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O futuro
nas tuas mãos

n n n

ENSINO PROFISSONAL 
NO CONCELHO DE SINTRA
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Sabes o que vais fazer com o teu futuro?
Já pensaste na hipótese de concluir o 12.º ano 
frequentando um curso profissional?

À semelhança do ano letivo 2014/15, a Câmara Municipal 
de Sintra pretende dar-te a conhecer a oferta de cursos 
profissionais que tens no Concelho, juntando num só 
documento todas as ofertas da rede pública e da rede privada. 
A publicação deste documento surge no âmbito das medidas 
dirigidas à competitividade, ao crescimento e ao emprego, já 
que este tipo de formação te permite concluir a escolaridade 
obrigatória, desenvolvendo competências para o exercício de 
uma profissão, devidamente articulada com o setor empresarial 
local. A Câmara Municipal de Sintra pretende, cada vez mais, 
valorizar a diversificação da oferta educativa, promovendo 
o combate ao insucesso e abandono escolares, dinamizando a 
promoção de parcerias locais entre as escolas, o Município e o 
tecido empresarial do Concelho. 

Informa-te, escolhe bem! 

Rui Pereira
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Sintra
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Os Cursos Profissionais são um dos percursos possíveis para 
conclusão da escolaridade obrigatória, caraterizados  por uma 
forte ligação com o mundo profissional.

Tendo em conta o perfil pessoal do aluno, a aprendizagem 
realizada nestes cursos valoriza o desenvolvimento de 
competências para o exercício de uma profissão, em articulação 
com o setor empresarial local. 

Para quem?
Os Cursos Profissionais podem ser o percurso mais indicado 
para os alunos:
n Que concluíram o 9.º ano de escolaridade ou formação 
equivalente;
n Que procuram um ensino mais prático e direcionado para 
o mundo do trabalho;
n Que não excluem a hipótese de, mais tarde, prosseguirem 
estudos.

Qual o objetivo?
Os Cursos Profissionais são percursos que cumprem vários 
objetivos, tais como:
n Contribuir para que se desenvolvam competências 
pessoais e profissionais para o exercício de uma profissão;
n Privilegiar as ofertas formativas que correspondem
às necessidades de trabalho locais e regionais;
n Preparar os alunos para acederem a formações 
pós-secundárias ou ao ensino superior, se for essa 
a vontade dos mesmos.
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O que são?
Estes cursos têm uma estrutura curricular organizada por 
módulos, o que permite maior flexibilidade e respeito pelos 
teus ritmos de aprendizagem.
O plano de estudos inclui três componentes de formação: 
n Sociocultural;
n Científica;
n Técnica (inclui obrigatoriamente uma formação em 
contexto de trabalho).

Prosseguimento de estudos/formação
A conclusão de um Curso Profissional permite ao aluno 
o prosseguimento de estudos/formação num Curso de 
Especialização Tecnológica ou o acesso ao ensino superior, 
mediante o cumprimento dos requisitos previstos no 
regulamento de acesso ao ensino superior.

Onde?
Os Cursos Profissionais podem funcionar:
n Em Escolas profissionais, públicas ou privadas;
n Em Escolas secundárias da rede pública.



6

Qual a oferta existente
no Concelho de Sintra?

n n n

No território de Sintra podem 
encontrar-se 37 tipos de Cursos 
Profissionais, distribuídos por 13 
Escolas diferentes, como podes 
constatar nesta brochura.

Nota: A presente oferta carece, ainda, de confirmação 
por parte do Ministério da Educação e Ciência.



7

n n n ANIMADOR SOCIOCULTURAL 

O Animador Sociocultural é o profissional qualificado apto 
a promover o desenvolvimento sociocultural de grupos e 
comunidades, organizando, coordenando e/ou desenvolvendo 
atividades de animação de carácter cultural, educativo, social, 
lúdico e recreativo.

Saída Profissional: Animador Socio-cultural
Área de Formação: Trabalho Social e Orientação
Família Profissional: Serviços de Apoio Social
Portaria nº 1 280/2006, de 21 de novembro

Onde? 
Escola Profissional Gustave Eiffel – Polo de Queluz (Queluz)

n n n ARTES DO ESPETÁCULO – INTERPRETAÇÃO

O Ator é o profissional qualificado apto a criar e interpretar 
personagens, nas diversas áreas do espetáculo, segundo as 
orientações do responsável pela conceção e direção desse 
mesmo espetáculo. 

Saída Profissional: Ator
Área de Formação: Artes do Espetáculo
Família Profissional: Artes do Espetáculo
Portaria nº 232/2007, de 5 de março

Onde?
Escola Secundária de Santa Maria (Sintra)
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n n n ASSISTENTE DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO  

O Assistente de Conservação e Restauro é o profissional 
qualificado que, em organizações prestadoras de serviços 
nessa área ou em organismos responsáveis pela conservação e 
difusão do património cultural, está apto, sob orientação direta 
de um técnico superior da área, a aplicar as técnicas relativas à 
conservação preventiva e curativa, bem como ao restauro do 
património cultural móvel ou integrado, de entre as seguintes 
especialidades: azulejo, cerâmica e vidro; bens arqueológicos 
e etnográficos; documentos gráficos e fotográficos; têxteis; 
escultura; pintura; pedra; pintura mural; metais; madeiras.

Saída Profissional: Assistente de Conservação e Restauro 
n Conservação do Património Cultural; Assistente de 
Conservação e Restauro 
n Conservação e Restauro de Azulejo, Pedra, Pintura Mural, 
Metais e Madeiras; Assistente de Conservação e Restauro 
n Conservação e Restauro de Pintura
Área de Formação: História e Arqueologia
Família Profissional: Informação, Documentação 
e Património
Portaria nº 1 272/2006, de 21 de novembro e Portaria 
nº 1 369/2007, de 18 de outubro

Onde?
Escola Profissional de Recuperação do Património de Sintra 
(São João das Lampas)
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n n n TÉCNICO AUXILIAR DE SAÚDE

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.

Saída Profissional: Técnico Auxiliar de Saúde
Área de Formação: Saúde 
Família Profissional: Tecnologias de Saúde 
Portaria n.º 1041/2010, de 7 de outubro

Onde? 
Escola Secundária Ferreira Dias (Agualva), Escola Básica e 
Secundária Gama Barros (Cacém), Escola Secundária de Mem 
Martins (Mem Martins), Escola Secundária de Santa Maria 
(Sintra) e Centro de Emprego e Formação Profissional de Sintra 
(Ranholas)

n n n TÉCNICO DE HIGIENE E SEGURANÇA 
           DO TRABALHO E AMBIENTE

O Técnico de Segurança e Higiene do Trabalho e Ambiente 
é o profissional que, de forma autónoma ou integrado numa 
equipa, aplica os instrumentos, metodologias e técnicas 
específicas para o desenvolvimento das atividades de 
prevenção e proteção contra riscos profissionais, tendo em 
vista a interiorização na empresa de uma verdadeira cultura de 
segurança e salvaguarda da segurança dos trabalhadores, de 
acordo com a Legislação e as normas em vigor.
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Saída Profissional: Técnico de Higiene e Segurança 
do Trabalho 
Área de Formação: Segurança e Higiene no Trabalho
Família Profissional: Serviços de Proteção e Segurança
Portaria nº 891/2005, de 26 de setembro 

Onde?
Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos (Colares)

n n n TÉCNICO DE ANÁLISE LABORATORIAL

O Técnico de Análise Laboratorial é o profissional qualificado 
para, no domínio dos princípios e das técnicas de análise 
qualitativa, quantitativa e instrumental, realizar ensaios, 
registar e interpretar os resultados, selecionando os métodos 
e as técnicas mais adequadas, para aplicação em contexto 
laboratorial e ou em processos químicos. 

Saída Profissional: Técnico de Análise Laboratorial
Área de Formação: Tecnologia dos Processos Químicos 
Família Profissional: Química
Portaria nº 890/2004, de 21 de julho e Declaração 
de Retificação nº 74/2004, de 28 de agosto

Onde? 
Escola Secundária Leal da Câmara (Rio de Mouro) e Escola 
Secundária de Mem Martins (Mem Martins)
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n n n TÉCNICO DE APOIO À GESTÃO DESPORTIVA

O Técnico de Apoio à Gestão Desportiva é o profissional 
que colabora na gestão e manutenção de instalações e de 
equipamentos desportivos e que participa na conceção, 
desenvolvimento e avaliação de programas, atividades e 
eventos desportivos em diversos contextos organizacionais. 

Saída Profissional: Técnico de Apoio à Gestão Desportiva
Área de Formação: Desporto
Portaria nº 176/2011, de 28 de abril

Onde? 
Escola Secundária Leal da Câmara (Rio de Mouro), Escola 
Secundária Matias Aires (Agualva) e Escola Secundária Miguel 
Torga (Monte Abraão)

n n n TÉCNICO DE APOIO À INFÂNCIA

O Técnico Auxiliar de Infância é o profissional qualificado apto 
a acompanhar e vigiar 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. 

Saída Profissional: Técnico de Apoio à Infância
Área de Formação: Serviços de Apoio a Crianças e Jovens 
Família Profissional: Serviços de Apoio Social
Portaria nº 1 283/2006, de 21 de novembro 

Onde? 
Escola Secundária Matias Aires (Agualva) e
Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos (Colares)
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n n n TÉCNICO DE APOIO FAMILIAR E DE APOIO 
           À COMUNIDADE

O Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade é o profissional 
que realiza/presta, de forma autónoma, ou sob a orientação 
de um técnico especializado, cuidados humanos e de saúde 
básicos necessários a clientes/utilizadores no domicílio e/
ou em situação de internamento ou semi-internamento em 
contexto institucional. 

Saída Profissional: Técnico de Apoio Familiar e de Apoio 
à Comunidade
Área de Formação: Trabalho Social e Orientação 
Família Profissional: Serviços de Apoio Social
Publicado no Boletim do Trabalho do Emprego (BTE) nº 44, 
de 29 de novembro de 2013, com entrada em vigor a 29 
de novembro de 2013, com a 1.ª atualização publicada no 
Boletim do Trabalho e Emprego (BTE) nº 17, de 8 de maio de 
2014, com entrada em vigor a 8 de maio de 2014. 

Onde? 
Centro de Emprego e Formação Profissional de Sintra 
(Ranholas)

n n n TÉCNICO DE APOIO PSICOSSOCIAL

O Técnico de Apoio Psicossocial é o 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.
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Saída Profissional: Técnico de Apoio Psicossocial
Área de Formação: Trabalho Social e Orientação 
Família Profissional: Serviços de Apoio Social
Portaria nº 1 285/2006, de 21 de novembro 

Onde?
Escola Secundária de Santa Maria (Sintra)

n n n TÉCNICO DE COMÉRCIO

O Técnico de Comércio é o profissional qualificado apto a 
organizar e planear a venda de produtos e ou serviços em 
estabelecimentos comerciais, garantindo a satisfação dos 
clientes, tendo como objetivo a sua fidelização.

Saída Profissional: Técnico Comercial
Área de Formação: Comércio
Família Profissional: Comércio
Portaria nº 909/2005, de 26 de setembro e Portaria 
nº 996/2007, de 28 de agosto  

Onde? 
Escola Básica e Secundária Mestre Domingos Saraiva 
(Algueirão), Escola Profissional Gustave Eiffel (Queluz), Escola 
Secundária Leal da Câmara (Rio de Mouro) e Escola Secundária 
Matias Aires (Agualva)

n n n TÉCNICO DE COMUNICAÇÃO, MARKETING, 
             RELAÇÕES PÚBLICAS E PUBLICIDADE

O Técnico de Comunicação, Marketing, Relações Públicas 
e Publicidade é o profissional qualificado apto a analisar 
situações de comunicação (interpessoais e organizacionais), 
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colaborar 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 
da organização, quer na vertente interna quer na vertente 
interna quer na vertente externa, como parte integrante do 
marketing-mix privilegiando a ótica comunicacional.

Saída Profissional: Técnico de Comunicação - Marketing, 
Relações Públicas e Publicidade 
Área de Formação:  Marketing e Publicidade
Família Profissional: Comunicação, Imagem e Som 
Portaria nº 1 286/2006, de 21 de novembro   

Onde?
Escola Básica e Secundária Mestre Domingos Saraiva (Algueirão)

n n n TÉCNICO DE CONTABILIDADE

O Técnico de Contabilidade é o profissional qualificado aptoa 
desempenhar tarefas contabilísticas e administrativas inerentes 
ao correto funcionamento das empresas e outras organizações, 
nomeadamente nos domínios do planeamento, organização, 
execução e controlo, de acordo com a legislação aplicável.

Saída Profissional: Técnico de Contabilidade
Área de Formação: Contabilidade e Fiscalidade 
Família Profissional: Administração
Portaria nº 914/2005, de 26 de setembro

Onde? 
Escola Secundária Miguel Torga (Monte Abraão)
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n n n TÉCNICO DE DESENHO DIGITAL 3D

O Técnico de Desenho Digital 3D é o profissional qualificado 
apto a 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. Será um profissional apto a realizar 
a síntese entre o conhecimento tecnológico, construtivo 
e projetual e a sensibilidade plástica e expressiva da cultura 
artística.

Saída Profissional: Técnico de Desenho Digital 3D
Área de Formação: Audiovisuais e Produção dos Media 
Família Profissional: Comunicação, Imagem e Som
Portaria nº 1 281/2006, de 21 de novembro 

Onde? 
Escola Básica e Secundária Padre Alberto Neto (Queluz)

n n n TÉCNICO DE DESIGN DE INTERIORES/EXTERIORES

O Técnico de Design, na variante de Interiores/Exteriores, 
é o profissional apto a interpretar, projetar e transformar 
espaços preexistentes tendo em conta a utilização, a função, 
a qualidade e a estética relativamente ao utente, utilizando 
recursos tecnológicos e materiais adequados e demonstrando 
sensibilização para as questões sociais e ambientais.

Saída Profissional: Técnico de Design de Interiores/Exteriores
Área de Formação: Design 
Família Profissional: Tecnologias Artísticas
Portaria nº 1 279/2006, de 21 de novembro e Portaria 
nº 216/2007, de 23 de fevereiro 
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Onde? 
Escola Profissional de Recuperação do Património de Sintra 
(São João das Lampas)

n n n TÉCNICO DE DESIGN GRÁFICO

O Técnico Design Gráfico é o profissional qualificado apto 
a conceber e maquetizar objetos gráficos bi 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. 

Saída Profissional: Técnico de Desenho Gráfico
Área de Formação: Audiovisuais e Produção dos Media 
Família Profissional: Comunicação, Imagem e Som
Portaria nº 1 289/2006, de 21 de novembro

Onde?
Escola Secundária de Mem Martins (Mem Martins)

n n n TÉCNICO DE ELETRÓNICA, AUTOMAÇÃO 
E COMPUTADORES

O Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores é 
o profissional qualificado apto a desempenhar tarefas de 
carácter técnico relacionadas com a instalação, manutenção, 
reparação e adaptação de equipamentos eletrónicos de 
automação industrial e de computadores, no respeito 
pelas normas de higiene e segurança e pelos regulamentos 
específicos.
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Saída Profissional: Técnico de Eletrónica de Computadores
Área de Formação: Eletrónica e Automação 
Família Profissional: Eletricidade e Eletrónica
Portaria nº 889/2005, de 26 de setembro

Onde? 
Escola Secundária Ferreira Dias (Agualva) e Escola Secundária 
Leal da Câmara (Rio de Mouro)

n n n TÉCNICO DE ELETROTECNIA

O Técnico de Eletrotecnia é o profissional qualificado apto 
a desempenhar tarefas de carácter técnico relacionadas 
com a instalação, manutenção e reparação de máquinas 
e equipamentos elétricos, nas áreas de eletricidade, eletrónica 
e automação, respeitando as normas de higiene e segurança 
e os regulamentos específicos.

Saída Profissional: Técnico de Eletrotecnia 
Área de Formação: Eletricidade e Energia
Família Profissional: Eletricidade e Eletrónica
Portaria nº 917/2005, de 26 de setembro

Onde?
Escola Secundária Miguel Torga (Monte Abraão)

n n n TÉCNICO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS — VARIANTE                                       
           DE SISTEMAS SOLARES

O Técnico de Energias Renováveis, na variante de Sistemas 
Solares, é o profissional qualificado apto a programar, 
organizar, coordenar e executar a instalação, a manutenção e 
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a reparação de sistemas solares térmicos e de sistemas solares 
fotovoltaicos, de acordo com as normas, os regulamentos de 
segurança e as regras de boas práticas aplicáveis.

Saída Profissional: Técnico instalador de sistemas solares 
térmicos e técnico instalador de sistemas solares fotovoltaicos
Área de Formação: Eletricidade e Energia 
Família Profissional: Mecânica
Portaria nº 944/2005, de 28 de setembro

Onde? 
Escola Secundária de Santa Maria (Sintra)

n n n TÉCNICO DE FOTOGRAFIA

O Técnico de Fotografia é o profissional qualificado apto 
a usar diversos tipos de máquinas fotográficas, 35 mm, 
médio e grande formato, 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.

Saída Profissional: Técnico de Fotografia
Área de Formação: Audiovisuais e Produção dos Media 
Família Profissional: Comunicação, Imagem e Som
Portaria nº 1320/2006, de 23 de novembro

Onde? 
Escola Profissional de Recuperação do Património de Sintra 
(São João das Lampas) e Escola Secundária Matias Aires 
(Agualva)
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n n n TÉCNICO DE GESTÃO

O Técnico de Gestão é o profissional qualificado que exerce 
competências no âmbito da gestão das organizações, 
apto a colaborar 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.

Saída Profissional: Técnico de Gestão
Área de Formação: Gestão e Administração
Família Profissional: Administração
Portaria nº 899/2005, de 26 de setembro

Onde? 
Escola Básica e Secundária Padre Alberto Neto (Queluz)

n n n TÉCNICO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS 
           INFORMÁTICOS

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 
conceção, especificação, projeto, implementação, avaliação, 
suporte e manutenção de sistemas e de tecnologias de 
processamento e transmissão de dados e informações.



20

Saída Profissional: Técnico de Gestão de Equipamentos 
Informáticos 
Área de Formação: Ciências Informáticas 
Família Profissional: Informática
Portaria nº 897/2005, de 26 de setembro

Onde? 
Escola Secundária Miguel Torga (Monte Abraão)

n n n TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO 
           DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

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 
conceção, especificação, projeto, implementação, avaliação, 
suporte e manutenção de sistemas e de tecnologias de 
processamento e transmissão de dados e informações.

Saída Profissional: Técnico de Gestão de Equipamentos 
Informáticos 
Área de Formação: Ciências Informáticas 
Família Profissional: Informática
Portaria nº 897/2005, de 26 de setembro

Onde? 
Escola Básica e Secundária Gama Barros (Cacém), Escola 
Secundária Leal da Câmara (Rio de Mouro), Escola Secundária 
Matias Aires (Agualva) e Escola Básica e Secundária Padre 
Alberto Neto (Queluz)
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n n n TÉCNICO DE INFORMAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA

O Técnico de Informação e Animação Turística é o profissional 
que, considerando o planeamento estratégico da atividade, 
a oferta turística de base, os recursos turísticos disponíveis e 
as características e motivações dos clientes, recebe e informa 
o cliente e promove produtos turísticos da empresa e/ou 
região, planeia, organiza e dinamiza atividades de animação 
em contexto turístico, procurando contribuir para a qualidade 
e para a atratividade do serviço turístico a prestar.

Saída Profissional: Técnico de Informação e Animação Turística
Área de Formação: Turismo e lazer
Família Profissional: Hotelaria e Turismo

Despacho nº 13 456/2008, de 14 de maio, com a última 
atualização publicada no Boletim do Trabalho do Emprego 
nº 12, de 29 de março de 2015, com entrada em vigor a 29 
de março de 2015

Onde?
Centro de Emprego e Formação Profissional de Sintra (Ranholas)

n n n TÉCNICO DE INFORMÁTICA – INSTALAÇÃO 
           E GESTÃO DE REDES

O Técnico de Informática - Instalação e Gestão de Redes, 
é o profissional que, no respeito pelas normas do ambiente, 
higiene e segurança, executa a instalação, manutenção e 
otimização de redes informáticas; instala, configura e executa 
a manutenção de todo o equipamento de apoio à estrutura 
das redes; implementa níveis de segurança, instala e configura 
servidores web.
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Saída Profissional: Técnico de Informática
Área de Formação: Ciências Informáticas
Família Profissional: Informática
Despacho n.º13456/2008, de 14 de maio com a 1.ª 
atualização publicada no Boletim do Trabalho do Emprego 
nº 48, de 29 de dezembro de 2012, com entrada em vigor 
a 29 de março de 2013

Onde? 
Centro de Emprego e Formação Profissional de Sintra (Ranholas)

n n n TÉCNICO DE INFORMÁTICA – SISTEMAS

O Técnico de Informática – Sistemas é o profissional que, de 
forma autónoma e no limite das competências que lhe são 
atribuídas, executa a gestão de um parque informático, a 
instalação e manutenção de computadores, periféricos, redes 
locais, sistemas operativos e aplicações informáticas, configura 
e opera aplicações de escritório e bases de dados, desenvolve 
programação, instala e gere servidores web, bem como 
procede à formatação de páginas em hipertexto para
a Intranet /Internet.

Saída Profissional: Técnico de Informática
Área de Formação: Ciências Informáticas
Família Profissional: Informática
Despacho n.º13456/2008, de 14 de maio com a 1.ª atuali-
zação publicada no Boletim do Trabalho do Emprego nº 48, 
de 29 de dezembro de 2012, com entrada em vigor a 29 de 
março de 2013

Onde?
Centro de Emprego e Formação Profissional de Sintra 
(Ranholas)
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n n n TÉCNICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

O Técnico de Instalações Elétricas é o profissional qualificado 
apto a desempenhar tarefas de carácter técnico relacionadas 
com a execução de instalações elétricas de utilização, de 
baixa e média tensão, de comando, sinalização e proteção, 
efetuando também o diagnóstico de avarias ou deficiências 
e colaborando na sua reparação, no respeito pelas normas de 
higiene e segurança e pelos regulamentos específicos.

Saída Profissional: Técnico de Instalações Elétricas 
Área de Formação: Eletricidade e Energia
Família Profissional: Eletricidade e Eletrónica
Portaria nº 890/2005, de 26 de setembro

Onde? 
Centro de Emprego e Formação Profissional de Sintra 
(Ranholas)

n n n TÉCNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 
           - MECATRÓNICA AUTOMÓVEL

O Técnico de Mecatrónica Automóvel é o profissional 
qualificado, 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. 
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Saída Profissional: Técnico de Mecatrónica Automóvel;
Técnico de Manutenção de Aeronaves 
Áreas de Formação:  Construção e Reparação de Veículos a Motor 
Família Profissional: Mecânica
Portaria nº 1312/2006, de 23 de novembro

Onde? 
Escola Secundária Ferreira Dias (Agualva)

n n n TÉCNICO DE MULTIMÉDIA

O Técnico de Multimédia é um profissional qualificado apto 
a exercer profissões ligadas ao 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.

Saída Profissional: Técnico de Multimédia
Área de Formação: Audiovisuais e Produção dos Media 
Família Profissional: Comunicação, Imagem e Som
Portaria nº 1315/2006, de 23 de novembro 

Onde? 
Escola Secundária Leal da Câmara (Rio de Mouro)

n n n TÉCNICO DE PROTEÇÃO CIVIL

O Técnico de Proteção Civil é o profissional qualificado 
que, sob orientação do técnico superior da área, está 
apto para desenvolver atividades de prevenção de 
riscos coletivos inerentes a situações de acidentes grave 
ou catástrofe, assim como participar no planeamento 
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de atividades de atenuação dos seus efeitos, de proteção, 
socorro e assistência às pessoas e bens em perigo quando 
aquelas situações ocorram.

Saída Profissional: Técnico de Proteção Civil
Área de Formação: Proteção de Pessoas e Bens
Família Profissional: Serviços de Proteção e Segurança
Portaria nº 1204/2008, de 17 de outubro

Onde? 
Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos (Colares) 

n n n TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO – COZINHA/PASTELARIA

O Técnico de Cozinha/Pastelaria é o 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.

Saída Profissional: Técnico de Cozinha-Pastelaria; 
Área de Formação: Hotelaria e Restauração 
Família Profissional: Hotelaria e Turismo
Portaria nº 1 319/2006, de 23 de novembro  e Declaração 
de Retificação nº 6/2007, de 18 de janeiro 

Onde? 
Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos (Colares) 
e Centro de Emprego e Formação Profissional de Sintra 
(Ranholas)
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n n n TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO – RESTAURANTE/ BAR

O Técnico de Restaurante/Bar é o profissional que, no domínio 
das normas de segurança e higiene alimentar, planifica, dirige 
e efetua o serviço de alimentos e bebidas à mesa e ao balcão, 
em estabelecimentos de restauração e bebidas integrados ou 
não em unidades hoteleiras. 

Saída Profissional: Técnico de Restaurante-Bar 
Área de Formação: Hotelaria e Restauração 
Família Profissional: Hotelaria e Turismo
Portaria nº 1 319/2006, de 23 de novembro e Declaração de 
Retificação nº 6/2007, de 18 de janeiro

Onde? 
Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos (Colares) e 
Centro de Emprego e Formação Profissional de Sintra (Ranholas)

n n n TÉCNICO DE SECRETARIADO

O Técnico de Secretariado é o profissional qualificado 
apto a assegurar a organização e execução de atividades 
de secretariado no apoio à chefia/direção, bem como de 
atividades de secretariado relativas ao funcionamento geral de 
uma empresa ou serviço público.

Saída Profissional: Técnico de Secretariado
Área de Formação: Secretariado e Trabalho Administrativo 
Família Profissional: Administração
Portaria nº 915/2005, de 26 de setembro 

Onde? 
Escola Secundária de Mem Martins (Mem Martins)
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n n n TÉCNICO DE TURISMO

O Técnico de Turismo é o profissional 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.

Saída Profissional: Técnico de Turismo
Área de Formação: Turismo e Lazer 
Família Profissional: Hotelaria e Turismo
Portaria nº 1288/2006, de 21 de novembro 

Onde? 
Escola Profissional Gustave Eiffel – Polo de Queluz (Queluz), 
Escola Secundária Ferreira Dias (Agualva), Escola Básica 
e Secundária Gama Barros (Cacém), Escola Secundária Miguel 
Torga e Escola Secundária de Santa Maria (Sintra)

n n n TÉCNICO DE TURISMO AMBIENTAL E RURAL

O Técnico de Turismo Ambiental e Rural é o profissional que 
participa na aplicação de medidas de valorização do turismo em 
espaço rural, executando serviços de receção em alojamento 
rural e de informação organização e animação de eventos. 

Saída Profissional: Técnico de Turismo Ambiental e Rural
Área de Formação: Turismo e Lazer 
Família Profissional: Hotelaria e Turismo
Portaria nº 1 287/2006, de 21 de novembro 

Onde? 
Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos (Colares) e 
Centro de Emprego e Formação Profissional de Sintra (Ranholas)
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n n n TÉCNICO DE VENDAS

O Técnico de Vendas é o profissional qualificado apto a realizar 
a prospeção de mercado e a promover e a efetuar a venda 
de produtos e ou serviços, através de contactos estabelecidos 
com clientes, com vista à sua satisfação e fidelização.

Saída Profissional: Técnico de Vendas
Área de Formação: Comércio 
Família Profissional: Comércio
Portaria nº 904/2005, de 26 de setembro e Portaria 
nº995/2007, de 28 de agosto 

Onde? 
Escola Secundária de Mem Martins (Mem Martins)

n n n TÉCNICO DE VITRINISMO

O Técnico de Vitrinismo é o profissional qualificado apto 
a conceber, organizar e executar a exposição e decoração 
de espaços de venda, de acordo com o posicionamento 
definido, com o objetivo de promover a imagem e o potencial 
dos produtos e/ou serviços, garantindo a otimização da 
atratividade e rentabilidade desse espaço.

Saída Profissional: Técnico de Vitrinismo
Área de Formação: Comércio 
Família Profissional: Comércio
Portaria nº 908/2005, de 26 de setembro, retificada pela 
Portaria nº 997/2007, de 28 de agosto 

Onde? 
Escola Secundária Ferreira Dias (Agualva)
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n n n CURSO PROFISSONAL

Animador Sociocultural

Artes do Espetáculo-Interpretação

Assistente de Conservação 
e Restauro

Técnico Auxiliar de Saúde

Técnico de  Higiene e Segurança 
do Trabalho e Ambiente

Técnico de Análise Laboratorial

Técnico de Apoio à Gestão 
Desportiva

Técnico de Apoio à Infância

Técnico de Apoio Familiar 
e de Apoio à Comunidade
Técnico de Apoio Psicossocial

Técnico de Comércio

n n n ESCOLAS

Escola Profissional Gustave 
Eiffel - Polo de Queluz
Escola Secundária de Santa 
Maria
Escola Profissional de Recupera-
ção do Património de Sintra
Escola Básica e Sec. Gama Barros
Escola Secundária Ferreira Dias
Escola Secundária de Mem Martins
Escola Secundária de Santa Maria
Centro de Emprego e Formação 
Profissional de Sintra
Escola Profissional Alda Brandão 
de Vasconcelos
Escola Secundária Leal da Câmara
Escola Secundária de Mem 
Martins
Escola Secundária Matias Aires
Escola Secundária Leal da Câmara
Escola Secundária Miguel Torga
Escola Secundária Matias Aires
Escola Profissional Alda Brandão 
de Vasconcelos
Centro de Emprego e Formação 
Profissional de Sintra
Escola Secundária de Santa Maria
Escola Secundária Matias Aires
Escola Básica e Secundária 
Mestre Domingos Saraiva
Escola Profissional Gustave 
Eiffel - Polo de Queluz
Escola Secundária Leal da Câmara



30

Técnico de Comunição - Marketing, 
Relações Públicas e Publicidade
Técnico de Contabilidade
Técnico de Desenho Digital 3D

Técnico de Design de 
Interiores/Exteriores 
Técnico de Design Gráfico
Técnico de Eletrónica, 
Automação e Computadores
Técnico de Eletrotecnia
Técnico de Energias Renováveis 
- variante Sistemas Solares

Técnico de Fotografia

Técnico de Gestão

Técnico de Gestão de Equipa-
mentos Informáticos

Técnico de Gestão e Programa-
ção de Sistemas Informáticos

Técnico de Informação 
e Animação Turística
Técnico de Informática-Instalação 
e Gestão de Redes
Técnico de Informática-Sistemas

Técnico de Instalações Elétricas

Escola Básica e Secundária 
Mestre Domingos Saraiva
Escola Secundária Miguel Torga
Escola Básica e  Secundária 
Padre Alberto Neto
Escola Profissional de Recupera-
ção do Património de Sintra
Escola Secundária de Mem Martins
Escola Secundária Ferreira Dias
Escola Secundária Leal da Câmara
Escola Secundária Miguel Torga
Escola Secundária de Santa 
Maria
Escola Secundária Matias Aires
Escola Profissional de Recupera-
ção do Património de Sintra
Escola Básica e Secundária 
Padre Alberto Neto
Escola Secundária Miguel Torga

Escola Secundária Matias Aires
Escola Básica  e Secundária 
Gama Barros
Escola Secundária Leal da Câmara
Escola Básica e Secundária Padre 
Alberto Neto
Centro de Emprego e Formação 
Profissional de Sintra
Centro de Emprego e Formação 
Profissional de Sintra
Centro de Emprego e Formação 
Profissional de Sintra 
Centro de Emprego e Formação 
Profissional de Sintra

n n n CURSO PROFISSONAL n n n ESCOLAS
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Escola Secundária Ferreira Dias

Escola Secundária Leal 
da Câmara
Escola Profissional Alda Brandão 
de Vasconcelos
Escola Profissional Alda Brandão 
de Vasconcelos
Centro de Emprego e Formação 
Profissional de Sintra
Escola Profissional Alda Brandão 
de Vasconcelos
Centro de Emprego e Formação 
Profissional de Sintra 
Escola Secundária de Mem 
Martins
Escola Secundária Gama Barros
Escola Profissional Gustave 
Eiffel - Polo de Queluz
Escola Secundária Ferreira Dias
Escola Secundária Miguel Torga
Escola Secundária de Santa Maria
Escola Profissional Alda Brandão 
de Vasconcelos
Escola Secundária de Mem 
Martins
Escola Secundária Ferreira Dias

n n n CURSO PROFISSONAL n n n ESCOLAS

Técnico de Manutenção Industrial 
- Mecatrónica Automóvel
Técnico de Multimédia

Técnico de Proteção Civil

Técnico de Restauração - 
Cozinha/Pastelaria

Técnico de Restauração - 
Restaurante/Bar

Técnico de Secretariado

Técnico de Turismo

Técnico de Turismo 
Ambiental e Rural
Técnico de Vendas

Técnico de Vitrinismo

Nota: A presente oferta carece, ainda, de confirmação por parte 
do Ministério da Educação e Ciência.
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