


Animador/a 
Sociocultural

Estrutura Curricular

Português
Línguas Estrangeiras
Área de Integração
Projeto (*)
Educação Física

Matemática
Psicologia
Sociologia

Área de Expressões
Comunidade e Intervenção Social
Animação Sociocultural

(*) Empreendedorismo e preparação 
para o mercado de trabalho

Formação em Contexto de Trabalho

ÁREA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO: 
762 - Trabalho Social e Orientação

Promover o desenvolvimento sociocultural 
de grupos e comunidades, organizando, 
coordenando e/ou desenvolvendo atividades 
de animação (de carácter cultural, 
educativo, social, lúdico e recreativo).

CURSO PROFISSIONAL

Prosseguimento de Estudos

CTESP
- Acompanhamento de Crianças e Jovens
- Animação Sociocultural Aplicada à Gerontologia
- Turismo e Informação Turística
Escola Superior Educação e Ciências Sociais*

LICENCIATURA
- Educação Básica
- Educação Social
Escola Superior Educação e Ciências Sociais*

(*) Instituto Politécnico de Portalegre

As atividades fundamentais a 
desempenhar por este técnico são:

Diagnosticar e analisar, em equipas técnicas multidisciplinares, 
situações de risco e áreas de intervenção sob as quais atuar, 
relativas ao grupo alvo e ao seu meio envolvente.

Observar e recolher informação, através de instrumentos 
vários, sobre a comunidade, o grupo e o indivíduo;

Despistar situações de risco, encaminhando-as para as equipas 
técnicas especializadas.

Planear e implementar, em conjunto com a equipa técnica 
multidisciplinar, projetos de intervenção sócio-comunitária.

Planear, organizar e avaliar atividades de caráter educativo, 
cultural, desportivo, social, lúdico, turístico e recreativo.

Conceber os materiais necessários para o desenvolvimento das 
atividades de animação.

Desenvolver atividades diversas, nomeadamente ateliers, 
visitas a museus e exposições, encontros desportivos, culturais 
e recreativos, encontros intergeracionais, atividades de 
expressão corporal,

Fomentar a interação entre os vários atores sociais da 
comunidade articulando a sua intervenção com os atores 
institucionais nos quais o grupo alvo/indivíduo se insere.

SELO DE 
CONFORMIDADE 
EQAVET

https://catalogo.anqep.gov.pt/qualificacoesDetalhe/7323


Estrutura Curricular

Português
Línguas Estrangeiras
Área de Integração
Projeto (*)
Educação Física

Matemática
Economia
Psicologia

Logística e Armazém
Aprovisionamento e Stocks
Planeamento e Qualidade
Comunicação Interpessoal

Formação em Contexto de Trabalho

(*) Empreendedorismo e preparação 
para o mercado de trabalho

Prosseguimento de Estudos

CTESP
- Gestão de Vendas e Marketing
- Secretariado de Administração
(Escola Superior Tecnologia e Gestão)*

LICENCIATURA
- Gestão
(Escola Superior Tecnologia e Gestão)*

(*) Instituto Politécnico de Portalegre

Operador/a 
de Logística

CURSO PROFISSIONAL

As atividades fundamentais 
a desempenhar por este técnico são:

- Efetuar as operações receção de mercadorias em 
armazém;

- Efetuar a armazenagem das mercadorias no 
armazém e assegurar a sua manutenção e 
conservação;

- Efetuar a preparação de encomendas;

- Participar na elaboração de inventários, 
executando atividades de identificação e de 
controlo das mercadorias e dos materiais;

- Efetuar as operações de expedição de 
mercadorias;

- Executar operações de movimentação, manobra 
e operação de empilhadores de acordo com as 
regras e normas estabelecidas.

SELO DE 
CONFORMIDADE 
EQAVET

ÁREA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO: 
341 - Comércio

O(a) Operador(a) de Logística 
é um(a) profissional que procede às operações 
de receção, preparação, armazenagem, 
expedição e inventariação de mercadorias.

https://catalogo.anqep.gov.pt/qualificacoesDetalhe/7212


Estrutura Curricular

Português
Línguas Estrangeiras
Área de Integração
Projeto (*)
Educação Física

Físico-Química
Matemática

Sistemas Operativos
Redes de Comunicação
Programação e Sistemas Informáticos
Arquitetura de Computadores

Formação em Contexto de Trabalho

(*) Empreendedorismo e preparação 
para o mercado de trabalho

Prosseguimento de Estudos

CTESP
- Desenvolvimento para a Web 
e Dispositivos Móveis
(Escola Superior Tecnologia e Gestão)*

LICENCIATURA
- Engenharia Informática
(Escola Superior Tecnologia e Gestão)*

(*) Instituto Politécnico de Portalegre

Gestão e 
Programação 
de Sistemas 
Informáticos (*)

CURSO PROFISSIONAL

SELO DE 
CONFORMIDADE 
EQAVET

ÁREA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO: 
481 - Ciências Informáticas

O técnico de gestão e programação de sistemas 
informáticos é o profissional qualificado apto a 
realizar, de forma autónoma ou integrado numa 
equipa, atividades de concepção, especificação, 
projecto, implementação,avaliação, suporte e 
manutenção de sistemas informáticos e de 
tecnologias de processamento e transmissão de 
dados e informações.
(*) Portaria n.o 916/2005

As atividades fundamentais 
a desempenhar por este técnico são:

- Instalar, configurar e efectuar a manutenção de 
computadores isolados ou inseridos numa rede local;

- Instalar, configurar e efectuar a manutenção de periféricos 
de computadores ou de uma rede local;

- Instalar, configurar e efectuar a manutenção de estruturas 
e equipamentos de redes locais;

- Instalar, configurar e efectuar a manutenção de sistemas 
operativos de clientes e de servidores;

- Implementar e efectuar a manutenção de políticas de 
segurança em sistemas informáticos;

- Instalar, configurar e efectuar a manutenção de aplicações 
informáticas;

- Efectuar a análise de sistemas de informação;

- Conceber algoritmos através da divisão dos problemas em 
componentes;

- Desenvolver, distribuir, instalar e efectuar a manutenção de 
aplicações informáticas, utilizando ambientes e linguagens de 
programação procedimentais e visuais;

- Conceber, implementar e efectuar a manutenção de bases 
de dados;

- Manipular dados retirados de bases de dados;

- Instalar, configurar e efectuar a manutenção de servidores 
para a Internet;

- Planificar, executar e efetuar a manutenção de páginas e 
sítios na Internet;

- Desenvolver, instalar e efetuar a manutenção de sistemas 
de informação baseados nas tecnologias web.

https://files.dre.pt/1s/2005/09/185b00/58105811.pdf


Estrutura Curricular

Português
Línguas Estrangeiras
Área de Integração
Projeto (*)
Educação Física

Fisico-Quimica
Matemática

Eletrónica Fundamental
Instalação e Manutenção de Equip.Informáticos
Sistemas Digitais e Arquitetura de Computadores
Comunicação de dados

Formação em Contexto de Trabalho

(*) Empreendedorismo e preparação 
para o mercado de trabalho

Prosseguimento de Estudos

CTESP
- Desenvolvimento para a Web 
e Dispositivos Móveis
(Escola Superior Tecnologia e Gestão)*

LICENCIATURA
- Engenharia Informática
(Escola Superior Tecnologia e Gestão)*

(*) Instituto Politécnico de Portalegre

Gestão de 
equipamentos 
informáticos(*)

ÁREA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO: 
481 - Ciências Informáticas

O técnico de gestão de equipamentos 
informáticos é o profissional qualificado apto a 
instalar equipamentos e redes, bem como a 
fazer a sua manutenção e administração. Este 
profissional tem competências para realizar 
atividades de concepção, especificação, 
projeto, implementação, avaliação, suporte e 
manutenção de sistemas e de tecnologias de 
processamento e transmissão de dados e 
informações.
(*) Portaria n.º 897/2005

CURSO PROFISSIONAL

As atividades fundamentais 
a desempenhar por este técnico são:

- Montar, instalar e utilizar sistemas informáticos;
- Planear e propor soluções informáticas;
- Fazer o diagnóstico e a correcção de falhas no 
funcionamento de sistemas informáticos;
- Identificar e compreender o funcionamento e a relação entre 
os componentes dos computadores e os seus periféricos;
- Instalar e configurar computadores, isolados ou em rede, 
dispositivos, periféricos e programas informáticos;
- Utilizar aplicativos e utilitários informáticos;
- Seleccionar e instalar programas de aplicação a partir da 
avaliação das necessidades do utilizador;
- Planificar, executar e atualizar páginas interactivas para a 
Internet;
- Instalar, configurar e administrar sistemas operativos de 
rede e aplicações (clientes e servidoras) de comunicação de 
dados (e-mail, Internet, ftp, etc., . . .);
- Instalar, configurar e promover soluções de segurança 
informática (antivírus, firewall, backup, etc., . . .);
- Desenhar circuitos electrónicos e conceber a montagem de 
circuitos impressos;
- Dominar as técnicas de soldadura de componentes 
electrónicos;
- Conceber algoritmos em linguagens com intervenção directa 
sobre hardware e ou comunicação de dados;
- Efectuar manutenção preventiva em sistemas informáticos 
instalados;
- Executar acções de formação e de apoio técnico, bem como 
apoio pós-venda a clientes;
- Posicionar-se criticamente frente às inovações tecnológicas 
na área de informática.

SELO DE 
CONFORMIDADE 
EQAVET
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https://files.dre.pt/1s/2005/09/185b00/57825783.pdf
https://unsplash.com/@jeshoots?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/hardware?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText

