
Cursos Profissionais 
 

Condições de Acesso: 
 
Duração: 3 anos 

Pré-requisitos: 9º ano completo 

Idade – Entre os 14 e 20 anos 

 

O que conferem? 

Os Cursos conferem um diploma de 12º ano de escolaridade e ainda o nível 4 do 
Quadro Nacional de Qualificações (QNQ) que permite o ingresso do aluno no 
mercado do trabalho. 
Permitem ainda o prosseguimento de estudos em qualquer instituição de Ensino 
Superior com a realização de exames nacionais ou em CTESP (Cursos Técnicos 
Ensino Superior Profissional) sem a realização de exames nacionais 

 

Curso Profissional Técnico de Turismo 
 
Este curso visa a formação de profissionais aptos a 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. 
 

Plano de estudos 

Componente Disciplinas 
Carga horária 

(distribuída pelos 3 

anos) 

Sociocultural 

Português 320h 

Língua Estrangeira I,II, III 220h 

Área de Integração 220h 

Tecnologias de Informação e Comunicação 100h 

Educação Física 140h 

Científica 

Geografia  200h 

História e Cultura das Artes 200h 

Matemática 100h 

Técnica 

Comunicar em Língua Estrangeira II 180h 

Turismo-Informação e Animação Turística 402h 

Técnicas de Comunicação em Acolhimentos 
Turísticos 

240h 

Operações Técnicas em Empresas Turísticas 380h 

Formação em Contexto de Trabalho 600h 



No final do Curso: 

Ficas habilitado(a) a: 

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

recursos turísticos; 

• Prestar informações de caráter turístico histórico, cultural e gastronómico a 

viajantes e desenvolver ações de promoção e divulgação turística; 

• Rececionar e fazer o acolhimento em alojamentos turísticos; 

• Organizar e acompanhar programas de animação turística e promover a criação 

e venda de serviços/ produtos turísticos; 

• Efetuar tarefas inerentes a uma agência de viagens; 

• Proceder à elaboração de conteúdos turísticos, em guias, folhetos turísticos, 

sites e outras fontes; 

• Representar empresas de turismo e instituições em feiras de turismo e eventos. 

 

 E podes trabalhar em: 

• Agências de viagens e operadores turísticos; 

• Postos de turismo, museus e monumentos; 

• Hotéis, parques de campismo, aparthotel, turismo rural e de natureza; 

• Empresas de transportes turísticos, aéreas, rodoviárias e marítimas; 

• Associações de desenvolvimento local e empresas de animação turística; 

• Outras entidades públicas ou privadas ligadas à atividade turística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curso Profissional Técnico de Apoio à Gestão Desportiva 

Este curso visa a formação de profissionais que colaboram na gestão e 

manutenção de instalações e de equipamentos desportivos e que participam na 

conceção, desenvolvimento e avaliação de programas, atividades e eventos 

desportivos em diversos contextos organizacionais. 

Plano de estudos 

Componente Disciplinas 
Carga horária 

(distribuída pelos 3 

anos) 

Sociocultural 

Português 320h 

Língua Estrangeira I,II, III 220h 

Área de Integração 220h 

Tecnologias de Informação e Comunicação 100h 

Educação Física 140h 

Científica 

Psicologia  200h 

Matemática 200h 

Estudo do Movimento 100h 

Técnica 

Práticas de Atividades Físicas e Desportivas 350h 

Organização e Gestão do Desporto 325h 

Gestão de Programas e Projetos do Desporto 275h 

Gestão de Instalações Desportivas 250h 

Formação em Contexto de Trabalho 600h 

 

No final do Curso: 

Ficas habilitado(a) a: 

 Participar na definição e planeamento de programas, atividades e eventos 

desportivos de acordo com o âmbito estratégico e institucional em causa; 

 Participar no processo de aprovisionamento de recursos necessários à 

operacionalização de programas, atividades e eventos desportivos; 

 Participar na angariação de subsídios, apoios e patrocínios junto de potenciais 

parceiros (entidades públicas e privadas), de modo a maximizar receitas e 

garantir condições para a implementação de programas, atividades e eventos 

desportivos; 

 Colaborar no planeamento e operacionalização de campanhas de informação e 

divulgação de programas, atividades e eventos desportivos; 

 Coadjuvar na preparação, montagem e desmontagem dos espaços e 

equipamentos afetos aos programas, atividades e eventos desportivos; 



 Participar na organização, operacionalização e monitorização do processo de 

inscrições/acreditações em programas, atividades e eventos desportivos; 

 Prestar atendimento ao público (presencial, telefónico e por meios 

informáticos) sobre os programas, atividades e eventos desportivos promovidos 

pela organização, adotando procedimentos e técnicas adequadas; 

 Colaborar na gestão das instalações e equipamentos desportivos de acordo com 

a estratégia e a política comercial da organização e as necessidades e 

expectativas dos utentes. 

 

E podes trabalhar em: 

 Administração Pública central e local, como por exemplo: Câmaras Municipais, 

Juntas de Freguesia; 

 Setor privado não lucrativo, como por exemplo: Associações, Federações;  

 Setor Privado Lucrativo, como por exemplo: Clubes Desportivos, Ginásios… 

 Empresas de Organização de Eventos Desportivos 

 Campos de Férias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curso Profissional de Programador(a) de Informática 

Este curso visa a formação de profissionais que efetuam a análise de sistemas, a 

gestão de base de dados, desenvolvem aplicações e procedem à instalação e 

manutenção de equipamentos e aplicações informáticas de escritório, utilitários e 

de gestão, assegurando a otimização do seu funcionamento e respeitando as 

normas de segurança, higiene e saúde no trabalho e de proteção do ambiente. 

 

Plano de estudos 

Componente Disciplinas 
Carga horária 

(distribuída pelos 3 

anos) 

Sociocultural 

Português 320h 

Língua Estrangeira I,II, III 220h 

Área de Integração 220h 

Tecnologias de Informação e Comunicação 100h 

Educação Física 140h 

Científica 
 

Física-Química 200h 

Matemática 300h 

Técnica UFCD’s – Área técnica de Informática 1125h 

Formação em Contexto de Trabalho 600h 

 

No final do Curso: 

Ficas habilitado(a) a: 

• Efetuar a instalação, configuração e manutenção de computadores, periféricos, 

redes locais, sistemas operativos e utilitários, de acordo com as necessidades dos 

seus utilizadores e a fim de otimizar o funcionamento dos mesmos;  

 Instalar e configurar computadores isolados ou em rede e periféricos, e 

proceder à sua manutenção, com vista a assegurar o correto funcionamento dos 

equipamentos informáticos, de acordo com as suas características técnicas;  

 Instalar, configurar, parametrizar e gerir sistemas operativos e utilitários, e 

programas em rede local, utilizando os procedimentos e instrumentos adequados, 

com vista a assegurar o correto funcionamento dos mesmos. 

• Proceder ao desenvolvimento de aplicações informáticas, tendo em conta as 

necessidades dos utilizadores e as linguagens técnicas apropriadas;  

 Programar aplicações informáticas de gestão e organização, utilizando 

diferentes tipos de linguagens de programação;  



 Analisar e gerir bases de dados, de acordo com as técnicas de análise de 

sistemas de informação e utilizando a linguagem de programação adequada; 

 Criar visualizações objetivas e eficazes de dados que resultem em ações 

concretas;  

 Programar aplicações cliente-servidor, WEB e orientadas a serviços (SOA). 

 

E podes trabalhar em: 

• Instituições de ensino e investigação; 

• Empresas de produção de software; 

• Empresas de segurança informática; 

• Centros de dados, 

• Centros de informática de instituições públicas e privadas; 

• Empresas de instalação, operação e teste de redes informáticas; 

• Empresas de desenvolvimento de jogos; 

• Empresas de desenvolvimento de conteúdos multimédia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA) 

 

Destinatários: adultos com idade igual ou superior a 18 anos. A título excecional, 

poderá ser aprovada a frequência de formandos com idade inferior a 18 anos, 

desde que inseridos no mercado de trabalho devidamente comprovados 

 

Curso EFA Escolar de Secundário ( 2 anos letivos) 

A certificação escolar resultante de um Curso EFA de nível secundário permite o 

prosseguimento de estudos através de um Curso Técnico de Ensino Superior 

Profissional (CTESP) ou de um curso de nível superior, mediante a realização dos 

exames nacionais das provas de ingresso exigidas ou ainda pela modalidade de 

acesso ao ensino superior por maiores de 23 anos. 

 

Plano de Formação 

Cidadania e Profissionalidade   

Sociedade, Tecnologia e Ciência  

Cultura, Língua e Comunicação  

Cultura, Língua e Comunicação – Língua Estrangeira 

Portefólio Reflexivo de Aprendizagem 

 

Percursos Formativos  

Tipo A – 1250 h 

Tipo B – 625h 

Tipo C – 315h 

 

 

Cursos EFA Dupla Certificação de Nível Secundário (3 anos letivos) 

(Equivalência ao 12º ano e Certificação Profissional nível 4 do Quadro Nacional 

de Qualificações (QNQ)) 

 

Curso Técnico de Programador(a) de Informática 

Este curso visa a formação de profissionais que efetuam a análise de sistemas, a 

gestão de base de dados, desenvolvem aplicações e procedem à instalação e 

manutenção de equipamentos e aplicações informáticas de escritório, utilitários e 

de gestão, assegurando a otimização do seu funcionamento e respeitando as 

normas de segurança, higiene e saúde no trabalho e de proteção do ambiente. 



Plano de Formação: 

 

Formação de base: 

Cidadania e Profissionalidade   

Sociedade, Tecnologia e Ciência  

Cultura, Língua e Comunicação  

Portefólio Reflexivo de Aprendizagem 

 

Formação Tecnológica: 

UFCD’s – Área técnica de Informática (1150h) 

 

Formação em Contexto de Trabalho (210h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURSO DE PLA 

(Curso de Português Língua de Acolhimento – Níveis A1+A2+B1) 

 

Estes cursos destinam-se a adultos, com idade igual ou superior a 18 anos, cuja 

língua materna não é a língua portuguesa e/ou que não detenham competências 

básicas, intermédias ou avançadas em língua portuguesa, de acordo com o Quadro 

Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECRL). 

 

Nível A1 – Utilizador elementar (75h ou 100h) 

Nível A2 - Utilizador elementar (75h) 

Nível B1 – Utilizador independente (100h) 


