

61

Escola Profissional Gustave Eiffel

73

Escola Profissional Magestil

86

INETESE – Instituto para o Ensino e Formação

105

INETE - Instituto de Educação Técnica

108

SA Formação – Centro de Formação Profissional

131

HISTÓRIA E ARQUEOLOGIA
EPRPS – Escola Profissional de Recuperação do Património de Sintra

48

HOTELARIA E RESTAURAÇÃO
Casa Pia de Lisboa

26

CFPSA – Centro de Formação Profissional para o Setor Alimentar

39

EPAV – Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos

51

EPAR - Escola Profissional Almirante Reis

56

Escola Profissional Gustave Eiffel

73

ISCE – Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo

118

SA Formação – Centro de Formação Profissional

131

INDÚSTRIAS ALIMENTARES
EPADD - Escola Profissional Agrícola D. Dinis

12

EPRPS – Escola Profissional de Recuperação do Património de Sintra

48

SA Formação – Centro de Formação Profissional

131

INDÚSTRIAS DO TÊXTIL, VESTUÁRIO, CALÇADO E COURO

7

CFPSA – Centro de Formação Profissional para o Setor Alimentar

39

EPAV – Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos

51

MARKETING E PUBLICIDADE
Agrupamento de Escolas de Caneças

20

Casa Pia de Lisboa

26

EPAR - Escola Profissional Almirante Reis

56

EPAD – Escola Profissional de Artes, Tecnologia e Desporto

61

EPBJC – Escola Profissional Bento de Jesus Caraça

66

EPCI – Escola Profissional de Comunicação e Imagem

68

Escola Profissional Gustave Eiffel

73

Escola Profissional Magestil

86

IPTrans – Escola Profissional de Loures

113

METALURGIA E METALOMECÂNICA
CENFIM – Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica

37

PRODUÇÃO AGRÍCOLA E TRATAMENTO DE ANIMAIS
EPADD - Escola Profissional Agrícola D. Dinis

12

SA Formação – Centro de Formação Profissional

131

PROTEÇÃO DE PESSOAS E BENS
EPRPS – Escola Profissional de Recuperação do Património de Sintra

48

EPAV – Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos

51

Escola Profissional Gustave Eiffel

73

PROTEÇÃO DO AMBIENTE
EPAV – Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos

51

SAÚDE
Agrupamento de Escolas de Caneças

20

Casa Pia de Lisboa

26

CEFAD – Formação Profissional

35

Escola Profissional Gustave Eiffel

73

Escola Profissional Magestil

86

Escola Profissional Val do Rio

91

SA Formação – Centro de Formação Profissional

131

SECRETARIADO E TRABALHO ADMINISTRATIVO

8

Casa Pia de Lisboa

26

INETESE – Instituto para o Ensino e Formação

105

IPTrans – Escola Profissional de Loures

113

SA Formação – Centro de Formação Profissional

131

SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO
EPAV – Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos

51

Escola Profissional Gustave Eiffel

73

SERVIÇOS DE APOIO A CRIANÇAS E JOVENS
Agrupamento de Escolas Braamcamp Freire

18

Agrupamento de Escolas de Caneças

20

Casa Pia de Lisboa

26

EPAV – Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos

51

EPAD – Escola Profissional de Artes, Tecnologia e Desporto

61

EPET – Escola Profissional de Estudos Técnicos

70

Escola Profissional Gustave Eiffel

73

Escola Profissional Magestil

86

Escola Profissional Val do Rio

91

IPTrans – Escola Profissional de Loures

113

ISCE – Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo

118

SA Formação – Centro de Formação Profissional

131

SERVIÇOS DE TRANSPORTE
IPTrans – Escola Profissional de Loures

113

TECNOLOGIAS DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA
Escola Profissional Gustave Eiffel
INETE - Instituto de Educação Técnica

73
108

TRABALHO SOCIAL E ORIENTAÇÃO

9

Agrupamento de Escolas Braamcamp Freire

18

Casa Pia de Lisboa

26

EPAV – Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos

51

EPAR - Escola Profissional Almirante Reis

56

EPAD – Escola Profissional de Artes, Tecnologia e Desporto

61

Escola Profissional Gustave Eiffel

73

Escola Profissional Val do Rio

91

ETPL – Escola Técnica Psicossocial de Lisboa

94

IPTrans – Escola Profissional de Loures

113

ISCE – Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo

118

SA Formação – Centro de Formação Profissional

131

TURISMO E LAZER
Agrupamento de Escolas Pedro Alexandrino

16

Agrupamento de Escolas de Caneças

20

Casa Pia de Lisboa

26

EPAV – Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos

51

EPAR - Escola Profissional Almirante Reis

56

EPAD – Escola Profissional de Artes, Tecnologia e Desporto

61

Escola Profissional Gustave Eiffel

73

Escola Profissional Magestil

86

IPTrans – Escola Profissional de Loures

113

ISCE – Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo

118

SA Formação – Centro de Formação Profissional

131

DEFESA E SEGURANÇA (FORÇAS ARMADAS)
Exército Português

96

Força Aérea Portuguesa

101

Marinha Portuguesa

127

OUTRAS INFORMAÇÕES
FAPODIVEL

10

136

V
Voltar ao Índice

CURSOS PROFISSIONAIS
DAS ESCOLAS PÚBLICAS
DO CONCELHO
DE ODIVELAS

CLIQUE NO PIN PARA ABRIR A ESCOLA CORRESPONDENTE

RAMADA e
CANEÇAS

(Loures)

(Sintra)

PÓVOA DE
SANTO ADRIÃO
e OLIVAL BASTO

ODIVELAS

PONTINHA
e FAMÕES

(Amadora)
(Lisboa)

11

1 km

V
Voltar ao Índice

ESCOLA PROFISSIONAL
AGRÍCOLA D. DINIS

Rua Pedro Álvares Cabral, Paiã 1679-003 Pontinha
214 788 840
geral.secretaria@epadd-paia.pt
Para mais informações: https://www.epadd-paia.pt
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V
Voltar ao Índice

CURSOS
• Qualificação profissional nível 4
• Equivalência 12.o ano
• Duração 3 anos (estágio incluído)

TÉCNICO
DE PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA

TÉCNICO
DE GESTÃO EQUINA

TÉCNICO DE
PROCESSAMENTO
E CONTROLO
DE QUALIDADE
ALIMENTAR
TÉCNICO DE
ACOMPANHANTE DE
TURISMO EQUESTRE
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Profissional qualificado capaz de programar, organizar, orientar e
executar as atividades de uma exploração agrícola e/ou pecuária,
aplicando técnicas, métodos e modos de produção compatíveis com
a preservação ambiental e respeitando as normas de proteção e bemestar animal e de qualidade dos produtos, de segurança alimentar,
de saúde pública e de segurança e saúde no trabalho.
Profissional qualificado capaz de executar atividades de planeamento,
organização e gestão de coudelarias e outros espaços hípicos,
colaborar na gestão pedagógica dos centros hípicos e escolas de
equitação, realizar atividades de planeamento e organização de
provas hípicas e preparar e utilizar o cavalo nas diferentes modalidades
equestres, aplicando e respeitando as normas de proteção e bemestar animal e de segurança e saúde no trabalho.
Profissional qualificado para coordenar, organizar e executar as
operações relativas ao processamento dos produtos alimentares,
aplicando as técnicas e métodos analíticos e estatísticos no controlo
total da qualidade dos géneros alimentícios frescos e transformados,
sob os aspetos sensorial, higieno-sanitário, nutricional e legal.
Profissional qualificado capaz de efetuar o planeamento, a organização
e o acompanhamento de passeios de turismo equestre de pequena
rota e de atividades de animação sociocultural associadas, de modo
a garantir um serviço de qualidade e a satisfação dos clientes.

V
Voltar ao Índice

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
ADELAIDE CABETTE

Avenida Professor Doutor Augusto Abreu Lopes, 2675-300 Odivelas
219 348 280
esocprofissional@gmail.com
Para mais informações: https://agr-odivelas.pt/cursos-profissionais/
https://aaceso.wixsite.com/profissionais/about-us
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CURSOS PROFISSIONAIS
• Qualificação profissional nível 4
• Equivalência 12.o ano
• Duração 3 anos (estágio incluído)

TÉCNICO
DE GESTÃO E
PROGRAMAÇÃO
DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS

TÉCNICO
DE MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL
VARIANTE
MECATRÓNICA
AUTOMÓVEL

Profissional que realiza atividades de conceção, especificação,
projeto, implementação, avaliação, suporte e manutenção de sistemas
informáticos e de tecnologias de processamento e transmissão de
dados e informações.
Profissional apto a executar o diagnóstico, a reparação e a verificação
dos sistemas mecânicos, elétricos e eletrónicos dos veículos.
Interpreta esquemas elétricos e eletrónicos. Faz o planeamento, a
preparação e o controlo do trabalho da oficina. Procede ao controlo
da qualidade das intervenções, gerindo a informação, tratando e
gerindo as garantias, afetando os meios técnicos, maximizando a
produtividade, promovendo a melhoria da qualidade do serviço e a
satisfação dos clientes.

CURSO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO (CEF)
• Equivalência 9.o ano
• Duração 2 anos

OPERADOR
DE INFORMÁTICA
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Profissional apto a efetuar a instalação, a configuração e a operação
de software de escritório, redes locais, Internet e outras aplicações
informáticas, bem como, a manutenção de computadores, periféricos
e redes locais, tendo em conta as especificações técnicas dos
equipamentos informáticos e os instrumentos e ferramentas
adequados e respeitando as normas de segurança, higiene e saúde
no trabalho e de proteção do ambiente.

V
Voltar ao Índice

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
PEDRO ALEXANDRINO

Rua Aquilino Ribeiro, 2620 – 182 Póvoa de Santo Adrião
219 380 310
d.executiva@espa.edu.pt
Para mais informações: http://www.espa.edu.pt/index. php/contactos/414ofertaformativa-2020-2021
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CURSOS PROFISSIONAIS
• Qualificação profissional nível 4
• Equivalência 12.o ano
• Duração 3 anos (estágio incluído)
TÉCNICO
COMERCIAL

O profissional apto a vender produtos e/ou serviços em
estabelecimentos comerciais, tendo em vista a satisfação dos
clientes.

O Técnico/a de GPSI está apto a realizar, de forma autónoma ou
MANUTENÇÃO
integrado numa equipa, atividades de conceção, especificação,
INDUSTRIAL VARIANTE projeto, implementação, avaliação, suporte e manutenção de
MECATRÓNICA
sistemas informáticos e de tecnologias de processamento e
AUTOMÓVEL
transmissão de dados e informações.
TÉCNICO DE

TÉCNICO DE GESTÃO
E PROGRAMAÇÃO
DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS

TÉCNICO DE GESTÃO
DE EQUIPAMENTOS
INFORMÁTICOS

TÉCNICO
DE TURISMO

Profissional apto a realizar, de forma autónoma ou integrado
numa equipa, atividades de conceção, especificação, projeto,
implementação, avaliação, suporte e manutenção de sistemas
informáticos e de tecnologias de processamento e transmissão de
dados e informações.
Profissional apto a responder aos constantes desafios do mercado,
de forma criativa e inovadora.
Profissional apto que executa serviços de informação, animação
e organização de eventos em empresas de turismo, de reservas
em agências de viagens e de receção e acolhimento em unidades
turísticas.

CURSO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO (CEF)
• Equivalência 9.o ano
• Duração 2 anos

OPERADOR/ A
DE DISTRIBUIÇÃO
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Profissional qualificado a efetuar as operações de receção, arrumação,
exposição e reposição, inventariação de mercadorias e atendimento
e venda ao cliente, de acordo com as regras de segurança na trabalho
e a segurança alimentar.

V
Voltar ao Índice

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
BRAAMCAMP FREIRE – PONTINHA

Rua de Gama Barros, 2, 1679-002 Pontinha
214 788 440
geral@aebf.pt
Para mais informações: http://www.aebf.pt
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CURSO PROFISSIONAIS
• Qualificação profissional nível 4
• Equivalência 12.o ano
• Duração 3 anos (estágio incluído)

TÉCNICO
DE AÇÃO EDUCATIVA

TÉCNICO
DE APOIO
PSICOSSOCIAL

TÉCNICO
DE COMÉRCIO

TÉCNICO
DE DESPORTO

TÉCNICO
DE GESTÃO DE
EQUIPAMENTOS
INFORMÁTICOS
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Profissional apto a cuidar de crianças com idade até aos 6 anos,
incluindo crianças com necessidades específicas de educação,
durante as suas atividades quotidianas e de tempos livres, garantindo
a sua segurança e bem-estar e promovendo o seu desenvolvimento
adequado.
Profissional qualificado apto a promover, autonomamente ou
integrado em equipas multidisciplinares, o desenvolvimento
psicossocial de grupos e comunidades no domínio dos cuidados
sociais e de saúde e da intervenção social e comunitária.
Profissional qualificado apto a organizar e planear venda de produtos
e/ou serviços em estabelecimentos comerciais, garantindo a
satisfação dos clientes, tendo como objetivo a sua fidelização.
Profissional que está apto a participar no planeamento, na organização
e no desenvolvimento do treino de modalidades desportivas,
individuais ou coletivas, bem como organizar e dinamizar atividades
físicas e desportivas em contexto de ocupação de tempos livres,
animação e lazer.
Profissional qualificado apto a instalar equipamentos e redes,
bem como a fazer a sua manutenção e administração. Tem
competências para realizar atividades de conceção, especificação,
projeto, implementação, avaliação, suporte e manutenção de
sistemas e de tecnologias de processamento e transmissão de
dados e informações.

V
Voltar ao Índice

AGRUPAMENTO
DE ESCOLAS DE CANEÇAS

Rua da Escola Secundária, 1685-105 Caneças
219 809 63
geral@aecanecas.com
Para mais informações: http://aecanecas.com/

20

Ver +

V
Voltar ao Índice

CURSOS PROFISSIONAIS
• Qualificação profissional nível 4
• Equivalência 12.o ano
• Duração 3 anos (estágio incluído)

TÉCNICO
DE TURISMO

TÉCNICO
DE AÇÃO
EDUCATIVA

Profissional que executa serviços de informação, organização e
animação de eventos em empresas de turismo, agências de viagens
e receção e acolhimento em unidades turísticas.
Profissional apto para cuidar, vigiar e acompanhar crianças e jovens
sobre a orientação de outros profissionais, apoiando o planeamento,
organização e execução de atividades de tempos livres e ou
pedagógicas, contribuindo para o desenvolvimento integral de bemestar das crianças e jovens, no respeito pelos princípios de segurança
e deontologia profissional.

Profissional apto para análise de situações de comunicação
DE COMUNICAÇÃO,
(interpessoais e organizacionais), colaborar na deteção e formulação
MARKETING,
de problemas de natureza comunicacional, participar criativa e
RELAÇÕES-PÚBLICAS ativamente no desenvolvimento e planeamento de estratégias de
E PUBLICIDADE
marketing.
TÉCNICO

TÉCNICO AUXILIAR
DE SAÚDE
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Profissional que, sob a orientação de outros profissionais, auxilia
na prestação de cuidados de saúde aos utentes, na higienização
e limpeza dos espaços e no apoio logístico e administrativo das
diferentes unidades e serviços de saúde.

V
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ESCOLAS
PROFISSIONAIS DA
ÁREA METROPOLITANA
DE LISBOA

CLIQUE NO PIN PARA ABRIR A ESCOLA CORRESPONDENTE

MAFRA
VILA FRANCA
DE XIRA

LOURES
SINTRA
ODIVELAS

AMADORA
CASCAIS

LISBOA
OEIRAS

ALCOCHETE

MONTIJO

MONTIJO

MOITA

ALMADA

SEIXAL

PALMELA

BARREIRO

SETÚBAL
SESIMBRA

5 km
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ALBIFOR

Rua Gonçalves Ramos, 110, 2720-119 Amadora
214 986 760
albifor@albifor.pt
Para mais informações: www.albifor.pt
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CURSOS
• Nível IV do Quadro Nacional de Qualificações
• Equivalência 12.o ano
• 2 anos e meio | 3 estágios ao longo do curso

TÉCNICO/A DE
INFORMÁTICA
(SISTEMAS)

TÉCNICO/ A DE
INFORMÁTICA
(INSTALAÇÃO E
GESTÃO DE REDES)

TÉCNICO/A DE
MULTIMÉDIA

TÉCNICO/A
COMERCIAL

24

Efetua a instalação, a configuração e a manutenção de ferramentas,
equipamentos e sistemas informáticos, suportados em diferentes
plataformas e sistemas operativos, e procede à gestão e administração
de bases de dados e ao desenvolvimento de software, assegurando
a otimização do seu funcionamento e respeitando as normas de
segurança, higiene e saúde no trabalho e de proteção do ambiente.
Efetua a instalação, a configuração e manutenção de redes
informáticas e dos equipamentos de apoio à estrutura de redes,
procedendo à implementação dos níveis de segurança adequados,
assegurando a otimização do seu funcionamento e respeitando as
normas de segurança, higiene e saúde no trabalho e de proteção do
ambiente.
Concebe e desenvolve sistemas e produtos multimédia através de
criação de ecrãs em 2 e 3 dimensões da captação, e digitaliza, trata
e integra sons e imagens, fixas e animadas, tendo em vista soluções
de informação e comunicação.
Vende produtos e/ou serviços em estabelecimentos comerciais,
tendo em vista a satisfação dos clientes.
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TÉCNICO/A DE
LOGÍSTICA

TÉCNICO/A DE
CONTABILIDADE

TÉCNICO/ A DE
APOIO À GESTÃO

Assegura o adequado funcionamento das atividades logísticas,
contribuindo para a otimização dos fluxos de informação, serviços,
matérias-primas, bem como produtos acabados, tendo em conta as
normas de qualidade, higiene, segurança e ambiente no trabalho.
Organiza e efetua o registo e tratamento de dados contabilísticos
de uma empresa ou serviço público.
Assegura a aplicação dos procedimentos técnicos – administrativos
necessários à elaboração, aplicação e atualização, dos instrumentos
gerais de gestão, na empresa ou serviço público.

Efetua a análise de sistemas, a gestão de base de dados, desenvolve
aplicações e procede à instalação e manutenção de equipamentos
PROGRAMADOR/A DE e aplicações informáticas de escritório, utilitários e de gestão,
INFORMÁTICA
assegurando a otimização do seu funcionamento e respeitando as
normas de segurança, higiene e saúde no trabalho e de proteção do
ambiente.
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CASA PIA
CED D. MARIA PIA
Rua madre de deus, 1, 1900-312 Xabregas
218 165 200
sec.mariapia@casapia.pt
Para mais informações: http://www.casapia.pt/

CED D. NUNO ÁLVARES PEREIRA
Rua Alexandre Sá Pinto, 26 - 1300-036 Junqueira
213 616 710
sec.nunoalvares@casapia.pt
Para mais informações: http://www.casapia.pt/

CED JACOB RODRIGUES PEREIRA
Rua D. Francisco de Almeida, 1 - 1440-117 Restelo
213 614 080
sec.jacobpereira@casapia.pt
Para mais informações: http://www.casapia.pt/

CED PINA MANIQUE
Rua dos Jerónimos, 5 - 1400-210 Belém
213 651 200
sec.pinamanique@casapia.pt
Para mais informações: http://www.casapia.pt/
26
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CEF TIPO 2 | 9.O ANO
• Qualificação Profissional de Nível 2;
• 9.o ano de escolaridade (Jovens com idade igual ou superior a 15 anos, que tenham
concluído o 2.o ciclo);
• 2 anos / 2.109 horas.

CURSOS
INSTALADOR-REPARADOR DE
COMPUTADORES

Executa a instalação, colocação em serviço, reparação e manutenção
de computadores e outros equipamentos informáticos.
(CED Pina Manique)

Ensino em regime bilingue – Língua Portuguesa e Língua Gestual
Portuguesa – com lecionação do currículo adequado a educandos
surdos e ouvintes.
PINTOR - DECORADOR
Prepara, pinta e faz a manutenção de materiais vários com
especialização na área da cerâmica.
(CED Jacob Rodrigues Pereira)
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INSTALADOR-REPARADOR DE
COMPUTADORES

Executa a instalação, colocação em serviço, reparação e manutenção
de computadores e outros equipamentos informáticos.
(CED Pina Manique)

Ensino em regime bilingue – Língua Portuguesa e Língua Gestual
Portuguesa – com lecionação do currículo adequado a educandos
surdos e ouvintes.
PINTOR - DECORADOR
Prepara, pinta e faz a manutenção de materiais vários com
especialização na área da cerâmica.
(CED Jacob Rodrigues Pereira)
CUIDADOR DE
CRIANÇAS E JOVENS

EMPREGADO DE
RESTAURANTE - BAR

PASTELEIRO/PADEIRO

COZINHEIRO

28

Cuida, apoia, vigia e acompanha crianças e jovens, promovendo o
seu bem-estar e desenvolvimento integral.
(CED Pina Manique)
Organiza o serviço de bar, acolhe e atende os clientes, prepara e
serve bebidas, aperitivos e pequenas refeições e procede à faturação
do serviço.
(CED Nuno Álvares Pereira)
Confeciona produtos alimentares de pastelaria e padaria.
(CED Nuno Álvares Pereira)
Organiza, prepara, cozinha e emprata alimentos, respeitando
as normas de higiene e segurança, em unidades de produção e
estabelecimentos de restauração.
(CED D. Maria Pia)
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CEF TIPO 3 | 9.O ANO
• Qualificação Profissional de Nível 2;
• 9.o ano de escolaridade escolaridade (Jovens com idade igual ou superior a 15 anos, com o
8.o ano de escolaridade completo ou frequência sem aprovação do 9.o ano de escolaridade);
• 1 ano / 1.200 horas.

CURSOS
Presta cuidados de apoio a pessoas, no domicílio ou em situação de
FAMILIAR E DE APOIO internamento em estabelecimentos e serviços de apoio social.
À COMUNIDADE
(CED Pina Manique)
ASSISTENTE

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO

EMPREGADO DE
RESTAURANTE - BAR

29

Executa tarefas administrativas relativas ao funcionamento de
empresas ou serviços públicos.
(CED Pina Manique)
Organiza o serviço de bar, acolhe e atende os clientes, prepara e
serve bebidas, aperitivos e pequenas refeições e procede à faturação
do serviço.
(CED D. Maria Pia)
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CURSO DE ENSINO SECUNDÁRIO ARTÍSTICO
ESPECIALIZADO | 12.O ANO
• Qualificação Profissional de Nível 4;
• 12.o ano de Escolaridade (Jovens com 9.o ano completo ou formação equivalente);
• 3 anos letivos.

CURSOS

IMAGEM INTERATIVA

30

Ensino em Regime Bilingue - Língua Portuguesa e Língua Gestual
Portuguesa - com lecionação do currículo adequado a educandos
surdos e ouvintes.
Manipula ferramentas multimédia (fotografia, vídeo e animações)
e participa na produção de curtas-metragens, cinema de animação,
apresentações interativas, páginas web e quiosques interativos.
(CED Jacob Rodrigues Pereira)
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CURSOS PROFISSIONAIS | 12.O ANO
• Qualificação Profissional de Nível 4;
• 12.o ano de Escolaridade (Jovens com 9.o ano completo ou formação equivalente);
• 3 anos / 3.200 a 3.400 horas.

CURSOS
TÉCNICO DE
AUDIOVISUAIS

Desempenha tarefas de caráter técnico no domínio do som, do vídeo
e da imagem.
(CED D. Maria Pia)

Presta cuidados de apoio direto a indivíduos no domicílio ou em
contexto institucional - idosos, pessoas com deficiência ou pessoas
FAMILIAR E DE APOIO
com outro tipo de dependência funcional.
À COMUNIDADE
(CED Pina Manique)
TÉCNICO DE APOIO

TÉCNICO DE APOIO
À GESTÃO

Efetua as tarefas associadas ao trabalho com documentação
(receber, elaborar, verificar, registar, expedir e arquivar), gerir stocks
e colaborar no departamento de compras e marketing.
(CED Pina Manique)

TÉCNICO DE

Participa no planeamento e desenvolvimento de estratégias de
Marketing e Comunicação de uma organização, através das Relações- MARKETING,
Públicas e da Publicidade.
RELAÇÕES-PÚBLICAS
(CED Pina Manique)
COMUNICAÇÃO

E PUBLICIDADE
TÉCNICO DE
COZINHA E
PASTELARIA
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Prepara, organiza e confeciona refeições da gastronomia regional
portuguesa e/ou gastronomia internacional.
(CED Pina Manique e CED D. Maria Pia)
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TÉCNICO DE DESIGN
DE MODA

TÉCNICO DE
DESPORTO (1)

ESTETICISTA

TÉCNICO DE
ELECTRÓNICA,
AUTOMAÇÃO E
INSTRUMENTAÇÃO
TÉCNICO DE
INFORMÁTICA SISTEMAS

Executa projetos de criação de novos produtos de vestuário e/
ou acessórios, ou desenvolve produtos já existentes, destinados à
confeção em série e por medida.
(CED D. Maria Pia)
Trabalha no âmbito de diferentes modalidades desportivas, na
organização e dinamização de atividades de ocupação de tempos
livres, animação e lazer.
(CED Pina Manique)
Presta cuidados estéticos e tratamentos integrais ou parciais de
rosto e/ou corpo, em institutos de beleza e outros similares.
(CED Pina Manique)
Realiza a instalação, manutenção e operação de equipamentos
eletrónicos, pneumáticos, hidráulicos e de instrumentação e medida.
(CED Pina Manique)
Instala, configura e faz a manutenção e administração de redes,
ferramentas, equipamentos e sistemas informáticos.
(CED Pina Manique)

Anima e organiza eventos em empresas de turismo, organiza reservas
em agências de viagens e faz receção e acolhimento em unidades
INFORMAÇÃO E
turísticas.
ANIMAÇÃO TURÍSTICA
(CED Pina Manique)
TÉCNICO DE

(1) A Admissão ao curso de Técnico de Desporto está sujeita à realização de provas práticas, com um peso
de 70% na ordenação dos candidatos. Este requisito visa garantir que os candidatos possuem condições de
performance física compatíveis com as exigências físicas do curso, que os habilitará ao seu bom desempenho
e inserção profissional. Considerando as atuais circunstâncias decorrentes da prevenção de contágio por
COVID-19, a Casa Pia de Lisboa, no ano letivo 2021/22, irá substituir estas provas práticas por Questionário e
Declaração Médica de Robustez Física e Psicológica. Os restantes 30% de ponderação resultam da aplicação
dos critérios de admissão, através de dados obtidos em sede de entrevista e prova documental.
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TÉCNICO DE
INFORMÁTICA INSTALAÇÃO E
GESTÃO DE REDES

Instala e faz a manutenção de redes e equipamentos informáticos.
(CED Pina Manique)

(CNQ)

TÉCNICO DE
MECATRÓNICA

TÉCNICO DE
MECATRÓNICA
AUTOMÓVEL

TÉCNICO DE ÓTICA
OCULAR

Instala, faz a manutenção, reparação e adaptação de equipamentos
nas áreas de eletricidade, eletrónica, controlo automático, robótica
e mecânica.
(CED Pina Manique)
Proceder à manutenção, diagnosticar anomalias e efetuar reparações
nos diversos sistemas mecânicos, elétricos e eletrónicos de
automóveis ligeiros de acordo com os parâmetros e especificações
técnicas definidas pelos fabricantes e com as regras de segurança e
de proteção ambiental aplicáveis.
(CED Pina Manique)
Monta, adapta, repara e vende artigos destinados a compensar
problemas visuais.
(CED Pina Manique)

Confeciona produtos alimentares de pastelaria e padaria.
PASTELARIA/PADARIA (CED Nuno Álvares Pereira)
TÉCNICO DE

TÉCNICO DE
RESTAURANTE - BAR

TÉCNICO DE
RELOJOARIA
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Planifica, dirige e efetua o serviço de alimentos e bebidas à mesa e
ao balcão.
(CED Pina Manique e CED D. Maria Pia)
Desempenha as tarefas de assistência técnica, manutenção e
reparação de relógios mecânicos e eletrónicos, cronómetros,
cronógrafos, contadores, temporizadores e dispositivos similares.
(CED Pina Manique)
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CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA
12.O ANO
• Qualificação Profissional de Nível 5;
• 12.o Ano de Escolaridade (Jovens com 12.o ano completo ou habilitação legalmente
equivalente; qualificação profissional de nível 4; aprovação em todas as disciplinas do
10.o e 11.o e tendo estado inscritos no 12.o ano de um curso de ensino secundário ou de
habilitação legalmente equivalente e não o tenham concluído).;
• 1.200 a 1.560 horas.

CURSOS

EXERCÍCIO FÍSICO

34

Planeia, concebe, orienta e conduz os programas e atividades
desportivas da condição física e participa, sob coordenação de um
Diretor Técnico, na avaliação e prescrição das atividades desportivas
e na promoção à adesão à prática desportiva.
(CED Pina Manique)

V
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CEFAD

R. Francisco Baía, 9, 1500-278 Lisboa
213 623 419 | 968 556 218
geral.escolaprofissional@cefad.pt
info.escolaprofissional@cefad.pt
Para mais informações: https://escolacefad.pt/
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CURSOS
• Três anos letivos
• Equivalência 12.o ano ano de escolaridade
• Qualificação Profissional de Nível 4

TÉCNICO DE
DESPORTO

Planeia, organiza e desenvolve treinos de modalidades desportivas,
individuais ou coletivas. Organiza e dinamiza atividades físicas e
desportivas em contexto de ocupação de tempos livres, animação e
lazer. Está apto a trabalhar em câmaras municipais, juntas de freguesia;
clubes e associações desportivas e recreativas e de desenvolvimento
local; Empresas de atividades de desporto turismo e lazer.

Aptidão para executar os cuidados ao nível do bem-estar corporal,
tendo em conta os princípios anatómicos e cosméticos, bem como
os de segurança e saúde e contribuir para os cuidados estéticos
do corpo recorrendo às diversas formas de massagens, tais como
MASSAGEM ESTÉTICA
massagens de relaxamento, drenantes, holísticas e preparatórias
E BEM-ESTAR
e complementares a tratamentos cirúrgicos. Pode trabalhar em
Spas; Clínicas de estética; Hotéis e resorts; Centros de estética e
beleza; Cabeleireiros; Clínicas e Centros de Medicina Natural; Apoio
domiciliário; Health Clubs.

TÉCNICO AUXILIAR
DE SAÚDE

ESTETICISTA

36

O técnico auxiliar de saúde é o profissional que, sob a orientação de
profissionais de saúde com formação superior, auxilia na prestação de
cuidados de saúde aos utentes, 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 administrativo das diferentes unidades e serviços de
saúde. Pode trabalhar em hospitais, clínicas, centros de saúde, centro
de apoio polivalente, apoio domiciliário, etc.
O Curso de Esteticista consiste na aprendizagem das técnicas de
estética mais inovadoras ao nível da manicura, pedicura, epilação,
maquilhagem, tratamentos de corpo e rosto, diferentes tipos
de massagens, aparatologia de estética (laser, radio frequência,
criolipolise, …), reflexologia, design de sobrancelhas entre outras.
Pode trabalhar em gabinetes de estética, hotéis, spa, cabeleireiros,
clínicas de estética, etc.
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CENFIM

NÚCLEO DE LISBOA - POÇO DO BISPO
Rua dos Amigos de Lisboa, S/N.o, 1950-307 Lisboa
218 610 151 / 936 068 499

NÚCLEO DE LISBOA - PÓLO TECNOLÓGICO DE LISBOA
Rua Cesina Adães Bermudes, N.o 1, 1600-604 Lisboa
217 152 838 / 936 068 869

lisboa@cenfim.pt
Para mais informações: https://www.cenfim.pt/
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CURSOS
• Qualificação Profissional de Nível 4
• Equivalência 12.o ano ano de escolaridade

TÉCNICO/A DE
MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL DE
METALURGIA E
METALOMECÂNICA

TÉCNICO/A DE
MECATRÓNICA

Interpretar desenhos, esquemas, normas e outras especificações
técnicas, a fim de identificar formas e dimensões, funcionalidade,
materiais e outros dados complementares relativos a equipamentos
industriais. Planear e organizar os trabalhos de manutenção de
equipamentos industriais, de acordo com as normas de qualidade
estabelecidas. Orientar, controlar e desenvolver as atividades na
área da manutenção de equipamentos industriais.
O Técnico/a de Mecatrónica, tem como objetivos fundamentais, efetuar
a instalação, manutenção, reparação e adaptação de equipamentos
diversos, nas áreas de e eletricidade, eletrónica, controlo automático,
robótica e mecânica assegurando a otimização do seu funcionamento,
respeitando as normas de segurança de pessoas e equipamentos.

• Qualificação Profissional de Nível 5
• Pós-secundário, não superior (especialização)

TECNOLOGIA
MECATRÓNICA

TECNOLOGIA
MECÂNICA

38

GESTÃO DA
PRODUÇÃO

Planear e projetar equipamentos e sistemas ou, em casos mais
complexos, coadjuvar quadros superiores, de modo a contribuir para
a modernização de unidades fabris. Colaborar com os departamentos
de I/D no desenvolvimento de novos produtos. Apoiar a área do
planeamento. Cooperar com a área de manutenção. Cooperar com a
área da qualidade.
Projetar e analisar o produto para a função a que se destina, refletindo
preocupações com a segurança. Analisar e escolher o material adequado
ao fabrico do produto, tendo em consideração as características
mecânicas, físicas, químicas e as quantidades a produzir. Definir o processo,
a sequência das operações e o método mais eficaz para a execução do
produto. Coordenar as atividades de fabrico do produto, equipamentos e
pessoas com vista a otimizar a qualidade e quantidade da produção.
Coadjuvar a planificação e programação da produção. Executar o
plano de produção. Controlar a produção. Otimizar a produção. Liderar
equipas de produção. Fazer a ligação com outros departamentos.
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CENTRO DO SETOR
ALIMENTAR DA PONTINHA

Av. 25 de abril, 22, 1679-015 Pontinha
214 789 500
cfpsa@cfpsa.pt
Para mais informações: www.cfpsa.pt
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TÉCNICO/A
DE COZINHA/
PASTELARIA

TÉCNICO/A DE
RESTAURANTE/BAR

40

Profissional que, no domínio das normas de higiene e segurança
alimentar, planifica e dirige os trabalhos de cozinha, colabora na
estruturação de ementas, bem como prepara e confeciona refeições
num enquadramento de especialidade, nomeadamente gastronomia
regional portuguesa e internacional. As atividades principais a
desempenhar por este técnico são: armazenar e assegurar o estado
de conservação das matérias-primas utilizadas no serviço; preparar o
serviço de cozinha para a confeção das refeições; assegurar a limpeza
e arrumação dos espaços, equipamentos e utensílios, verificando
existências e controlando o seu estado de conservação; preparar/
confecionar fundos, molhos e guarnições; preparar, confecionar
e empratar entradas, sopas, pratos de carne, de peixe e mariscos,
de legumes e outros alimentos e sobremesas, quer regionais quer
internacionais; articular com o serviço de mesa a fim de satisfazer os
pedidos de refeições e serviços especiais; pesquisar novas técnicas
e tendências de cozinha e pastelaria; implementar as normas de
autocontrolo e HACCP; gerir e controlar os custos de produção;
colaborar na elaboração de cartas e ementas.
Profissional que planifica, coordena e executa o serviço de
restaurante e bar, respeitando as normas de higiene e segurança, em
estabelecimentos de restauração e bebidas, integrados ou não em
unidades hoteleiras, com vista a garantir um serviço de qualidade e
satisfação do cliente. As atividades principais a desempenhar por
este técnico são: planear e preparar o serviço de restaurante/bar,
de acordo com as normas de higiene e segurança; acolher e atender
o cliente no serviço de restaurante/bar; preparar e servir bebidas
simples e compostas e alimentos e bebidas de cafetaria; executar
os serviços de restaurante, vinhos e outras bebidas; executar
confeções de sala e arte cisória; planear e executar os diferentes
serviços especiais; faturar os serviços prestados; controlar custos de
alimentos e custos de bebidas; colaborar na elaboração de cartas de
restaurante, bar e vinhos; prestar os primeiros socorros e os cuidados
básicos de saúde e bem estar; atender e resolver reclamações de
clientes; efetuar requisições e preencher outra documentação
técnica relativa à atividade desenvolvida.
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CEPRA
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
DE REPARAÇÃO AUTOMÓVEL

Rua Francisco Salgado Zenha, 3 / 2885-332 - Prior Velho
219 427 870 / 219 498 993
geral@cepra.pt
Para mais informações: www.cepra.pt
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CURSOS
• Qualificação Profissional de nível 4
• Equivalência ao Secundário

Planear, organizar, acompanhar e efetuar o aprovisionamento e a
venda de peças e acessórios de veículos automóveis em função
APROVISIONAMENTO
dos objetivos e estratégias comerciais da empresa e com vista à
E VENDA DE PEÇAS
satisfação dos clientes.
TÉCNICO/A DE

TÉCNICO/A DE
MECATRÓNICA
AUTOMÓVEL

TÉCNICO/A DE
MECATRÓNICA DE
MOTOCICLOS

42

Diagnosticar, reparar e verificar motores a gasolina e diesel.
Diagnosticar, reparar e verificar sistemas de arrefecimento e
lubrificação. Ler, interpretar e analisar esquemas elétricos e manusear
aparelhos de medida. Diagnosticar, reparar e verificar sistemas de:
ignição, alimentação e sobrealimentação; transmissão convencional
e automática; direção, suspensão e travagem; carga e arranque;
segurança passiva e de conforto e segurança; comunicação e
informação. Controlar a qualidade e organizar o trabalho.
Diagnosticar e a reparar sistemas mecânicos, elétricos e eletrónicos
de motociclos.
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TÉCNICO/A DE
RECEÇÃO E
ORÇAMENTAÇÃO DE
OFICINA

TÉCNICO/A DE
REPARAÇÃO
E PINTURA DE
CARROÇARIAS

Rececionar a viatura e recolher informação sobre tipologia de
intervenção/ reparação a efetuar. Verificar in loco, aspetos de
reparação evidenciados pelo cliente. Informar o cliente da tipologia
de reparação a efetuar na viatura e encaminhar para os serviços
internos da oficina. Orçamentar o custo total da intervenção a realizar
na viatura (manutenção ou colisão). Acompanhar o desenvolvimento
da reparação, verificando o cumprimento dos prazos e das reparações
preconizadas. Proceder à entrega da viatura.
Identificar, caracterizar e aplicar processos de soldadura na reparação
de carroçarias e seus elementos de alumínio. Efetuar acabamentos,
limpeza, polimento, embelezamento da carroçaria e inspecionar e
controlar as tarefas realizadas. Pintar componentes em diferentes
materiais. Proceder à manutenção das instalações, equipamentos
e ferramentas de reparação de carroçarias e pintura automóvel.
Organizar o trabalho e controlar a qualidade das intervenções
efetuadas, utilizar e registar dados na ordem de reparação e gerir
stocks de material.

EFJ – EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE JOVENS – TIPO 7
Jovens com menos de 23 anos, com o 12.o ano de escolaridade.
Mecatrónica Automóvel – Tipo 7: 12 meses - 1625 horas, das quais 210h são de Formação
Prática em Contexto de Trabalho numa oficina.
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CET- CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA
Conferem uma qualificação de nível 5 do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ). Destinamse a jovens e adultos/ as, com idade igual ou superior a 18 anos, preferencialmente titulares
de um curso do ensino secundário, ou de habilitação equivalente.
Mecatrónica Automóvel, Planeamento e Controlo de Processos: 1400 horas das quais 400
de formação prática em contexto de trabalho numa oficina.

EFA – EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS
Pessoas com idade igual ou superior a 18 anos, com o ensino básico ou o ensino secundário
e que não detenham a qualificação adequada para efeitos de progressão ou inserção no
mercado de trabalho.

Saídas Profissionais que conferem Qualificação Profissional de nível 2, dirigidas a candidatos
com o 9.o ano como mínimo:
• Certificação Profissional de Mecânica de Motociclos: 1060 horas das quais 120 de formação
prática em contexto de trabalho numa oficina.
• Certificação Profissional de Mecânica de Serviços Rápidos: 960 horas das quais 120 de
formação prática em contexto de trabalho numa oficina.

Saídas Profissionais que conferem Qualificação Profissional de nível 4, dirigidas a candidatos
com o 12.o ano como mínimo:
• Certificação Profissional de Mecatrónica Automóvel: 1550 horas das quais 210 de formação
prática em contexto de trabalho numa oficina.
• Certificação Profissional de Mecatrónica de Motociclos: 1425 horas das quais 210 de
formação prática em contexto de trabalho numa oficina.
• Certificação Profissional de Reparação e Pintura de Carroçarias: 1475 horas das quais 210
de formação prática em contexto de trabalho numa oficina.

44

• Certificação Profissional de Receção e Orçamentos: 1300 horas das quais 210 de formação
prática em contexto de trabalho numa oficina.
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DUAL

Avenida Infante D. Henrique, Lote 320, Entreposto 2, Piso 2, Fração 2,
1800-220 Lisboa
213 474 415
glopes@dual.pt
smodesto@dual.pt
Para mais informações: https://www.dual.pt/
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CURSOS
• Qualificação Profissional de nível 4
• Equivalência 12.o ano
• Frequência Gratuita

TÉCNICO/A
DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA

TÉCNICO/A DE
MECATRÓNICA
AUTOMÓVEL
APLICADA

46

Negociar com fornecedores; recolher propostas e orçamentos
e analisá-los; controlar stocks; organizar e efetuar a receção de
mercadorias e a sua verificação; processar encomendas; controlar e
determinar a qualidade dos produtos; controlar e lançar entradas de
pagamento; processar salários e verificar faturas; realizar tarefas de
contabilidade geral e analítica; negociar com bancos, companhias de
seguros e com alfândegas; elaborar análises de mercado e pesquisas
de vendas; criar planos de publicidade; elaborar descrição de funções
e realizar avaliações de desempenho.
Estabelecer o diagnóstico definitivo, após exame metódico das avarias;
determinar o método de reparação com base nas ordens de reparação;
estabelecer o diagnóstico definitivo, após exame nas ordens de
reparação; determinar o grau de desgaste e a qualidade residual das
peças, sob o ponto de vista da otimização do seu funcionamento e do
seu grau de segurança e propor reparações preventivas; realizar uma
manutenção sistemática; executar reparações e fazer a substituição
de todas as peças necessárias; proceder à regulação da maior parte
das peças mecânicas, hidráulicas e pneumáticas, assim como fazer
reparações elementares das partes elétricas e eletrónicas; instalar os
acessórios que fazem normalmente parte da sua atividade e controlar
os próprios trabalhos que executa.
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TÉCNICO/A
DE APOIO
À GESTÃO

TÉCNICO/A DE
MECATRÓNICA
AUTOMÓVEL

TÉCNICO/A DE
MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL
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Elaborar planos operacionais de marketing, respeitando as etapas
de desenvolvimento; reconhecer as aplicações informáticas
disponíveis para a área comercial; executar documentos comerciais
em suporte informático; aplicar as regras de gestão económica
de stocks; elaborar orçamentos e analisar desvios orçamentais;
aplicar métodos e técnicas de análise financeira e de gestão
orçamental como ferramenta para a gestão das empresas; utilizar
uma aplicação informática de contabilidade e recolher, selecionar
e preparar informação contabilística e financeira, para posterior
análise e cumprimentos das obrigações de gestão; colaborar na
identificação das necessidades de aprovisionamento e na escolha
de equipamentos e materiais necessários ao desenvolvimento da
atividade da empresa ou serviço público; executar e/ou assegurar a
execução de tarefas administrativas de apoio à gestão de recursos
humanos; colaborar na organização e controlo dos procedimentos
definidos para a aplicação e a manutenção do Sistema de Gestão
da Qualidade e técnico de Eletrónica, Automação e Computadores.
Diagnosticar, reparar e verificar motores a gasolina e diesel; sistemas
de arrefecimento e lubrificação; sistemas de ignição, alimentação
e sobrealimentação; sistemas de transmissão convencional e
automática; sistemas de direção, suspensão e travagem; sistemas
de carga e arranque; sistemas de segurança ativa, passiva e de
conforto e segurança; sistemas de comunicação e informação;
controlar a qualidade e organizar o trabalho; ler, interpretar e
analisar esquemas elétricos e manusear aparelhos de medida.
Interpretar especificações de desenhos e outras informações
técnicas; analisar e interpretar dados de funcionamento elétrico
e mecânico dos equipamentos elétricos e detetar avaria dos
mesmos; estudar, elaborar e avaliar planos de manutenção; avaliar
as necessidades de equipamento ou material e providenciar a sua
aquisição dentro das normas previstas; instalar, conservar, detetar
avarias e reparar diversos tipos de circuitos, máquinas e aparelhagem
elétrica; estabelecer diagnósticos.
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ESCOLA DE RECUPERAÇÃO
DO PATRIMÓNIO DE SINTRA

Av. Professor Dr. Dom Fernando de Almeida, São Miguel de Odrinhas, 2705- 739
São João das Lampas, Sintra
21 923 86 87
eprps@cm-sintra.pt
Para mais informações: www.escoladopatrimonio.pt
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CURSOS
• Qualificação Profissional de nível 4
• Equivalência ao 12.o ano

ASSISTENTE
DE CONSERVAÇÃO
E RESTAURO

TÉCNICO
DE JARDINAGEM
E ESPAÇOS VERDES

TÉCNICO
DE FOTOGRAFIA

TÉCNICO DE DESIGN
DE INTERIORES
E EXTERIORES
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Profissional qualificado que, sob orientação direta de um técnico
superior da área, execute as tecnicas relativas à conservação
preventiva e curativa, bem como ao restauro do património cultural
móvel ou integrado, de entre as seguintes especialidades: azulejo,
pedra, pintura mural, metais, madeiras.
Profissional qualificado para coordenar, organizar e executar tarefas
relativas à instalação e manutenção de jardins e espaços verdes, de
acordo com o projeto e respeitando as normas de segurança e saúde
no trabalho agrícola e de proteção do ambiente.
Profissional qualificado apto a realizar trabalhos fotográficos,
operando diferentes tipos de câmaras fotográficas e acessórios,
equipamentos de iluminação, revelação, impressão e tratamento de
imagem fotográfica.
Profissional qualificado a interpretar, projetar e transformar espaços
preexistentes tendo em conta a utilização, a função, a qualidade e a
estética, utilizando recursos tecnológicos e materiais adequados e
demonstrando sensibilização para as questões sociais e ambientais.
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TÉCNICO DE
PRODUÇÃO E
TECNOLOGIAS DA
MÚSICA

TÉCNICO DE
CONSTRUÇÃO DE
INSTRUMENTOS
MUSICAIS

TÉCNICO DE
AUDIOVISUAIS

TÉCNICO DE
SEGURANÇA E
SALVAMENTO EM
MEIO AQUÁTICO
TÉCNICO DE
INDÚSTRIAS
ALIMENTARES
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Profissional qualificado para trabalhar num projeto musical, da
preparação à produção, assegurando a componente técnica
necessária para a execução musical.
Profissional qualificado apto a construir, reparar, restaurar, afinar
e efetuar a manutenção dos instrumentos musicais em madeira,
concebendo e executando por criação de prototipagem ou recriação.
A construção artesanal e manutenção de instrumentos musicais e,
em particular, dos instrumentos em madeira de cordas com caixasde-ressonância é conhecida como luthierie. Tratando-se de uma
atividade muito especializada e em vias de desaparecer, torna-se
imperativa a formação pedagógica que promova uma nova geração de
luthiers, onde se privilegie a partilha de experiências entre gerações
de artesãos.
Profissional qualificado apto a desempenhar tarefas de carácter
no domínio do som e do vídeo e de carácter artístico no domínio
de imagem, para o exercício de profissões ligadas à produção de
conteúdos audiovisuais.
Profissional qualificado, apto para desenvolver atividades de
prevenção e de salvamento em meio aquático, nomeadamente nos
espaços de risco e de sinistralidades aquáticas.
Orientar, controlar e executar as tarefas inerentes aos processos de
preparação, transformação e conservação de produtos alimentares,
bem como as tarefas diretamente ligadas ao controlo da qualidade e
gestão da produção.
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EPAV
ESCOLA PROFISSIONAL
ALDA BRANDÃO DE VASCONCELOS

EPAV - COLARES
Avenida Dr. Brandão de Vasconcelos, 2705-182 Colares
21 929 05 86
secretariacolares@epav.pt
Para mais informações: www.epav.pt

EPAV - SINTRA
Avenida D. Francisco de Almeida, 1, 2710-562, Sintra
219109040
secretariaportela@epav.pt
Para mais informações: www.epav.pt
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EPAV - COLARES

CEF’S TIPO 2 E TIPO 3
• Equivalência ao 9.o ano
• Condições de acesso: idade igual ou superior a 15 anos | 8.o ano concluído ou frequência
do 9.o ano;
• Entre 1 a 3 meses.

COZINHEIRO

CUIDADOR DE
CRIANÇAS E JOVENS

52

Habilitado/a a trabalhar em estabelecimentos de restauração e
bebidas, integrados ou não em unidades hoteleiras.
Cuidar, apoiar, vigiar e acompanhar crianças e jovens até aos 18 anos,
colaborando na execução de atividades lúdico-pedagógicas de vida
diária e de lazer, promovendo o seu bem-estar e desenvolvimento
integral, no respeito pelos princípios de segurança e deontologia
profissional.
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EPAV - COLARES

CURSOS PROFISSIONAIS
• Equivalência ao 12.o ano
• Condições de acesso: 9.o ano concluído;
• Entre 3 a 4 meses.

TÉCNICO/A COZINHA
E PASTELARIA

TÉCNICO/A
PASTELARIA
E PADARIA

TÉCNICO/A
RESTAURANTE-BAR

TÉCNICO/A TURISMO
AMBIENTAL E RURAL

TÉCNICO/A DE
GESTÃO AMBIENTAL
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Planear, coordenar e executar as atividades de cozinha/pastelaria,
em estabelecimentos de restauração e bebidas, integrados ou não
em unidades hoteleiras.
Planear, coordenar e executar as atividades de produção de pastelaria/
padaria, em unidades de produção ou em estabelecimentos de
restauração e bebidas, integrados ou não em unidades hoteleiras.
Planear, coordenar e executar o serviço de restaurante e bar, em
estabelecimentos de restauração e bebidas, integrados ou não em
unidades hoteleiras.
Executa serviços de receção em alojamento rural e de informação,
organização e animação de eventos, participa na aplicação de
medidas de valorização do turismo em espaço rural.
Executar operações relativas à gestão do ambiente e do
desenvolvimento sustentável, respeitando as normas e regulamentos
de qualidade, segurança e saúde no trabalho e proteção ambiental.
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EPAV - SINTRA

CURSOS PROFISSIONAIS
• Equivalência ao 12.o ano
• Condições de acesso: 9.o ano concluído;
• Entre 3 a 4 meses.

TÉCNICO/A
DE PROTEÇÃO CIVIL

Desenvolver atividades de prevenção de riscos coletivos inerentes
a situações de acidente grave ou catástrofe, assim como, participar
no planeamento de atividades de atenuação dos seus efeitos, de
proteção, socorro e assistência às pessoas e bens em perigo quando
aquelas situações ocorram.

Cuidar de crianças com idade até aos 6 anos, incluindo crianças com
TÉCNICO/A
necessidades específicas de educação, durante as suas atividades
DE AÇÃO EDUCATIVA quotidianas e de tempos livres, garantindo a sua segurança e bemestar, promovendo o seu desenvolvimento adequado.

TÉCNICO/A
APOIO
PSICOSSOCIAL
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Promover, integrado em equipas multidisciplinares, o desenvolvimento
psicossocial de indivíduos, de grupos e comunidades em contextos
sociais de maior vulnerabilidade, com enfoque nos níveis de risco e
no ciclo de vida, potenciando as capacidades internas como apoio
na reconstrução de um percurso de vida autónomo, produtivo e com
qualidade.
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EPAV - SINTRA

TÉCNICO
DE HIGIENE
E SEGURANÇA
NO TRABALHO
TÉCNICO/A
DE ENERGIAS
RENOVÁVEIS –
FOTOVOLTAICO

TÉCNICO DE GESTÃO
DE EQUIPAMENTOS
INFORMÁTICOS

TÉCNICO/A DE
MECATRÓNICA
AUTOMÓVEL
(AGUARDA
HOMOLOGAÇÃO)
TÉCNICO DE
MECATRÓNICA
MOTOCICLOS
(AGUARDA
HOMOLOGAÇÃO)
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Profissionais aptos a aplicar nas empresas os instrumentos,
metodologias e técnicas específicas para o desenvolvimento de
atividades de identificação e prevenção de riscos profissionais, com
vista a garantir a segurança e saúde dos trabalhadores.
Programar, organizar e executar a instalação, a manutenção e a
reparação de sistemas solares fotovoltaicos, de acordo com as
normas, os regulamentos de segurança e as regras de boas práticas
aplicáveis.
Profissionais aptos a instalar equipamentos e redes, bem como
fazer a sua manutenção e administração, realizar atividades de
conceção, especificação, projeto, implementação, avaliação, suporte
e manutenção de sistemas e de tecnologias de processamento e
transmissão de dados e informações.
Proceder à manutenção, diagnosticar anomalias e efetuar reparações
nos diversos sistemas mecânicos, elétricos e eletrónicos de
automóveis ligeiros de acordo com os parâmetros e especificações
técnicas definidas pelos fabricantes e com regras de segurança e de
proteção ambiental aplicáveis.
Efetuar a manutenção, diagnosticando anomalias e reparando,
diversos sistemas mecânicos, elétricos e eletrónicos, elementos
plásticos e soldáveis em motociclos, de acordo com os parâmetros e
especificações técnicas definidas pelos fabricantes e com as regras
de segurança, saúde e de proteção ambiental aplicáveis.
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EPAR - ESCOLA PROFISSIONAL
ALMIRANTE REIS

Largo do Leão 9 | 1000-188 – Lisboa (Metro Arroios)
217 647 606 | 910 251 376
00351 910 251 376
info@epar.pt
Para mais informações: www.epar.pt
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CEF – TIPO 2
• Qualificação profissional Nível 2
• Equivalência 9.o ano de escolaridade
• 2 anos

EMPREGADO/A
DE
RESTAURANTE/ BAR

Organizar, preparar e executar o serviço de restaurante/bar,
respeitando as normas de higiene e segurança, em estabelecimentos
de restauração e bebidas, integrados ou não em unidades hoteleiras,
em cooperação com os demais elementos da equipa, com vista a
garantir um serviço de qualidade e satisfação do cliente.

CURSOS PROFISSIONAIS
• Qualificação profissional Nível 4
• Equivalência ao 12.o ano
• 3 anos | 3300 horas

CURSO
PROFISSIONAL
DE
CABELEIREIRO/ A
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Executa diferentes processos de tratamento e embelezamento
capilar, para homem e senhora, designadamente, lavagem, secagem,
penteado, corte, coloração/descoloração, ondulação, alisamento/
desfrisagem, e aplicação de cabeleiras e postiços, utilizando os
produtos e técnicas adequados e obedecendo às normas de ambiente,
higiene e saúde.
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TÉCNICO
DE TURISMO

TÉCNICO DE GESTÃO
(VARIANTE
DE RECURSOS
HUMANOS)

TÉCNICO DE APOIO
PSICOSSOCIAL

Executa serviços de informação, animação e organização de eventos
em empresas de turismo, de reservas em agências de viagens e de
receção e acolhimento em unidades turísticas.
Assegurar a aplicação dos procedimentos técnico – administrativos
necessários à elaboração, aplicação e atualização, dos instrumentos
gerais de gestão, na empresa ou serviço público.
Promover, autonomamente ou integrado em equipas multidisciplinares,
o desenvolvimento psicossocial de grupos e comunidades no
domínio dos cuidados sociais e de saúde e da intervenção social e
comunitária.

Desenvolver ações nas áreas de estudos de mercado, marketing
COMUNICAÇÃOdigital e outras técnicas de comunicação de marketing, gestão de
– MARKETING,
marca, publicidade, relações-públicas, promoção, bem como funções
RELAÇÕES-PÚBLICAS de assessor de comunicação, serviço a clientes, criativo/a, produtor
E PUBLICIDADE
gráfico e audiovisual.
TÉCNICO DE

CURSOS DE APRENDIZAGEM
• Idade inferior a 25 anos
• 9.o ano de escolaridade ou equivalência | Ensino secundário incompleto
• Duração entre 2800 e 3700 horas
Profissional, numa empresa, apto para a regulação do trabalho.
Essa regulação integra tanto regras formais (acordos internos,
TÉCNICO DE
convenções coletivas, leis, regulamentações, etc.) como as respetivas
RELAÇÕES LABORAIS
regras informais (nomeadamente fundadas sobre os costumes e as
tradições) e abrange uma área complexa de processos sociais.
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EPAOE
ESCOLA PROFISSIONAL ARTES
E OFÍCIOS DE ESPETÁCULOS

Costa do Castelo 1100, 1100-179 Lisboa
218 855 550 | 913790951
epaoe@chapito.org
Para mais informações: https://chapito.org/areas-de-actuacao/formacao/epaoe/
a-epaoe/
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CURSOS
• Qualificação profissional de nível 4
• Equivalência ao 12.o ano + estágio profissional em todos os anos letivos

CENOGRAFIA,
FIGURINOS E

Técnicos de realização plástica marcados pelo imaginário circense.

ADEREÇOS

Artistas preparados para a interpretação nas artes do espetáculo
INTERPRETAÇÃO E
– teatro, dança, circo, variedades vocacionadas para a expressão
ANIMAÇÃO CIRCENSE corporal circense, em espetáculos próprios ou dirigidos por outros.
CURSO DE
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EPAD
ESCOLA PROFISSIONAL ARTES,
TECNOLOGIA E DESPORTO

PICOAS (SEDE)
Rua Andrade Corvo, 30, 1050-009 Lisboa
218 414 050
info@epad.edu.pt
Para mais informações: www.epad.edu.pt

AREEIRO
Praça Bernardo Santareno, 5C, 1900-098 Lisboa
213 569 070
info@epad.edu.pt
Para mais informações: www.epad.edu.pt
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CURSOS
• Qualificação profissional de nível 4
• Equivalência ao 12.o ano
• Duração de 3 anos

INTÉRPRETE /
ATOR / ATRIZ*

TÉCNICO DE AÇÃO
EDUCATIVA

TÉCNICO DE APOIO
À GESTÃO*

Prosseguimento de Estudos na área do teatro e interpretação;
profissional em Companhias de Teatro; profissional de companhias
de dança; profissional da indústria televisiva e cinematográfica;
dobragem e locução; atividades socioculturais em estruturas de
hotelaria, turismo, eventos e produção de espetáculos.
Picoas
Técnico de Ação Educativa em: berçários, creches, jardins de infância,
escolas, ATLS e Centros de Estudo; prosseguimento de estudos na
área da educação; animador/a de crianças e jovens para eventos
infantis.
Picoas | Areeiro
Prosseguir estudos na área das ciências Socioeconómicas (Gestão,
Economia, Contabilidade); desenvolver uma atividade no domínio da
assessoria à Direção (Técnico administrativo Técnico de secretariado);
técnico do departamento Financeiro de qualquer unidade económica/
serviços; técnico de gestão em Organizações Financeiras e em
Seguradoras; técnico de gestão nas áreas Comercial, Marketing e
Comunicação; técnico de gestão de Recursos Humanos; técnico de
gestão em áreas de compras e aprovisionamento (stocks), logística
e expedição; técnico de gestão da Qualidade.
Picoas
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TÉCNICO DE APOIO
À GESTÃO
DESPORTIVA

TÉCNICO DE APOIO
PSICOSSOCIAL

TÉCNICO DE
AUDIOVISUAIS

Promover, autonomamente ou integrado em equipas multidisciplinares,
o desenvolvimento psicossocial de grupos e comunidades no domínio
dos cuidados sociaisa Administração pública central e local, como por
exemplo Autarquias; setor privado não lucrativo, como por exemplo
clubes, associações e federações; sector privado lucrativo, como por
exemplo empresas de atividades desportivas; prosseguimento de
estudos na área da Gestão Desportiva. e de saúde e da intervenção
social e comunitária.
Picoas | Areeiro
Técnico de apoio psicossocial, nas áreas da Saúde, Educação e
Apoio à Comunidade, em todo o tipo de instituições do 3.o setor,
organismos públicos e instituições privadas; prosseguimento de
estudos na área de Assistente Social; prosseguimento de estudos na
área das Ciências Sociais: Psicologia, Serviço Social, Política Social,
Sociologia, entre outras.
Picoas
Operador de câmara, som e luz; editor de vídeo; misturador de
som e imagem; guionista/argumentista; técnico de pós-produção
e montagem; técnico de motion graphic design (TV, publicidade
e internet); prosseguimento de estudos na área de Cinema e
Audiovisuais; realização, programação e produção de conteúdos
audiovisuais para a web.
Picoas

Técnico de Comunicação e Relações-Públicas; técnico marketeer;
marketeer digital; técnico de Publicidade; técnico de Comunicação
COMUNICAÇÃO:
Gráfica e Audiovisual; prosseguimento de Estudos na área do
MARKETING,
Jornalismo e Comunicação Social; prosseguimento de Estudos na
RELAÇÕES-PÚBLICAS
área do Marketing.
E PUBLICIDADE
Picoas
TÉCNICO DE
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TÉCNICO DE
COMUNICAÇÃO E
SERVIÇO DIGITAL

TÉCNICO DE DESIGN
E COMUNICAÇÃO
GRÁFICA*

TÉCNICO DE
DESPORTO

TÉCNICO DE
FOTOGRAFIA

TÉCNICO DE GESTÃO
E PROGRAMAÇÃO
DE SISTEMAS
INFORMÁTICO

Técnico em departamento de comunicação de empresas na área dos
serviços, indústria e comércio; atendimento ao cliente presencial ou
não presencial; gestor de redes sociais; técnico de Gestão comercial;
prosseguimento de Estudos na área da Comunicação e Marketing.
Picoas
Técnico de Design de Comunicação; atelier de Design; Ateliers de
Comunicação; Agências de Publicidade; Editoras de revistas e livros;
Jornais; Gráficas; Prosseguimento de estudos para o ensino superior
na área do Design; Técnico de Web Desjgn; Ilustrador; Digital Artist.
Picoas
Cursos de Nível V (Treino Desportivo de Jovens, Lazer Desportivo
e Desporto e Turismo de Natureza); Ingresso no ensino superior
na área do desporto Técnico de Desporto em: Clubes desportivos,
Associações desportivas, Ginásios, Autarquias; Comércio e fabrico de
material desportivo; Organização de Eventos Desportivos; Ingresso
nas Forças Armadas.
Picoas | Areeiro
Fotografo de: Eventos, Desporto, Publicidade, Produto, Moda,
Arquitetura. Reportagem fotográfica e fotojornalismo; Profissional de
restauro e acervo fotográfico; Profissional de laboratório fotográfico;
Prosseguimento de estudos para cursos nível V e universitários na
área da fotografia e da comunicação visual.
Picoas
Programador (Linguagem C, Python, Java); Programador Web e Base
de Dados (PHP, HTML5, Javascript, SQL); Técnico de Hardware (IoT,
Hardware); Developer Android; Técnico de Helpdesk;
Prosseguimento de estudos para o ensino superior em: Engenharia
Informática e computadores, Gestão de informação, Informática
de Gestão, Engenharia Eletrónica e Telecomunicações; Full Stack
Developer; Programador Full Stack: Profissional de Multimédia.
Picoas
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TÉCNICO DE
INFORMAÇÃO
E ANIMAÇÃO
TURÍSTICA*

TÉCNICO DE
MULTIMÉDIA*

TÉCNICO
DE TURISMO

Prosseguimento de estudos em áreas dedicadas à hotelaria
e turismo; Prosseguimento de estudos em áreas dedicadas
à animação sociocultural; Animador turístico em: Unidades
hoteleiras, Aldeamentos Turísticos, Cruzeiros e Parques Temáticos;
Acolhimento e informação turística em: Aldeamentos Turísticos,
agências de viagens, Unidades hoteleiras, Museus, Atrações
Turísticas; Técnico e empresas de animação turística.
Picoas
Profissional de Web design; Produtor/gestor de projetos
multimédia; Programador de aplicações multimédia; Misturador
de som e imagem; Técnico de animação multimédia; Animador
2D; Modelador/animador 3D; Criador de ambientes virtuais;
Prosseguimento de estudos para o ensino superior na área de
Multimédia e Web & Mobile Development; Prosseguimento de
estudos em áreas relacionadas como o Design de Comunicação,
Cinema e Audiovisuais ou Informática.
Picoas
Base sólidas para a carteira de Guia Turístico; Profissional de turismo
em: Operadoras turísticas, Agências de viagens, Unidades hoteleiras,
Animador turístico, Programador turístico, Promotor de turismo
regional, Profissional do turismo aventura, Profissional de eco turismo.
Picoas
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ESCOLA PROFISSIONAL
BENTO DE JESUS CARAÇA

Rua Vítor Cordon, n.0 1, 1.0 , 1200-482 Lisboa
213 255 353 | 213 255 354 | 213 255 355
geral.lisboa@epbjc.pt
Para mais informações: http://epbjc.pt/lisboa/
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CURSOS
• Equivalência ao 12.o ano + estágio (formação em contexto de trabalho – 11.o e 12.o ano)
• Duração de 2 anos

TÉCNICO DE DESIGN
E ARTES (ARTES
GRÁFICAS)

Habilitação para trabalhar em empresas de design e publicidade,
departamentos gráficos de órgãos de comunicação social e gráficas.

TÉCNICO DE

Habilitação para trabalhar em empresas de comunicação, marketing
– MARKETING,
e publicidade; gabinetes de comunicação de organismos públicos e
RELAÇÕES-PÚBLICAS privados e órgãos de comunicação social.
COMUNICAÇÃO

E PUBLICIDADES
TÉCNICO DE GESTÃO
E PROGRAMAÇÃO
DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS

67

Habilitação para trabalhar em empresas de desenvolvimento e
manutenção de software; lojas de informática com serviço de apoio
ao público; departamento informático de instituições públicas ou
privadas.

V
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EPCI
ESCOLA PROFISSIONAL
DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM

Rua São Sebastião de Pedreira, 37. 1050-206 Lisboa
213 515 770
epci@epci.online.pt
Para mais informações: www.epci.pt
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CEF
• Qualificação profissional nível 3
• Equivalência ao 9.o ano
• Idade igual ou superior a 15 anos e inferior a 18.

OPERADOR(A) DE
FOTOGRAFIA

O CEF Operador(a) de Fotografia permite aos alunos concluírem o
9.o ano, realizarem um estágio curricular e adquirirem competências
profissionais através de soluções flexíveis, de acordo com os seus
interesses e as necessidades do mercado de trabalho, ao mesmo
tempo que incentiva e permite o prosseguimento de estudos.

CURSO PROFISSIONAL
• Qualificação profissional nível 4
• Equivalência ao 12.o ano
• Duração entre 2 a 3 meses

TÉCNICO DE
AUDIOVISUAIS

MULTIMÉDIA E
COMUNICAÇÃO

Aptidão para desempenhar tarefas de carácter técnico no domínio
do som e do vídeo e de caráter artístico no domínio da imagem, em
profissões ligadas à produção de conteúdos audiovisuais.
Aptidão para a exercer atividades no âmbito da produção digital,
conteúdos multimédia e desempenho de tarefas de caráter técnico
e artístico, com vista à criação de soluções.

Aptidão para desenvolver ações nas áreas de estudos de mercado,
MARKETING
gestão de marca, publicidade, relações-públicas, promoção e
(RELAÇÕES-PÚBLICAS outras técnicas de comunicação de marketing, bem como funções
E PUBLICIDADE)
de assessor de comunicação, serviço a clientes, criativo, produtor
gráfico e audiovisual.
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EPET
ESCOLA PROFISSIONAL ESTUDOS
TÉCNICOS / EXTERNATO ALVARES CABRAL

Estrada de Benfica, 628 1500-108 Lisboa
217 609 287
918 185 162
epet@epet.pt
Para mais informações: https://www.epet.pt/
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CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO – CEF
• Qualificação profissional Nível 2
• Equivalência 9.o ano de escolaridade e certificação profissional
• Duração 2 anos | 2106 horas

CUIDADOR DE
CRIANÇAS E JOVENS

Cuidar, apoiar, vigiar e acompanhar crianças e jovens até aos 18 anos,
colaborando na execução de atividades lúdico -pedagógicas, de vida
diária e de lazer, promovendo o seu bem-estar e desenvolvimento
integral, no respeito pelos princípios de segurança e deontologia
profissional.

CURSOS PROFISSIONAIS
• Qualificação profissional Nível 4
• Equivalência ao 12.o ano
• 3 anos | 3300 horas

TÉCNICO DE
DESPORTO

TECNICO DE APOIO
À GESTÃO
DESPORTIVA

71

Participa no planeamento, na organização e no desenvolvimento do
treino de modalidades desportivas, individuais ou coletivas, bem como
organizar e dinamizar atividades físicas e desportivas em contexto
de ocupação de tempos livres, animação e lazer. Pode trabalhar em
autarquias, Clubes Desportivos, Ginásios, Associações Desportivas,
Empresas de Aventura.
Colabora na gestão e manutenção de instalações e de equipamentos
desportivos; participa na conceção, desenvolvimento e avaliação de
programas, atividades e eventos desportivos em diversos contextos
organizacionais. Pode trabalhar em Câmaras Municipais, Juntas de
Freguesia, Clubes desportivos, Associações Desportivas, Empresas
de Atividade Desportivas, Organização de Eventos.
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TÉCNICO AUXILIAR
DE SAÚDE

TÉCNICO DE AÇÃO
EDUCATIVA

TÉCNICO ASSISTENTE
DENTÁRIO (A
AGUARDAR
HOMOLOGAÇÃO)
TÉCNICO AUXILIAR
DE FARMÁCIA
(A AGUARDAR
HOMOLOGAÇÃO)

TÉCNICO DE AÇÃO
EDUCATIVA

TÉCNICO ASSISTENTE
DENTÁRIO (A
AGUARDAR
HOMOLOGAÇÃO)
TÉCNICO AUXILIAR
DE FARMÁCIA
(A AGUARDAR
72

HOMOLOGAÇÃO)

Sob a orientação de profissionais de saúde com formação superior,
auxilia na prestação de cuidados de saúde aos utentes, 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 administrativo das
diferentes unidades e serviços de saúde. Pode trabalhar em Hospitais
públicos e privados, Clínicas, Lares de Idosos, Centros de Dia, Apoio
Domiciliário.
Colaborar e/ou executar a planificação das atividades pedagógicas
e lúdicas nos diversos contextos em que atua, tendo em conta as
necessidades educativas e a idade das crianças ao seu cuidado. Pode
trabalhar em Creches, Jardins de Infância, Escolas, Centros de ATL,
Instituições e estruturas de apoio à família.
Auxiliar os Médicos Dentistas, Médicos estomatologistas e
Higienistas Orais na prestação de cuidados dentários aos utentes.
Pode trabalhar em Clínicas e Consultórios Dentários.
Atendimento ao Público, na venda de medicamentos ou outros
produtos de saúde, apoio logístico e de organização, na receção de
encomendas e manutenção de armazenamento e inventário, com a
supervisão do diretor técnico. Pode trabalhar em Farmácias.
Colaborar e/ou executar a planificação das atividades pedagógicas
e lúdicas nos diversos contextos em que atua, tendo em conta as
necessidades educativas e a idade das crianças ao seu cuidado. Pode
trabalhar em Creches, Jardins de Infância, Escolas, Centros de ATL,
Instituições e estruturas de apoio à família.
Auxiliar os Médicos Dentistas, Médicos estomatologistas e
Higienistas Orais na prestação de cuidados dentários aos utentes.
Pode trabalhar em Clínicas e Consultórios Dentários.
Atendimento ao Público, na venda de medicamentos ou outros
produtos de saúde, apoio logístico e de organização, na receção de
encomendas e manutenção de armazenamento e inventário, com a
supervisão do diretor técnico. Pode trabalhar em Farmácias.
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EPGE
ESCOLA PROFISSIONAL
GUSTAVE EIFFEL

AMADORA – SEDE
Rua João de Deus, 24, 2700-488 Amadora
214 996 440 | 913 627 371 | 913 627 527
secretaria.vn@gustaveeiffel.pt
Para mais informações: https://gustaveeiffel.pt/

AMADORA CENTRO
Rua Luís de Camões, 4 e 6, 2700-535 Amadora
214 987 950 | 913 630 030
secretaria.amd@gustaveeiffel.pt
Para mais informações: https://gustaveeiffel.pt/

CAMPUS LUMIAR
Alameda das Linhas de Torres, 179, Campus Académico do Lumiar, 1750 – 142 Lisboa
210 100 328 | 913 630 078
secretaria.amd@gustaveeiffel.pt
Para mais informações: https://gustaveeiffel.pt/
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CURSOS
• Qualificação Profissional de Nível 4
• Equivalência 12.o ano + qualificação profissional
• Condições de acesso: Ter concluído o 9.o ano de escolaridade ou equivalente e idade até
19 anos
• Duração de 3 anos

PÓLO DO LUMIAR

AÇÃO EDUCATIVA

ANIMADOR
SOCIOCULTURAL

74

Cuidar, apoiar, vigiar e acompanhar crianças e jovens, incluindo
crianças com necessidades educativas específicas, sob a orientação
de outros profissionais. As competências que adquirem permitem
que apoiem no planeamento, organização e execução de atividades
diárias, de tempos livres e/ou pedagógicas e contribuam para
o desenvolvimento integral e bem-estar das crianças e jovens,
respeitando os princípios de segurança e deontologia profissional.
Habilitação para trabalhar em Creches; Jardins-de-infância e
similares; Atividades de Tempos Livres; Internatos e estruturas de
apoio; Escolas; Instituições de solidariedade social; Exercício da
atividade de Ama.
Promover o desenvolvimento sociocultural de grupos e comunidades,
organizando, coordenando e/ou desenvolvendo atividades de
animação de carácter cultural, educativo, social, lúdico e recreativo.
Habilitação para 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.

Ver +

V
Voltar ao Índice

PÓLO DO LUMIAR

PROTEÇÃO CIVIL

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. Habilitação para 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.

AUXILIAR DE SAÚDE

Auxiliar na prestação de cuidados de saúde, na recolha e transporte
de amostras biológicas, na limpeza, higienização e transporte de
roupas, materiais, equipamentos e espaços e no apoio logístico e
administrativo das diferentes unidades e serviços de saúde, sob a
orientação de profissionais de saúde com formação superior. Hospitais
e centros de saúde; Clínicas médicas e centros de diagnóstico; Lares
de terceira idade e centros de dia; Unidades de cuidados continuados.

COZINHA/
PASTELARIA

RESTAURANTE/ BAR

75

Planificar e dirigir trabalhos de cozinha, colaborar na estruturação de
ementas, preparar e confecionar refeições num enquadramento de
especialidade, nomeadamente de gastronomia regional portuguesa
e internacional. Habilitação para trabalhar em Hotéis, restaurantes
e estabelecimentos similares como chefe de cozinha, cozinheiro,
pasteleiro e técnico de catering.
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. Habilitação para trabalhar em Hotéis
e estabelecimentos similares, restaurantes, bares e cafetarias
como diretor de restauração, chefe de mesa, empregado de mesa,
empregado de bar e ecónomo.
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PÓLO DO LUMIAR

MECATRÓNICA
AUTOMÓVEL

Executar o diagnóstico, a reparação e a verificação dos sistemas
mecânicos, elétricos e eletrónicos de veículos. As competências que
adquirem permitem-lhes interpretar esquemas elétricos e eletrónicos, faz
o planeamento, a preparação e o controlo do trabalho da oficina. Procede
ao controlo da qualidade das intervenções, trata e gere a informação
e as garantias e, ainda, promover a melhoria da qualidade do serviço
e a satisfação dos clientes através de meios técnicos, maximizando
a produtividade das empresas ou serviços. Empresas de reparação
automóvel; Concessionários de automóveis; Empresas de fabrico
automóvel; Comércio de componentes eletrónicos para automóveis.

Analisar situações de comunicação interpessoal e organizacional,
colaborar na deteção e formulação de problemas de natureza
comunicacional e participar ativamente e de forma criativa no
desenvolvimento e planeamento de estratégias de marketing e
COMUNICAÇÃO,
na estruturação e operacionalização de ações de comunicação
MARKETING,
interna e externa de uma instituição. Habilitação para trabalhar em
RELAÇÕES-PÚBLICAS empresas de comunicação social, marketing e publicidade; Agências
E PUBLICIDADE
de publicidade e departamentos de relações públicas, comunicação
e imagem de empresas e instituições; Assessoria 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.

CONSTRUÇÃO
CIVIL – VARIANTE
CONDUÇÃO DE
OBRAS, EDIFÍCIOS

76

Interlocutores 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. Habilitação para trabalhar
em Autarquias; Gabinetes de projeto de arquitetura e engenharia;
Empresas de construção civil ou do ramo imobiliário.
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PÓLO DO LUMIAR

RECECIONISTA
DE HOTEL

ÓTICA OCULAR

COMUNICAÇÃO E
SERVIÇO DIGITAL

SEGURANÇA
E HIGIENE NO
TRABALHO

77

Executar o serviço de uma unidade hoteleira, de modo a garantir
um serviço de qualidade e a satisfação dos clientes. Habilitação a
trabalhar em Hotéis; Hostels; Pousadas; Casas de Turismo Rural, Casas
de Turismo de Habitação; Outras unidades de alojamento turístico.
Analisar, aconselhar e proporcionar as soluções óticas que satisfaçam
as necessidades visuais dos seus clientes. Habilitação para trabalhar
em Óticas/Oculistas; Fabricas de Ótica; Laboratórios de instalação
e reparação de equipamentos óticos; Instituições relacionadas com
a área da oftalmologia.
Analisar e assegurar a comunicação comercial e o serviço ao cliente
em todas as empresas presentes no mercado, através da gestão de
meios digitais online e offline, nomeadamente na criação, edição e
gestão de redes sociais, websites e lojas online. Este profissional
adquire também competências na implementação e monitorização de
estratégias de promoção de produtos e serviços (fazer publicidade
e marketing aos produtos e serviços), além de atender e aconselhar
os clientes relativamente a produtos ou serviços e na gestão de
reclamações. Habilitação para trabalhar como Consultor de Marketing
Digital; Digital Markteer numa empresa; Gestor de conteúdos digitais;
Gestor de Redes Sociais; Técnico de Comunicação Digital.
Aplicar nas empresas os instrumentos, metodologias e técnicas específicas
para o desenvolvimento de atividades de identificação e prevenção
de riscos profissionais, com vista a garantir a segurança e saúde dos
trabalhadores. Habilitação para trabalhar em Indústrias: de construção
civil, alimentares, químicas, farmacêuticas; Empresas que prestam serviços
de segurança no trabalho a outras empresas; Empresas de comércio de
equipamentos de proteção individual e coletiva; Empresas instaladoras
de equipamentos de segurança contra incêndios em edifícios; Serviços
da administração pública, hospitais, câmaras municipais.
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PÓLO DO LUMIAR

INSTALAÇÃO DE
SISTEMAS SOLARES
FOTOVOLTAICOS

MANUTENÇÃO –
HOTELARIA

MECÂNICO DE
AERONAVES E DE
MATERIAL DE VOO

78

Programar, organizar, coordenar e executar a instalação, manutenção
e reparação de sistemas solares térmicos e de sistemas solares
fotovoltaicos, de acordo com as normas, os regulamentos de
higiene e segurança e tendo em consideração as regras de boas
práticas aplicáveis. Habilitação para 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.
Programar e executar intervenções de pequena e média manutenção,
que não exijam recursos especializados, de forma a minimizar o
consumo dos recursos necessários ao funcionamento das edificações
hoteleiras, tendo em conta as normas de proteção do ambiente,
segurança e saúde no trabalho. Habilitação para trabalhar no ramo
da hotelaria.
Desenvolver, orientar e verificar atividades na área da manutenção
programada, preventiva e corretiva de aeronaves (sua estrutura e seus
sistemas), motores, hélices, componentes, peças e demais material
de voo (material aeronáutico), efetuando a receção, remoção,
desmontagem, limpeza e preparação do material a intervencionar,
identificando defeitos, avarias e anomalias e procedendo ao
seu diagnóstico, realizando a substituição ou reparação e/ou
modificação do material intervencionado, e procedendo à sua
montagem, instalação, regulação e ensaio, em conformidade com
a documentação de manutenção aprovada, e utilizando técnicas e
procedimentos adequados.
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PÓLO DA AMADORA
VENDA NOVA/FALAGUEIRA

GESTÃO DE
EQUIPAMENTOS
INFORMÁTICOS

Instalar equipamentos e redes, bem como fazer a sua manutenção
e administração, realizar atividades de conceção, especificação,
projeto, implementação, avaliação, suporte e manutenção de
sistemas e de tecnologias de processamento e transmissão de
dados e informações. Habilitação para 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 informáticos;
Empresas de gestão ou de implementação de redes informáticas.

Desempenhar tarefas de carácter técnico, relacionadas com
a instalação, configuração, manutenção e reparação de redes
de telecomunicações e equipamentos eletrónicos, tendo em
consideração as normas de higiene e segurança e os regulamentos
específicos. Habilitação para trabalhar em Empresas operadoras
ELETRÓNICA E
e prestadoras de serviços de telecomunicações; Empresas
TELECOMUNICAÇÕES
instaladoras de redes de telecomunicações; Empresas fornecedoras
de equipamentos eletrónicos e de telecomunicações; Empresas
de assistência, manutenção e reparação técnica de equipamentos
eletrónicos; Empresas de programação, configuração e gestão de
sistemas de telecomunicações e redes de comunicação de dados.

ELETRÓNICA
AUTOMAÇÃO E
COMANDO
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Desempenhar tarefas 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 segurança e os regulamentos específicos.
Habilitação para 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
alimentação, autómatos e módulos eletrónicos.

Ver +

V
Voltar ao Índice

PÓLO DA AMADORA
VENDA NOVA/FALAGUEIRA

MULTIMÉDIA

DESENHO
DIGITAL 3D

PASTELARIA/
PADARIA
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Realizar a captação de fotografia, vídeo e áudio, o 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, através do contacto com as mais
comuns ferramentas utilizadas na produção de material multimédia
e na aplicação do tratamento de imagem, desenho gráfico 2D e 3D,
paginação, criação de animações, pós-produção de vídeo e áudio,
desenvolvimento de conteúdos para internet, streams, dispositivos
móveis e desenvolvimento de jogos. Habilitação para 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.
Dominar e integrar as ferramentas de computação gráfica na
realização de ambientes/elementos, bem como em processos de
antevisão, apresentação e comunicação de projetos de diversas áreas,
e também a realizar a síntese entre o conhecimento tecnológico,
construtivo e projetual e a sensibilidade plástica e expressiva da
cultura artística. Habilitação para trabalhar em Empresas produtoras
de audiovisuais e multimédia; Empresas imobiliárias, de construção
e de engenharia; Gabinetes de arquitetura e de estudos de projetos;
Autarquias.
Planear, coordenar, e executar as atividades de produção de
pastelaria/padaria, respeitando as normas de higiene e segurança,
em unidades de produção ou em estabelecimentos de restauração
e bebidas, integrados ou não integrados em unidades hoteleiras.
Habilitação para trabalhar em Hotéis, padarias e estabelecimentos
similares.
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PÓLO DA AMADORA
VENDA NOVA/FALAGUEIRA

AUXILIAR
DE SAÚDE

AUXILIAR DE
FARMÁCIA

COZINHA/
PASTELARIA
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Auxiliar na prestação de cuidados de saúde, na recolha e transporte
de amostras biológicas, na limpeza, higienização e transporte de
roupas, materiais, equipamentos e espaços e no apoio logístico e
administrativo das diferentes unidades e serviços de saúde, sob a
orientação de profissionais de saúde com formação superior. Hospitais
e centros de saúde; Clínicas médicas e centros de diagnóstico; Lares
de terceira idade e centros de dia; Unidades de cuidados continuados.
Execução de todos os atos inerentes ao exercício de funções de
coadjuvação na área farmacêutica, sob o controlo e supervisão do
diretor técnico da farmácia, em conformidade com a regulamentação
aplicável e as normas de segurança e saúde no trabalho e de qualidade.
Habilitação para trabalhar em Farmácia; Farmácia Hospitalar;
Parafarmácia e Espaços de Saúde.
Planificar e dirigir trabalhos de cozinha, colaborar na estruturação de
ementas, preparar e confecionar refeições num enquadramento de
especialidade, nomeadamente de gastronomia regional portuguesa
e internacional. Habilitação para trabalhar em Hotéis, restaurantes
e estabelecimentos similares como chefe de cozinha, cozinheiro,
pasteleiro e técnico de catering.
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PÓLO DA AMADORA
VENDA NOVA/FALAGUEIRA

GESTÃO E
PROGRAMAÇÃO
DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS

GESTÃO

Realizar, de forma autónoma ou integrados numa equipa, atividades
de conceção, especificação, projeto, implementação, avaliação,
suporte e manutenção de sistemas informáticos e de tecnologias de
processamento e transmissão de dados e informações. Habilitação
para trabalhar em Empresas de software-house, fornecedoras de
soluções informáticas; Empresas de qualquer ramo que necessitem
de técnicos de suporte aos sistemas informáticos instalados (ao
nível de base de dados, web, mobile, etc) e/ou de desenvolvimento
de software próprio.
Atuar na gestão de organizações, colaborando nos aspetos
organizativos, operacionais e financeiros dos diversos departamentos
de uma unidade económica ou serviço, e na realização das
determinações definidas pela administração. Habilitação para
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 aprovisionamento.

Analisar situações de comunicação interpessoal e organizacional,
colaborar na deteção e formulação de problemas de natureza
comunicacional e participar ativamente e de forma criativa no
desenvolvimento e planeamento de estratégias de marketing e
COMUNICAÇÃO,
na estruturação e operacionalização de ações de comunicação
MARKETING,
interna e externa de uma instituição. Habilitação para trabalhar em
RELAÇÕES-PÚBLICAS empresas de comunicação social, marketing e publicidade; Agências
E PUBLICIDADE
de publicidade e departamentos de relações públicas, comunicação
e imagem de empresas e instituições; Assessoria 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.
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PÓLO DA AMADORA
VENDA NOVA/FALAGUEIRA

TURISMO

Realizar serviços de informação, promoção e animação turística,
organização de eventos em empresas e instituições de turismo,
reservas em agências de viagens, receção e acolhimento em unidades
turísticas e funções técnicas em entidades públicas e privadas do
setor turístico. Habilitação para 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; Outras entidades públicas ou privadas ligadas à atividade
turística.

COMERCIAL

Organizar e planear a venda de produtos e/ou serviços em
estabelecimentos comerciais e garantir a satisfação e fidelização
dos clientes. Habilitação para trabalhar em Empresas de venda e
prestação de bens e serviços como: Agente ou delegado comercial;
Promotor de Vendas; Auxiliar Administrativo.

DESIGN – VARIANTE
DESIGN DE
EQUIPAMENTO
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Produção de sinalização funcional de orientação e informação;
Montagem de instalações e ambientes promocionais de promoção e
exposição; Produção de campanhas comerciais (cartazes, tratamento
do ponto de venda e de embalagens); Montagem de exposições,
stands em feiras, organização de objetos no espaço (exposições
permanentes, museus); Indústria de mobiliário, cerâmica, têxtil e
outras;
Conservação de museus e do Património Artístico; Consultoria
de Artes plásticas em Departamentos públicos ou privados de
comunicação ou de planeamento urbano; Investigação.

V
Voltar ao Índice

EPI
ESCOLA PROFISSIONAL IMAGEM

Rua D. Luís I, n.o 6, 1200-151 Lisboa
213 942 550
info@epi.edu.pt
Para mais informações: www.epi-edu.pt
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CURSOS
• Qualificação profissional Nível 4
• Equivalência 12.o ano
• Condições de acesso: 9.o ano de escolaridade concluído e não ter completado 20 anos até
dia 1 de setembro.

ANIMAÇÃO
2D E 3D
DESIGN DE
COMUNICAÇÃO
GRÁFICA

FOTOGRAFIA

INTÉRPRETE/ATOR/
ATRIZ

MULTIMÉDIA

PRODUÇÃO E
TECNOLOGIAS DA
MÚSICA
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Técnico de Animação 2D ou 3D, Storyboard Artist, Assistente de
Produção/Realização/Animação, Ilustrador ou Animador.
Designer Gráfico, Designer Web, Paginador, Ilustrador, Designer de
Comunicação e Multimédia, Publicitário.
Fotógrafo/Assistente de Fotógrafo na área de Publicidade ou Moda,
Foto-repórter, Fotógrafo Institucional, Fotógrafo de Cena e de
Espetáculo, Fotógrafo Autor, Pós-produtor fotográfico.
Ator/Atriz em ficção para Televisão/Cinema, em Companhias teatrais/
Teatro de Rua, Assistente de Encenação em projetos Teatrais,
Animador em Eventos Culturais, Dobragem em Filmes de Animação/
em língua estrangeira, Locução de publicidade e documentários,
Direção de Cena em eventos e espetáculos.
Artista Multimédia, Animador 2D e 3D, Produtor Multimédia, Ilustração
Digital, Pós-Produtor Vídeo/Áudio, Designer de Produtos Multimédia/
de soluções para os Media, Motion designer, Web designer.
Produtor Musical, Manager de bandas ou/e agrupamentos musicais,
Criador e/ou produtor de música para cinema/publicidade,
Programador, Criador de música eletrónica.

SOM

Técnico de Som para música ao vivo, espetáculos e eventos; técnico
de som em Estúdio de Gravação, em conferências; técnico de PósProdução Áudio para imagem; Sonoplasta, Sound Designer e Foley
recorder.

VÍDEO

Assistente de Produção/Realização/Imagem, Pós-Produtor de Vídeo,
Assistente de Pós-Produção Vídeo/Áudio, Operador de Câmara,
Assistente de Som, Anotador.

V
Voltar ao Índice

ESCOLA PROFISSIONAL
MAGESTIL

Avenida Almirante Gago Coutinho, 95, 1700-028 Lisboa
218 474 029 | 218 474 03
escola@magestil.pt
Para mais informações: www.magestil.pt
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CURSOS
• Qualificação profissional Nível 4
• Equivalência 12.o ano
• Duração 3 anos
TÉCNICO DE
APOIO À INFÂNCIA
(TÉCNICO DE AÇÃO
EDUCATIVA)

TÉCNICO AUXILIAR
DE SAÚDE

TÉCNICO DE DESIGN
DE COMUNICAÇÃO
GRÁFICA

TÉCNICO DE DESIGN
DE INTERIORES
E EXTERIORES

COMUNICAÇÃO
- MARKETING,
RELAÇÕESPÚBLICAS E
PUBLICIDADE
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Acompanhamento e vigia de crianças, sob supervisão dos educadores
de infância ou de forma autónoma, de modo a garantir a sua segurança
e bem-estar, colaborando na organização e desenvolvimento das
atividades educacionais.
Prestação de cuidados de saúde aos utentes, 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 administrativo das diferentes unidades
e serviços de saúde.
Conceção e maquetização de objetos gráficos bidimensionais e
tridimensionais utilizando meios eletrónicos e manuais, bem como
preparar a arte final para a impressão e acompanhar os processos de
pré-impressão e impressão.
Projetação e a maquetização de produtos de design tendo em conta
a utilização, a função, a produção, o mercado, a comercialização,
a qualidade e a estética, utilizando os recursos tecnológicos e os
materiais adequados, demonstrando sensibilização para as questões
ecológicas e ambientais.
Análise de situações de comunicação (interpessoais e organizacionais),
colaboração na deteção e formulação de problemas de natureza
comunicacional, participar criativa e ativamente no desenvolvimento
e planeamento de estratégias de marketing e na estruturação e
operacionalização das ações comunicacionais de organização, quer
na vertente interna quer na vertente externa, como parte integrante
do marketing-mix privilegiando a ótica comunicacional.
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TÉCNICO DE
FOTOGRAFIA

TÉCNICO DE
COORDENAÇÃO
E PRODUÇÃO DE
MODA

TÉCNICO
DE DESIGN
DE MODA

TÉCNICO
DE DESPORTO

TÉCNICO
DE TURISMO

TÉCNICO
DE GESTÃO
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Qualificação para usar diversos tipos de máquinas fotográficas, 35
mm, médio e grande formato, analógicas e digitais, saber usar a luz
natural e artificial para fotografar paisagens, pessoas e objetos, tratar
e arquivar fotografias nos vários suportes, ter noções de impressão
a preto e branco e a cores, saber usar ferramentas digitais para
tratamento de imagens fotográficas.
Colaboração no estabelecimento 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.
Execução de projetos de criação de novos produtos de vestuário
e/ou acessórios e desenvolve 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.
Elaboração e participação no planeamento, na organização e no
desenvolvimento do treino de modalidades desportivas, individuais
ou coletivas e organiza, dinamiza e orienta atividades físicas e
desportivas em contexto de ocupação de tempos livres, animação e
lazer.
Execução de serviços de informação, animação e organização de
eventos em empresas de turismo, de reservas em agências de viagens
e de receção e acolhimento em unidades turísticas.
Gestão das organizações, colaboração nos aspetos organizativos,
operacionais e financeiros dos diversos departamentos de uma
unidade económica/serviço público, com capacidade para a tomada
de decisões com base em objetivos previamente definidos pela
administração/direção.

V
Voltar ao Índice

ESCOLA PROFISSIONAL
TECNOLOGIA DIGITAL

Rua Dr. Eduardo Neves 3A, 1050-077 Entrecampos, Lisboa
21 782 41 20 | 910 450 452
info@escoladigital.com
Para mais informações: www.escoladigital.com
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CURSOS
• Qualificação profissional Nível 4
• Equivalência 12.o ano
• Duração 3 anos
TÉCNICO
DE GESTÃO
E PROGRAMAÇÃO
DE SISTEMAS

Análise e Programação de Sistemas de Informação e Bases de Dados
e competências adicionais em Sistemas Operativos, Arquitetura de
Computadores e Redes de Dados.

INFORMÁTICOS

TÉCNICO DE
MULTIMÉDIA

TÉCNICO
DE GESTÃO DE
EQUIPAMENTOS
INFORMÁTICOS

TÉCNICO DE
FOTOGRAFIA

TÉCNICO DE
DESENHO DIGITAL
3D
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Área da conceção e desenvolvimento de produtos multimédia
interativos.

Áreas de Instalação, Configuração, Manutenção, Administração e
Suporte de Equipamento Informático e Redes de pequeno e médio
porte.
Área da Reportagem Fotográfica, Fotografia de Publicidade Produção
Fotográfica, Fotografia de Estúdio, Fotografia de Moda, Editorial e
de Laboratório, bem como facultar-lhes competências adicionais em
Técnicas de Comunicação.
Áreas do desenho de comunicação, representação e visualização
tridimensional, criação de conteúdos interativos, edição de vídeo e
áudio, animação e desenvolvimento de projetos 2D e 3D.

V
Voltar ao Índice

ESCOLA PROFISSIONAL
VAL DO RIO

VAL DO RIO OEIRAS
Rua Junção do Bem 3, 2780-261 Oeiras
214 413 072 | 214 426 370
secretaria@valdorio.net
Para mais informações: https://www.valdorio.net

VAL DO RIO PÓLO DO ESTORIL
Rua do Douro 3, 2768-217 Estoril
214 676 007 | 214 675 985
secretaria@valdorio.net
Para mais informações: https://www.valdorio.net
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CURSOS
VAL DO RIO OEIRAS
• Qualificação Profissional de Nível 4
• Equivalência 12.o ano
• Duração de 3 anos

TÉCNICO DE
MULTIMÉDIA

TÉCNICO
DE GESTÃO DE
EQUIPAMENTOS
INFORMÁTICOS

Criação de produtos informáticos e multimédia em empresas
de Comunicação Social (Jornais; TV; Cinema). Habilitação para
trabalhar em empresas de Organização de Espetáculos; empresas
de Informática; Estúdios e Laboratórios de Fotografia; Agências de
Publicidade. Conceção gráfica e produção audiovisual.
Atividades de conceção, especificação, projeto e manutenção de
sistemas e de tecnologias de processamento e transmissão de dados
e informações em empresas fornecedoras de soluções informáticas
de Hardware; Vendedores de equipamentos informáticos;
Colaboração com instituições detentoras de equipamentos e
sistemas informáticos.

Prestar serviços enquanto Técnico de Eletrónico e Técnico de
TÉCNICO DE
Telecomunicações. Habilitação para trabalhar em empresas
ELETRÓNICA E
prestadoras de serviços de instalação de redes de telecomunicações
TELECOMUNICAÇÕES e informática;
Empresas de manutenção e reparação de
equipamentos de telecomunicações.
TÉCNICO DE
DESENHO DIGITAL
3D
TÉCNICO DE
DESIGN DE
COMUNICAÇÃO
GRÁFICA

TÉCNICO DE VÍDEO
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Habilitação para trabalhar em Ateliers de Arquitetura, Design,
Publicidade; GAT – Gabinetes de Apoio Técnico; Produtoras de
televisão e cinema; Editoras de ilustração e animação digital;
Produtoras de jogos digitais e animação multimédia.
Habilitação para trabalhar em Ateliers de design; Ateliers de
Comunicação; Agências de Publicidade; Editoras de revistas e livros;
Jornais; Gráficas, Empresas de Web Design, Empresas de Eventos,
Ilustração.
Habilitação para trabalhar em Empresas de Comunicação Social;
Operador de câmara; Assistentes de produção; Técnico de som;
Técnico de iluminação.

V
Voltar ao Índice

VAL DO RIO PÓLO DO ESTORIL
• Qualificação Profissional de Nível 4
• Equivalência 12.o ano
• Duração de 3 anos

TÉCNICO DE AÇÃO
EDUCATIVA

TÉCNICO AUXILIAR
DE SAÚDE

TÉCNICO DE APOIO
PSICOSSOCIAL
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Colaboração em instituições públicas ou privadas, como creches,
jardins-de-infância, escolas, entre outras instituições de apoio
escolar e familiar.
Habilitação para trabalhar em Hospitais; Clínicas; Centros de Saúde;
Residências Sénior; Centros de Dia; Serviços de Apoio Domiciliário;
Unidades de Cuidados Continuados, prestando auxílio a pacientes.
Instituições públicas ou privadas como lares de terceira idade,
centros de dia, centros de saúde, centros de atividades de tempos
livres, ludotecas, escolas de ensino básico e secundário, centros
culturais, recreativos e sociais, entre outras estruturas de apoio
social e comunitário.

V
Voltar ao Índice

ETPL - ESCOLA TÉCNICA
PSICOSSOCIAL DE LISBOA

Largo do Poço 6, 1600-579 Lisboa
217 572 784
geral@etpl.com.pt
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CURSOS
• Equivalência 12.o ano
• Acesso ao Ensino Superior
• Qualificação profissional Nível 4
• Formação em Contexto de Trabalho
• Projetos Internacionais (Erasmus +)

TÉCNICO DE APOIO
PSICOSSOCIAL
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Promover o desenvolvimento psicossocial de grupos e
comunidades, no domínio dos cuidados sociais e de saúde e
de intervenção social e comunitária. Habilitação para trabalhar
em centros de Prevenção/Tratamento/Reinserção, internatos e
Unidades de Saúde, equipas da Administração Central, Regional e
Local, equipas de Rua e Centros de Abrigo, escolas e ATL e lares
de Idosos e Centros de Dia.

V
Voltar ao Índice

EXÉRCITO PORTUGUÊS

CENTRO DE RECRUTAMENTO LISBOA
Largo de São Sebastião da Pedreira, 1050-205 Lisboa
213 567 753 | 913 773 797
800 201 274 (chamada gratuita)
800 201 274
recrutamento@exercito.pt
Para mais informações: www.exercito.pt

CENTRO DE RECRUTAMENTO VILA NOVA DE GAIA
Av. da França 213, 4050-278 Porto
220 735 410
800 201 274 (chamada gratuita)
800 201 274
recrutamento@exercito.pt
Para mais informações: www.exercito.pt
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CONDIÇÕES DE ADMISSÃO
• Ter nacionalidade Portuguesa;
• Ter no mínimo, 18 anos;
• Possuir aptidão psicofísica adequada ao exercício das funções específicas da
especialidade a que se destina;
• Não estar inibido ou interditado do exercício de funções públicas;
• Possuir as habilitações académicas referidas na tabela de habilitações e prioridades,
constantes do Aviso de Abertura;
• Ter a seguinte altura mínima: Candidatos do género masculino: 1,60m | Candidatos
do género feminino: 1, 56m;
• Não ter sido condenado criminalmente em pena de prisão efetiva;
• Estar em situação militar regular;
• Não possuir qualquer forma de arte corporal, na zona da cabeça, rosto, pescoço e
mãos.
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REGIME DE CONTRATO/ VOLUNTARIADO
CATEGORIA DE PRAÇAS
• Ter nacionalidade Portuguesa;
• 9.o ano - Idade máxima: 24 anos
• 12.o ano - Idade máxima: 24 anos
• Licenciatura e/ou Mestrado - Idade máxima: 27 anos
• Licenciatura em Medicina - Idade máxima: 30 anos
Condutor de Viaturas Militares Ligeiras
Condutor de Viaturas Militares Pesadas
Saúde – Socorrista
Sapador de NBQ
Operador de Comunicações
Campanha
Comandos
Operações Especiais
Paraquedista
Mecânico – Auto
Mecânico de Equipamento de Engenharia
Mecânico - Bate Chapas
Mecânico - Pintor Auto
Audiovisual - Operador de fotografia e vídeo
Audiovisual - Operador Gráfico
Serviços Gerais
Serviços - Operador de Laboratório Psicotécnico
Estofador
Sapador de Engenharia
Polícia do Exército
Músico
Construção – Pedreiro
Canalizador
Carpinteiro
Eletricista de Construção
Operador de Equipamento Pesado de Engenharia
Metalomecânica - Serralheiro Mecânico
Siderotecnia - Tratador de Cavalos
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Restauração – Cozinheiro
Panificação - Pasteleiro / Padeiro
Operador de Sistemas de Assistência e Socorro
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CATEGORIA DE SARGENTOS
• 12.o ano - Idade máxima: 24 anos
• Licenciatura e/ou Mestrado - Idade máxima: 27 anos
• Licenciatura em Medicina - Idade máxima: 30 anos

Comando
Operações Especiais
Paraquedista
Infantaria
Artilharia
Cavalaria
Engenharia
Transmissões
Material
Administração Militar
Pessoal e Secretariado
Superior de Apoio
Transportes
Saúde

ACADEMIA MILITAR
• 12.o ano concluído| Ensino Superior

Licenciatura Em Ciências Militares, no ramo da Administração
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CURSOS DE MESTRADO INTEGRADO
Ciências Militares, na especialidade de Infantaria
Ciências Militares, na especialidade de Artilharia
Ciências Militares, na especialidade de Cavalaria
Ciências Militares, na especialidade de Segurança
Engenharia Militar
Engenharia Eletrotécnica Militar, na especialidade de Transmissões
Engenharia Eletrotécnica Militar, na especialidade de Material
Engenharia Mecânica Militar
Medicina
Medicina Dentária
Ciências Farmacêuticas
Medicina Veterinária
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FORÇA AÉREA PORTUGUESA

CENTRO DE RECRUTAMENTO DA FORÇA AÉREA
Azinhaga dos Ulmeiros, 1649-020 Lisboa

DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO E MARKETING
800 206 449 (Linha Grátis)
211 594 142 | 217 519 624 | 217 519 798
crfa_recrutamento@emfa.pt

DEPARTAMENTO DE CANDIDATURAS E ALISTAMENTO
211 594 134 (Gestão de Candidaturas)
211 594 137 (Alistamento Militar)
crfa_candidatura@emfa.pt | crfa_dca@emfa.pt
Para mais informações: https://crfa.emfa.pt/
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CONDIÇÕES DE ADMISSÃO
• Ter nacionalidade Portuguesa;
• Ter no mínimo, 18 anos;
• Possuir aptidão psicofísica adequada ao exercício das funções específicas da
especialidade a que se destina;
• Não estar inibido ou interditado do exercício de funções públicas;
• Possuir as habilitações académicas referidas na tabela de habilitações e prioridades,
constantes do Aviso de Abertura;
• Ter a seguinte altura mínima: Candidatos do género masculino: 1,60m | Candidatos
do género feminino: 1, 56m;
• Não ter sido condenado criminalmente em pena de prisão efetiva;
• Estar em situação militar regular;
• Não possuir qualquer forma de arte corporal, na zona da cabeça, rosto, pescoço e
mãos.
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REGIME DE CONTRATO/ VOLUNTARIADO
Para ingressar na Força Aérea em Regime de Contrato, podes fazê-lo nas categorias de
Oficiais, Sargentos e Praças, consoante as respetivas habilitações literárias e idade. O
contrato tem duração mínima de 3/4 anos (consoante a especialidade), e duração máxima
de 6 anos.

CATEGORIA DE PRAÇA
• 9.o ano
• 11.o / 12.o ano
• Máximo de 24 anos de idade à data de incorporação.
Operador de Comunicações (OPCOM)
Operadores de Meteorologia (OPMET)
Operações (OPS)
Mecânicos de Armamento e Equipamento (MARME)
Mecânicos de Eletricidade (MELECT)
Mecânicos de Eletrónica (MELECA)
Mecânicos de Eletricidade e Instrumentos de Avião (MELIAV)
Abastecimento (ABST)
Condutor Auto (CAUT)
Construção e Manutenção de Infraestruturas (CMI)
Clarins (CLAR)
Secretariado e Apoio dos Serviços (SAS)
Polícia Aérea (PA)
Serviço Saúde (SS)
Músicos (MUS)
Mecânicos de Material Terrestre (MMT)
Mecânicos de Material Aéreo (MMA)
Operadores de Informática (OPINF)
Operadores de Sistemas de Assistência e Socorros (OPSAS)
Serviço de Hotelaria e Subsistências - Empregados de Mesa (SHS - EMESA)
Serviço de Hotelaria e Subsistências - Cozinheiros (SHS - COZ)
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CATEGORIA DE SARGENTOS
• Ensino Secundário;
• Máximo de 24 anos de idade à data de incorporação
Polícia Aérea (PA)
Mecânicos de Eletricidade e Instrumentos de Avião (MELIAV)
Mecânicos de Eletricidade (MELECT)
Mecânicos de Eletrónica (MELECA)
Mecânicos de Armamento e Equipamento (MARME)
Mecânicos de Material Aéreo (MMA)
Mecânicos de Material Terrestre (MMT)
Músicos (MUS)
Secretariado e Apoio dos Serviços (SAS)
Operadores de Sistemas de Assistência e Socorros (OPSAS)
Operador de Comunicações (OPCOM)
Operadores de Informática (OPINF)
Operadores de Meteorologia (OPMET)
Construção e Manutenção de Infraestruturas (CMI)
Operadores de Circulação Aérea e Radaristas de Tráfego (OPCART)
Abastecimento (ABST)
Operadores Radaristas de Deteção (OPRDET)

ACADEMIA DA FORÇA AÉREA (AFA)
CURSO DE MESTRADO EM AERONÁUTICA MILITAR (CMAM)
A Academia da Força Aérea| Ensino Superior Público Universitário Militar| Missão: formar
Oficiais para o Quadro Permanente (QP) da Força Aérea.
Especialidades e respetivas provas de ingresso para o CMAM:

Piloto Aviador (PILAV)
Engenharia Aeronáutica (ENGAER)
Engenharia Eletrotécnica (ENGEL)
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Engenharia de Aeródromos (ENGAED)
Administração Aeronáutica (ADMAER)
Medicina (MED)

V
Voltar ao Índice

INETESE

Rua Actor Taborda, n.o 37 B, 1000-007 Lisboa
218 802 160
inetese@inetese.pt
Para mais informações: http://www.portal.inetese.pt
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CURSOS PROFISSIONAIS
• Qualificação profissional Nível 4
• Equivalência 12.o ano
• Duração 3 anos

CURSO PROFISSIONAL Habilitação para trabalhar no Setor de Recursos Humanos, Comercial,
DE TÉCNICO/A DE
APOIO À GESTÃO
CURSO PROFISSIONAL
DE TÉCNICO/A DE
BANCA E SEGUROS

Marketing, Contabilidade, Gestão da Qualidade, Controlo Interno,
Compras, Gestão de Stocks.

Habilitação para trabalhar no Setor Financeiro, tais como, Bancos,
Seguradoras, Corretores e Mediadores de Seguros.

Habilitação para trabalhar em Centros de Estética, Salões de
Cabeleireiro, Health Clubs, Hotéis, SPAS, Estâncias de Turismo,
CURSO PROFISSIONAL Unidades Termais, Clínicas de Medicina Natural, Ginásios, gabinetes
DE ESTETICISTA
de Massagem e também como Assistente Comercial de produtos
cosméticos; Freelancer no mundo artístico na caracterização e
maquilhagem em áreas como a televisão, cinema e teatro.
CURSO
PROFISSIONAL
DE TÉCNICO/A DE
MASSAGEM DE
ESTÉTICA E BEM
ESTAR
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Habilitação para trabalhar em Centros de Estética, Salões de
Cabeleireiro, Health Clubs, Hotéis, SPAS, Estâncias de Turismo,
Unidades Termais, Clínicas de Medicina Natural, Ginásios, gabinetes
de Massagem e também como Assistente Comercial de produtos
cosméticos; Freelancer no mundo artístico na caracterização e
maquilhagem em áreas como a televisão, cinema e teatro.
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CURSOS CEF
• Qualificação profissional Nível 2
• Equivalência 9.o ano
• Duração 2 anos

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO/A

ASSISTENTE DE
CUIDADOS DE
BELEZA
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O curso de Educação e Formação de Jovens de Assistente
Administrativo tem como objetivo preparar jovens de forma autónoma
e sob orientações técnicas, a executar tarefas administrativas
relativas ao funcionamento de uma empresa ou serviço público e
privado, seguindo procedimentos estabelecidos.
Auxiliar na execução de cuidados de beleza em Centros de Estética,
Salões de Cabeleireiro, Health Clubs, Hotéis, SPAS, Estâncias de
Turismo, Unidades Termais, Clínicas de Medicina Natural, Ginásios,
gabinetes de Massagem e também como Assistente Comercial de
produtos cosméticos.

V
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INETE - INSTITUTO
DE EDUCAÇÃO TÉCNICA

Travessa da Escola Araújo n.o 15, 1169-148 Lisboa
213 110 990 | 213 110 991 | 213 110 992
rumo@inete.pt
secretaria@inete.net
Para mais informações: www.inete.pt
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CURSOS PROFISSIONAIS
• Qualificação profissional Nível 4
• Equivalência 12.o ano
• Duração 3 anos
• Condição de admissão: idade inferior a 20 anos

TÉCNICO
DE GESTÃO

TÉCNICO DE
CONTABILIDADE

TÉCNICO DE ÓTICA
OCULAR

TÉCNICO DE
SERVIÇOS JURÍDICO
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Preparar informação contabilística e financeira; Organiza ações
de marketing e publicidade; Apoia a gestão de recursos humanos;
Identifica necessidades de aproveitamento; Colabora no apoio à
administração / direção.
Regista operações contabilísticas utilizando aplicações informáticas;
Recolhe dados para relatórios periódicos; Prepara documentos para
o cumprimento de obrigações legais; Analisa a informação constante
das peças contabilísticas; Auxilia o técnico oficial de contas (TOC).
Atende e aconselha clientes de acordo com a prescrição; Monta,
adapta e repara artigos destinados a compensar problemas visuais;
Vende lentes oftálmicas, armações e lentes de contacto.
Desempenhar tarefas administrativas e processuais, de apoio à
atividade desenvolvida nos Tribunais/Julgados de Paz, nos Cartórios
Notariais, nas Conservatórias de Registos, nos Escritórios de
Advogados e Solicitadores e nos Gabinetes Jurídicos das Empresas/
Instituições.
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TÉCNICO DE GESTÃO
E PROGRAMAÇÃO
DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS
TÉCNICO DE
ELETRÓNICA,
AUTOMAÇÃO E
COMANDO

TÉCNICO DE
MECATRÓNICA

TÉCNICO DE
MECATRÓNICA
AUTOMÓVEL

MECÂNICO DE
AERONAVES E
MATERIAL DE VOO
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O técnico de gestão e programação de sistemas informáticos
instala, configura e efetua a manutenção de computadores, sistemas
operativos, redes e servidores para a internet; Analisa sistemas de
informação; Concebe, implementa e efetua a manutenção de bases
dados; Desenvolve aplicações informáticas e aplicações web.
Monta, repara e faz a manutenção de automatismos industriais;
Projeta e realiza protótipos de módulos eletrónicos; Elabora esquemas
elétricos, pneumáticos e hidráulicos utilizando software específico.
Reparara elementos mecânicos, elétricos e eletrónicos em
equipamentos e sistemas automatizados. Programa sistemas
robotizados. Opera com máquinas CNC e sistemas flexíveis de
produção. Concebe e realiza peças mecânicas com processos
convencionais e tecnologias CAD/CAM/CIN.
Identifica e diagnostica avarias mais comuns nos sistemas do veículo
automóvel Identifica processos de reparação de carroçaria e pintura
Planeia, desenvolve e controla trabalhos de diagnóstico de avarias,
reparação e verificação em veículos automóveis Efetua uma corrente
deteção de necessidades oficiais.
Desenvolver, a orientar e a verificar atividades na área da manutenção
preventiva e corretiva de aeronaves, identificando avarias ou
anomalias, procedendo ao seu diagnóstico e realizando a substituição,
a reparação e a regulação dos equipamentos ou componentes
dos sistemas mecânicos, elétricos, eletrónicos e estruturas, em
conformidade com procedimentos e técnicas adequadas, segundo
o plano de fabrico. Executa a conservação, a reconversão e a
assistência técnica de sistemas, visando a melhoria da sua condição
funcional, de acordo com as normas de segurança, saúde e ambiente,
e regulamentos específicos em vigor.
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CURSOS DE APRENDIZAGEM
Nota: Os Cursos de Aprendizagem são cursos de formação profissional inicial, em alternância,
dirigidos a jovens, privilegiando a sua inserção no mercado de trabalho e permitindo o
prosseguimento de estudos.
• Qualificação profissional Nível 4
• Diploma do Ensino Secundário
• 2800 a 3700 Horas

TÉCNICO DE
MECATRÓNICA
AUTOMÓVEL

Identifica e diagnostica avarias mais comuns nos sistemas do veículo
automóvel. Identifica processos de reparação de carroçaria e pintura
Planeia, desenvolve e controla trabalhos de diagnóstico de avarias,
reparação e verificação em veículos automóveis Efetua uma corrente
deteção de necessidades oficiais.

Desempenhar tarefas de carácter técnico relacionadas com a
ELETRÓNICA E
instalação, manutenção e reparação de equipamentos eletrónicos
TELECOMUNICAÇÕES de telecomunicações.
TÉCNICO DE

TÉCNICO DE
INFORMÁTICA,
INSTALAÇÃO E
GESTÃO DE REDES

Instalar e fazer a manutenção de redes e sistemas informáticos,
podendo também assegurar a gestão e o funcionamento dos
equipamentos informáticos e respetivas redes de comunicações e
web.

Efetuar a instalação, manutenção e reparação de equipamentos
eletrónicos aplicados em medicina, assegurando a otimização do seu
funcionamento, respeitando as normas de segurança de pessoas e
TÉCNICO DE
equipamentos. Trabalhando em parceria com a ATEC – Academia de
ELETRÓNICA MÉDICA
formação para a Indústria, respondemos à necessidade de habilitar
jovens com uma formação profissional que garanta a qualidade dos
serviços prestados pelas empresas que trabalham na área da saúde.

TÉCNICO DE
PRODUÇÃO
AERONÁUTICA
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Prepara e implementa diferentes procedimentos e ações que garantem
o controlo e a qualidade das matérias-primas, meios, processos de
produção e produtos, tendo em vista a conformidade com as exigências
do cliente (interno e externo), o controle industrial, o cumprimento dos
requisitos da qualidade associados à produção na indústria aeronáutica
e a melhoria contínua do Sistema de Gestão de Qualidade.
Ver +
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CEF
• Qualificação profissional Nível 2
• Equivalência 9.o ano | 12.o ano

OPERADOR DE
ELETRÓNICA E
COMPUTADORES
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Executar a instalação e a manutenção de equipamentos e sistemas
eletrónicos elementares, assegurando a otimização do seu
funcionamento, de acordo com as normas de higiene, segurança e
ambiente.
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IPTRANS

Rua Carolina Michaelis de Vasconcelos, s/n.o, 2670-526 Loures
21 982 03 56
Para mais informações: www.iptrans.com.pt
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CURSOS PROFISSIONAIS
• Qualificação profissional Nível 4
• Equivalência 12.o ano
• Duração 3 anos

TÉCNICO/A DE
GESTÃO DE
TRANSPORTES

Habilitação para trabalhar em empresas de transporte de passageiros
e de transporte de cargas, bem como em empresas de engenharia de
tráfego e de logística.

TÉCNICO/A DE
CONDUÇÃO DE
VEÍCULOS DE
TRANSPORTE

Habilitação para trabalhar em empresas de transporte de passageiros
e de transporte de cargas.

RODOVIÁRIO
TÉCNICO/A DE
TRÁFEGO DE
ASSISTÊNCIA EM

Habilitação para trabalhar em empresas de handling aeroportuário
(operações em terra).

ESCALA
TÉCNICO/A
DE AGÊNCIAS
DE VIAGENS E
TRANSPORTES
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Habilitação para trabalhar com operadores turísticos e agências de
viagens, companhias aéreas, empresas e empreendimentos turísticos
e hoteleiros, câmaras municipais, museus.
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TÉCNICO/A DE
TURISMO

TÉCNICO/A DE
LOGÍSTICA

TÉCNICO/A DE
INFORMÁTICA DE
GESTÃO
TÉCNICO/A
DE GESTÃO E
PROGRAMAÇÃO
DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS
TÉCNICO/A
DE GESTÃO DE
EQUIPAMENTOS
INFORMÁTICOS

TÉCNICO/A DE AÇÃO
EDUCATIVA

TÉCNICO/A DE APOIO
À INFÂNCIA
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Habilitação para trabalhar com operadores turísticos e agências
de viagens, empresas e empreendimentos turísticos e hoteleiros,
câmaras municipais, companhias aéreas e museus.
Habilitação para trabalhar com empresas de logística, trânsitos,
transportes e outros agentes ligados à atividade logística.

Habilitação para trabalhar com empresas diversas - departamentos
de informática.

Habilitação para trabalhar com empresas de informática e
especializadas em equipamentos eletrónicos, bem como
qualquer organização, pública ou privada, que recorra a serviços
informáticos.
Habilitação para trabalhar em empresas fornecedoras de
soluções informáticas de hardware, empresas de manutenção de
equipamentos informáticos, empresas e instituições detentoras de
sistemas informáticos e empresas vendedoras de equipamentos
informáticos.
Habilitação para trabalhar em creches, jardins-de-infância, escolas,
instituições de solidariedade social, internatos e outras estruturas
de apoio escolar e familiar.
Habilitação para trabalhar em creches, jardins-de-infância, escolas,
instituições de solidariedade social, internatos e outras estruturas
de apoio escolar e familiar.
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TÉCNICO/A DE APOIO
PSICOSSOCIAL

ANIMADOR/A
SOCIOCULTURAL

TÉCNICO/A DE
MARKETING

TÉCNICO/A DE
CONTABILIDADE

TÉCNICO/A DE
SECRETARIADO
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Habilitação para trabalhar em empresas de cuidados de saúde,
jardins-de-infância e creches, escolas dos diversos níveis de ensino,
lares de terceira idade, centros de ATL e autarquias.
Habilitação para trabalhar em serviços públicos e privados, tais
como hospitais e clínicas, centros de atividades de tempos livres,
associações, empresas de animação turística, centros de apoio social
e autarquias.
Habilitação para trabalhar em empresas de comunicação e marketing,
gabinetes de marketing de empresas e câmaras municipais.

Habilitação para trabalhar em empresas ou serviços públicos em
áreas como finanças, contabilidade e tesouraria.

Habilitação para trabalhar em empresas públicas ou privadas,
instituições e organizações de diversos setores de atividade.
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CURSOS DE EDUCAÇÃO FORMAÇÃO - CEF
• Qualificação profissional Nível 2
• Equivalência 9.o ano
• Duração entre 1 a 2 anos

OPERADOR/A DE
LOGÍSTICA

OPERADOR/A DE
INFORMÁTICA

CUIDADOR/A DE
CRIANÇAS E JOVENS

Prossecução de estudos no curso profissional de Técnico/a de
Logística; empresas de logística, trânsitos, transportes e outros
agentes ligados à atividade logística.
Prossecução de estudos nos cursos profissionais de Técnico/a
de Informática de Gestão, de Gestão e Programação de Sistemas
Informáticos e de Gestão de Equipamentos Informáticos; empresas
diversas - departamentos de informática; empresas de informática
e especializadas em equipamentos eletrónicos, bem como qualquer
organização, pública ou privada, que recorra a serviços informáticos;
empresas fornecedoras de soluções informáticas de hardware,
empresas de manutenção de equipamentos informáticos, empresas
e instituições detentoras de sistemas informáticos e empresas
vendedoras de equipamentos informáticos.
Prossecução de estudos nos cursos profissionais de Técnico/a de
Ação Educativa, Apoio à Infância, Apoio Psicossocial e Animador/a
Sociocultural; creches, jardins-de-infância, escolas, instituições de
solidariedade social, internatos e outras estruturas de apoio escolar
e familiar; empresas de cuidados de saúde, lares de terceira idade,
centros de ATL e autarquias; hospitais e clínicas, associações,
empresas de animação turística e centros de apoio social.

Prossecução de estudos nos cursos profissionais de Técnico/a de
Ação Educativa, Apoio à Infância, Apoio Psicossocial e Animador/a
ASSISTENTE
Sociocultural; creches, jardins-de-infância, escolas, instituições de
FAMILIAR E DE APOIO solidariedade social, internatos e outras estruturas de apoio escolar
À COMUNIDADE
e familiar; empresas de cuidados de saúde, lares de terceira idade,
centros de ATL e autarquias; hospitais e clínicas, associações,
empresas de animação turística e centros de apoio social.
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ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO/A

Prossecução de estudos no curso profissional de Técnico/a
de Secretariado; empresas públicas ou privadas, instituições e
organizações de diversos setores de atividade.

V
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ISCE

Rua Bento de Jesus Caraça, 12 – Serra da Amoreira,
2620-379 Ramada (Odivelas)
219 347 135
geral@isce.pt
Para mais informações: www.isce.pt
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CURSOS
• Qualificação profissional Nível 5
• Cursos Pós-Secundário | Não Superior

APOIO A CRIANÇAS
E JOVENS
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Fazer avaliação diagnóstica e contínua das necessidades de
desenvolvimento cognitivo, socio afetivo e psicomotor das crianças
e jovens;
Planificar atividades pedagógicas, lúdicas, extracurriculares e de
tempos livres, especialmente orientadas para o desenvolvimento
pessoal e social das crianças e dos jovens;
Promover, avaliar e supervisionar o impacto das interações e relações
interpessoais estabelecidas entre os membros da instituição, as
famílias, as crianças e os jovens;
Planificar e realizar atividades educacionais formais e não formais
em escolas dos diferentes níveis de ensino;
Construir e afetar recursos materiais, físicos, logísticos e
organizacionais de suporte à prestação de cuidados diários a crianças
e jovens;
Planificar, implementar e avaliar planos de melhoria da ação educativa
institucional, respeitando a hierarquia funcional.
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DESENVOLVIMENTO
DE PRODUTOS
MULTIMÉDIA

Conceber projetos criativos e inovadores na área do multimédia, em
função das estratégias definidas pela empresa/cliente;
Conceber ilustrações e narrativas visuais com recurso à fotografia e
ao tratamento das imagens digitais;
Elaborar e gerir as estratégias e os conteúdos de um website;
Criar e editar conteúdos gráficos para impressão digital e analógica;
Desenvolver representações visuais de esquemas infográficos;
Modelar objetos 3D em função do output pretendido;
Conceber e desenvolver projetos de animação de digital;
Conceber e desenvolver produtos em áudio e vídeo para diferentes
tipos de comunicação;
Gerir um sistema simples de comunicação em rede baseado no
modelo cliente-servidor;
Desenhar, produzir e gerir aplicações interativas.

Supervisionar, coordenar e organizar as três secções do departamento
de alojamento hoteleiro: front office, andares e lavandaria, garantindo
a qualidade dos serviços;
Contribuir para a definição e implementação de mecanismo de
controlo do circuito de mercadorias, incluindo normas de recebimento,
armazenagem e requisição de mercadorias, bem como padrões de
organização e serviço;
Definir preços de custo, preços de venda e apurar e gerir os resultados
GESTÃO HOTELEIRA E financeiros do departamento de alojamento;
ALOJAMENTO
Definir a política comercial do departamento de alojamento,
garantindo a qualidade dos serviços e a orientação para o cliente;
Contribuir para a definição de uma política de recursos humanos
eficaz e produtiva;
Definir uma política de comunicação e de apresentações públicas,
escrita e oral, que permita igualmente uma negociação eficaz com
clientes, fornecedores, parceiros, chefias e colegas de trabalho;
Supervisionar, coordenar e organizar a gestão da carteira de clientes
e de negócios.
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SERVIÇO FAMILIAR
E COMUNITÁRIO
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Identificar as situações de vulnerabilidade em contexto familiar e
comunitário;
Orientar as famílias e as comunidade em situação de vulnerabilidade
por via da sua situação/problema;
Gerir com a família e com a comunidade a situação a ser intervencionada;
Elaborar estratégias de intervenção centradas na família, nos seus
segmentos geracionais e na comunidade;
Intervir, com autonomia supervisionada, junto das famílias e da
comunidade aplicando os princípios éticos da profissão;
Observar, analisar e interpretar as situações de vulnerabilidade dos
fenómenos familiares e comunitários;
Colaborar em atividades decorrentes de projetos ou programas
que visem melhorar a qualidade de vida das famílias e comunidades
intervencionadas;
Gerir relações interpessoais em espaço familiar e comunitário;
Gerir as potencialidades e capacidades dos indivíduos para melhoria
da qualidade de vida;
Coordenar os serviços de apoio à família e à comunidade;
Cooperar com a rede de recursos sociais e com as equipas
multidisciplinares.

Ver +

V
Voltar ao Índice

TURISMO
DESPORTIVO
E DE AVENTURA

Conceber, planear e organizar programas de Turismo Desportivo e
de Aventura, em áreas técnicas específicas, em meio natural ou em
instalações preparadas para o efeito.
Atuar segundo as normas e a legislação aplicável a este tipo de
atividades, promovendo a segurança e o bem-estar dos participantes,
tendo em conta a gestão de riscos.
Acompanhar e dinamizar os programas de atividades de turismo
desportivo e de aventura, enquadrando autonomamente os
participantes e garantindo a gestão dos grupos e o cumprimento de
regras de segurança.
Promover uma participação responsável por parte dos participantes
nas atividades, incentivando ao respeito pelo património natural e
recursos turísticos.
Gerir adequadamente o território de aplicação das atividades de
turismo desportivo e de aventura, enquadrando as atividades ao
património natural e aos recursos turísticos.
Elaborar planos estratégicos de empreendedorismo e marketing na
área do turismo desportivo e de aventura, adequando os mesmos
aos diferentes segmentos de mercado.
Respeitar e fazer cumprir as normas e regras de segurança no
decorrer das atividades, intervindo de forma responsável e utilizando
as técnicas de traumatologia e socorrismo quando necessário.
Dominar diversas técnicas e modalidades do turismo desportivo
e de aventura, assegurando a correta participação dos grupos e
promovendo a saúde através da atividade desportiva.
Organizar e gerir eventos desportivos e de aventura, direcionandoos aos públicos específicos e respeitando todas as fases de um
correto planeamento.
Elaborar, planear e organizar programas de desportos adaptados
tendo em consideração grupos com necessidades especiais,
assegurando a sua integração nas diferentes modalidades e o seu
enquadramento com o património natural e recursos turísticos.
Planificar e decidir sobre ferramentas de marketing, usando técnicas
de fidelização de clientes.
Gerir os recursos humanos necessários à realização das atividades,
supervisionando e coordenando equipas de trabalho.
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LICENCIATURAS

ANIMAÇÃO
SOCIOCULTURAL

Técnicos Superiores em Animação Cultural nas seguintes vertentes:
Autarquias / Juntas de Freguesia;
A.T.L / O.T.L.;
Centros de Dia / LaresCentros Comunitários;
Escolas (1.o e 2.o ciclo);
Bibliotecas Escolares e Municipais;
Clube de Jovens.

DESPORTO

Programar e conduzir treinos nas modalidades desportivas; **
Prescrição do exercício para pessoas aparentemente saudáveis, com
condições sub-clínicas ou com deficiência;
Promotor de Atividades de Lazer e Animação Desportiva;
Exercício Físico e Controlo de Peso;
Diretor Desportivo;
Técnico de Pelouro Desportivo de Autarquias;
Diretor de Instalações;
Gestor de Eventos Desportivos.

EDUCAÇÃO

Integrar equipas multidisciplinares com funções educativas de apoio
e cooperação dentro e fora do sistema Educativo;
Gizar projetos de Educação no âmbito da educação não-formal
e participar na sua dinamização em autarquias, campos de férias,
bibliotecas, ATL’s, hospitais, museus, parques e jardins, quintas
pedagógicas, campo de férias, teatros, associações, fundações e
centros culturais e sociais, entre outros;
Participar na dinamização de projetos de Educação dentro do
sistema educativo formal e apoiar o desenvolvimento de atividades
educativas, nomeadamente em Creches e Jardins de Infância e nos 1.o
e 2.o ciclos do Ensino Básica: clubes escolares, acompanhamento de
visitas de estudo, apoio ao estudo acompanhado, acompanhamento
das atividades de extensão curricular, entre outros;
Assessorar os Conselhos Executivos dos Agrupamentos Escolares;
Apoiar a inclusão de crianças em contextos educativos marcados.

BÁSICA
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EDUCAÇÃO
SOCIAL

GESTÃO
TURÍSTICA
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Ministério da Justiça - Direção Geral de Reinserção e Serviços
Profissionais;
Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social;
Autarquias - Gabinetes de Intervenção Local;
Instituições Particulares de Solidariedade Social;
Comunidades Terapêuticas;
Cooperativas e Associações de Âmbito Social;
Centros de Acolhimento Temporário;
Lares de Infância e Juventude;
Unidades Residenciais para Pessoas Idosas.
Direção e Gestão de empresas turísticas, como: hotéis, companhias
aéreas, casinos, cruzeiros, agências de viagens, operadores turísticos,
etc;
Guia-Intérprete;
Aeroportos e companhias aéreas;
Gestão de promoção turística (comunicação e marketing turístico);
Gestão de Produtos Turísticos;
Projetos especializados no âmbito da indústria do lazer;
Assessoria de Línguas e Idiomas;
Organização e gestão de eventos;
Animação turística, marítima e hoteleira;
Gestão/Coordenação de serviços municipais de turismo (Câmaras
Municipais).
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MESTRADOS
Ampliar e incrementar os estudos/investigações na área da Educação
EDUCAÇÃO ESPECIAL Especial;
Contribuir para o enriquecimento dos contextos educativos em Educação
DOMÍNIO
Especial, através da análise, compreensão, gestão e intervenção;
COGNITIVO
Produção de conhecimentos na área da Educação Especial;
E MOTOR
Fomentar o trabalho de equipa de forma a desenvolver em pleno as
capacidades de análise, diagnóstico e intervenção.

EDUCAÇÃO SOCIAL
INTERVENÇÃO
SÓCIO-EDUCATIVA
E GERONTOLOGIA

EDUCAÇÃO SOCIAL
INTERVENÇÃO COM
CRIANÇAS E JOVENS
EM RISCO

TREINO
DESPORTIVO:
ESPECIALIZAÇÃO
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EM FUTEBOL
OU FUTSAL

Desenvolver num quadro conceptual bem estruturado para o
contexto específico de atuação;
Aprofundar as competências de análise e reflexão crítica para a
melhoria da prática socioeducativa;
Contribuir para a construção de conhecimento científico na área
específica da formação;
Desenvolver competências de liderança e resolução de conflitos;
Adotar estratégias de intervenção com a finalidade de combater os
problemas gerados pelos desequilíbrios sociais;
Desenvolver capacidades para conceber, gerir e avaliar instituições
e programas.
Desenvolver num quadro conceptual bem estruturado para o
contexto específico de atuação;
Aprofundar as competências de análise e reflexão crítica para a
melhoria da prática sócio-educativa;
Contribuir para a construção de conhecimento científico na área
específica da formação;
Desenvolver competências de liderança e resolução de conflitos;
Adotar estratégias de intervenção com a finalidade de combater os
problemas gerados pelos desequilíbrios sociais;
Desenvolver capacidades para conceber, gerir e avaliar instituições
e programas.
Desenvolver nos técnicos de futebol e futsal competências de
planeamento, operacionalização e avaliação de um processo de treino
desportivo nos diferentes escalões etários e níveis de competição;
Desenvolver o espírito crítico e a capacidade de conduzir investigação
científica de elevada qualidade e impacto sobre questões relacionadas
com o processo de treino desportivo em futebol ou Futsal;
Desenvolver um forte espírito e cultura desportiva, alicerçados num
Ver +
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MESTRADOS INTEGRADOS
(com origem na Licenciatura de Educação Básica)
Nota: Os Mestrados Integrados são cursos que conjugam a licenciatura e o mestrado, com
duração de cinco anos.

EDUCAÇÃO
PRÉ-ESCOLAR

EDUCAÇÃO PRÉESCOLAR E ENSINO
DO 1.O CICLO DO
ENSINO BÁSICO
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Creches;
Jardins de Infância;
Contextos Educativos informais de Animação Infantil e Comunitária:
Animação de Bibliotecas, Ludotecas, Atividades de Tempos Livres,
Hospitais, Empresas que organizam Atividades Lúdicas e/ou Didáticas;
Administração de Creches e Jardins de Infância.
Creches;
Jardins de Infância;
Docência no 1.o Ciclo do Ensino Básico;
Contextos Educativos informais de Animação Infantil e Comunitária:
Animação de Bibliotecas, Ludotecas, Atividades de Tempos Livres,
Hospitais, Empresas que organizam
Atividades Lúdicas e/ou
Didáticas;
Desenvolvimento de Ações de Formação;
Administração e Direção Pedagógica de Creches, Jardins de Infância
e de Escolas do 1.o. ciclo outros estabelecimentos de Ensino.
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MARINHA PORTUGUESA

Praça do Comércio, 1100-148 Lisboa
21 394 54 69
rerutamento@marinha.pt
Para mais informações: www.marinha.pt
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CONDIÇÕES DE ADMISSÃO
• Ter nacionalidade Portuguesa;
• Ter no mínimo, 18 anos;
• Possuir aptidão psicofísica adequada ao exercício das funções específicas da
especialidade a que se destina;
• Não estar inibido ou interditado do exercício de funções públicas;
• Possuir as habilitações académicas referidas na tabela de habilitações e prioridades,
constantes do Aviso de Abertura;
• Ter a seguinte altura mínima: Candidatos do género masculino: 1,60m | Candidatos
do género feminino: 1, 56m;
• Não ter sido condenado criminalmente em pena de prisão efetiva;
• Estar em situação militar regular;
• Não possuir qualquer forma de arte corporal, na zona da cabeça, rosto, pescoço e
mãos.
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REGIME DE CONTRATO/ VOLUNTARIADO

CATEGORIA DE PRAÇA
Administrativos
Taifas
Electro mecânicos
Técnicos de Armamento
Fuzileiros
Condutores mecânicos e automóveis
Mergulhadores
Manobras
Operações
Comunicações
Músicos

ESCOLA NAVAL
• Equivalência 12.o ano de escolaridade
Curso da Classe de Marinha, Administração Naval, Fuzileiros, Engenheiros Navais e Médicos
Navais;
Curso da Classe de Engenheiros Navais e Médicos Navais;
Curso da Classe de Médicos Navais (em colaboração com a Faculdade de Medicina)
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ENSINO SUPERIOR POLITÉCNICO
Licenciaturas nas áreas de Administração e Secretariado,
Licenciaturas Armas e Eletrónica,
Licenciaturas Mecânica,
Licenciaturas Fuzileiros,
Licenciaturas Informática,
Licenciaturas Mergulhadores,
Licenciaturas Hidrografia,
Licenciaturas Comunicações.

MESTRADO INTEGRADO
Marinha
Engenharia Naval – Ramo Mecânica
Engenharia Naval – Ramo Armas e Eletrónica
Fuzileiros
Medicina
Administração Naval
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SA FORMAÇÃO

LISBOA
Largo Casal Vistoso, 2G, 1900-142 Lisboa, Portugal
211 976 500
geral@sa-formacao.pt
Para mais informações: https://www.sa-formacao.pt/

CARCAVELOS
Rua Dr. José Joaquim de Almeida 819, 2775-595 Carcavelos, Portugal
211 379 030
geral@sa-formacao.pt
Para mais informações: https://www.sa-formacao.pt/

ALMADA
Rua da Liberdade n.o 20 A e B, 2800-149 Almada, Portugal
218 230 778
geral@sa-formacao.pt
Para mais informações: https://www.sa-formacao.pt/
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CURSOS
• Qualificação profissional Nível 3
• Equivalência 12.o ano

AUXILIAR DE AÇÃO
MÉDICA

AUXILIAR DE
REABILITAÇÃO E
FISIOTERAPIA

ASSISTENTE DE
CLÍNICA DENTÁRIA
AUXILIAR DE
GERIATRIA E
CUIDADOS NO
DOMICÍLIO
CONSULTOR/ A
COMERCIAL

ASSISTENTE DE
CONTABILIDADE

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO/A
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Habilitação para trabalhar em Lares, Clínicas de Saúde, Hospitais,
Consultórios, Apoio Domiciliário.
Habilitação para trabalhar em Centros de Reabilitação, Centros de
Reabilitação Desportiva, Clínicas de Fisioterapia, Clubes Desportivos,
Hospitais e Lares.
Habilitação para trabalhar em Clínicas Dentárias, Consultórios,
Laboratórios de prótese dentária, Hospitais.
Habilitação para trabalhar como Auxiliar de Geriatria, Auxiliar de
Apoio Domiciliário; Ajudante Familiar; Ajudante de Lar; Cuidador/ a
de idosos.
Habilitação para trabalhar como Consultor/a Comercial; Promotor/a
Comercial; Vendedor/a; Assistente de vendas; Sales Manager.
Habilitação para trabalhar em Administrativos; Empresas com
contabilidade organizada; Apoio a TOC (técnico oficial de contas);
Assistentes de Contabilidade.

Habilitação para trabalhar como Assistente Administrativofinanceiro; Assistente Pessoal; Office Manager; Rececionista.
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ASSISTENTE DE
GESTÃO FINANCEIRA
E TESOURARIA

Habilitação para trabalhar como Assistente Financeiro/a; Apoio a
TOC (Técnico Oficial de Contas); Assistente de Tesouraria; Gestor/a
de cobrança.

Habilitação para trabalhar em Consultoria em Recursos Humanos;
DE GESTÃO DE
Coordenação e Gestão das Equipas de Trabalho; Organização e
RECURSOS HUMANOS Racionalização do Trabalho; Gestão do Recrutamento e Seleção.
ASSISTENTE

AUXILIAR DE
CLÍNICA
VETERINÁRIA
TOSQUIA E
ESTÉTICAS DE
ANIMAIS DE
COMPANHIA

Habilitação para trabalhar em Clínicas/ Hospitais Veterinários;
Estabelecimentos Zoológicos; Estabelecimento de Recolha de
Animais.
Habilitação para trabalhar em Clínicas/ Hospitais Veterinários,
Estabelecimentos Zoológicos; Estabelecimento de Recolha de
Animais, Petshops, Centros de Estética Animal, Trabalhar por contra
própria.

AUXILIAR DE CLÍNICA

Habilitação para trabalhar em Clínicas/ Hospitais veterinários,
Estabelecimentos Zoológicos; Estabelecimentos de Recolha de
ESPÉCIES PECUÁRIAS
Animais, Centros equestres/ produção animal.
VETERINÁRIA,
E EQUINOS

AUXILIAR DE AÇÃO
EDUCATIVA

AUXILIAR DE ENSINO
ESPECIAL

RECECIONISTA DE
HOTEL

133

Habilitação para trabalhar em Escolas, Creches, Jardins de Infância,
ATL, Babysitting.

Habilitação para trabalhar em Escolas, Creches, Jardins de Infância,
ATL, Babysitting, Instituições de NEE’s.

Habilitação para trabalhar em hotéis, Hostels,
Hospedarias, Outras áreas de atendimento.

Residenciais,
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EMPREGADO/A DE
ANDARES

EXCELÊNCIA
NO SERVIÇO DE
RESTAURAÇÃO

PROMOTOR/A
TURÍSTICO

CORTADOR DE
CARNES – INICIADOS
E PROFISSIONAIS
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Habilitação para trabalhar em Hotéis, Hostels, Residenciais,
Hospedarias,

Habilitação para trabalhar
Estabelecimentos,

em

Restaurantes,

Bares,

Outros

Habilitação para trabalhar em Empresas de Turismo como
orientador/a e/ou animador/a turístico/a, Parques de Campismo,
Unidades Hoteleiras, Agências de Viagens, Empresas, Associações
de Animação Cultural,
Habilitação para trabalhar em Indústrias Alimentares, Talhos, Salas
de desmanche, matadouros, Charcutarias,
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OUTRAS
INFORMAÇÕES
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FAPODIVEL

SEDE: CAO’s – Centro de Artes e Ofícios, Praceta Sacadura Cabral, n.o 7 Pombais,
2675-515 Odivelas
932 587 607
federacao.concelhia@gmail.com
https://pt-pt.facebook.com/fapodivel
Para mais informações: http://fapodivel.pt/
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Federação de Associações de Pais e Encarregados de Educação do Concelho de Odivelas,
constituída em 2007. Atualmente conta com aproximadamente 30 associados, de todas
as freguesias do Concelho, de todos os níveis de ensino, desde o Jardim de Infância até ao
Secundário.
Podem ser sócias da FAPODIVEL, todas as associações de pais constituídas nas escolas do
Concelho.

A SUA ATIVIDADE IMPLICA
• Incentivar a criação e dinamização das Associações de Pais;
• Fomentar e participar em atividades de caráter educativo, pedagógico, cultural, formativo,
científico, social e desportivo;
• Intervir como parceiro social, junto dos Órgãos de Soberania, Autarquia, autoridades e
outras instituições como a CONFAP;
• Divulgar informação relevante e com impacto direto ou indireto, nas Escolas e na Educação.
“É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança”
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Para mais informações contacte a Câmara Municipal de Odivelas,
através do email saef@cm-odivelas.pt ou por telefone 219 320 350
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