


OFERTA FORMATIVA



O crescimento progressivo da oferta de ensino 
profissional em Sintra constitui-se como estratégia de 
desenvolvimento do território e uma forte aposta no 
aumento da sua atratividade para jovens que se queiram 
desenvolver e fixar no concelho.

O município de Sintra apresenta uma oferta de cursos 
profissionais muito variada e de grande qualidade, 
em escolas públicas e privadas, que permite várias 
possibilidades de escolha de prosseguimento de estudos 
no próximo ano letivo.

Neste guia, encontram-se alternativas de formação 
profissional que visam a aquisição e desenvolvimento de 
competências para o exercício de uma profissão e podem 
ser direcionadas de acordo com as oportunidades de 
trabalho no concelho, possibilitando, simultaneamente, a 
conclusão da escolaridade obrigatória.

A Câmara Municipal de Sintra está fortemente empenhada 
em valorizar a diversificação da oferta educativa para 
combater o insucesso e abandono escolares, preparar 
os jovens para uma carreira profissional de sucesso e 
responder às necessidades do mercado de trabalho. Para 
isso, estabelecemos parcerias locais entre a autarquia, 
as escolas e o tecido empresarial do município. 

Este é, portanto, um guia de oportunidades. Basta 
escolher as opções que se enquadrem no seu perfil e 
nos seus desejos.

BOAS ESCOLHAS!

Basílio Horta
Presidente da Câmara Municipal de Sintra



Os Cursos Profissionais são um dos percursos possíveis 
para conclusão da escolaridade obrigatória, caracterizados  
por terem uma forte ligação com o mundo profissional.

A aprendizagem realizada nestes cursos valoriza o 
desenvolvimento de competências para o exercício de uma 
profissão, em estreita articulação com o setor empresarial 
local. 

PARA QUEM?
Os Cursos Profissionais podem ser o percurso mais indicado 
para quem:
:: Concluiu o 9.º ano de escolaridade ou formação equivalente;
Procura um ensino mais prático e direcionado para o mundo 
do trabalho;
:: Não exclui a hipótese de, mais tarde, prosseguir estudos.

QUAL O OBJETIVO?
Os Cursos Profissionais são percursos formativos que 
pretendem:
:: Contribuir para que se desenvolvam competências 
pessoais e profissionais para o exercício de uma profissão;
Privilegiar as ofertas formativas que correspondem às 
necessidades de trabalho locais e regionais;
:: Preparar os alunos para acederem a formações pós-
secundárias ou ao ensino superior, se for essa a vontade 
dos mesmos. 

O QUE SÃO?
:: Estes cursos têm uma estrutura curricular organizada por 
módulos, o que permite maior flexibilidade e respeito pelos 
teus ritmos de aprendizagem.
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:: O Plano de Estudos inclui três componentes de 
formação: sociocultural, científica e técnica.  
:: A componente técnica inclui obrigatoriamente uma 
Formação em Contexto de Trabalho/Estágio que visa a 
aquisição e o desenvolvimento de competências relacionais 
e organizacionais relevantes para a qualificação profissional. 
:: Estes cursos culminam com a apresentação de uma Prova 
de Aptidão Profissional (PAP).

PERMITE-ME O PROSSEGUIMENTO DE ESTUDOS/FORMAÇÃO?
A conclusão de um Curso Profissional permite-te  
o prosseguimento de estudos para os Cursos 
de Especialização Tecnológica (CET) ou os Cursos Técnicos 
Superiores Profissionais (CTeSP), bem como o acesso ao 
ensino superior, mediante o cumprimento dos requisitos 
previstos no regulamento de acesso ao ensino superior.

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

QUAL A OFERTA EXISTENTE NO CONCELHO DE SINTRA?
No território de Sintra podes encontrar 52 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
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::   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.

Área de Educação e Formação: Trabalho Social e Orientação

Onde? Escola Profissional Gustave Eiffel (polo Queluz)

::   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. 

Área de Educação e Formação: Artes do Espetáculo

Onde? Escola Secundária de Santa Maria (Sintra) 

::   ASSISTENTE DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO
Conservação e Restauro de Azulejo, Pedra, Pintura 
Mural, Metais e Madeiras
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 
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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.

Área de Educação e Formação: História e Arqueologia

Onde? Escola Profissional de Recuperação do Património  
de Sintra (São João das Lampas) 

::   BOMBEIRO

O Bombeiro é o profissional qualificado apto para 
proteger pessoas e bens em perigo e prestar socorro em 
situações de emergência, acidente grave ou catástrofe, 
garantindo a sua segurança nas operações de resposta 
a incêndios e outras, em articulação com os outros 
elementos da(s) equipa(s) de intervenção, com recurso 
a meios técnicos individuais e coletivos específicos e 
aplicação de técnicas e normas operacionais, bem como 
participar em atividades de prevenção, sensibilização e 
outras no âmbito da proteção civil preventiva, de acordo 
com a legislação aplicável. 

Área de Educação e Formação: Proteção de Pessoas e Bens

Onde? Escola Secundária Matias Aires (Agualva)
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::   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.

Área de Educação e Formação: Saúde 

Onde? Escola Secundária Matias Aires (Agualva)
Escola Secundária Ferreira Dias (Agualva) 
Escola Básica e Secundária Gama Barros (Cacém) 
Escola Secundária de Mem Martins (Mem Martins) 
Escola Secundária Miguel Torga (Monte Abraão) 
Escola Secundária de Santa Maria (Sintra) 

::   TÉCNICO COMERCIAL

O Técnico Comercial é o profissional qualificado para 
vender produtos e/ou serviços em estabelecimentos 
comerciais, tendo em vista a satisfação dos clientes.

Área de Educação e Formação: Comércio

Onde? Escola Profissional Gustave Eiffel – Queluz
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::   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. 

Área de Educação e Formação: Tecnologia dos Processos 
Químicos 

Onde? Escola Secundária de Mem Martins (Mem Martins)

::   TÉCNICO DE ANDARES

O Técnico de Andares é o profissional qualificado que 
tem como funções planear, coordenar e executar as 
atividades de limpeza, arrumação e decoração de 
quartos, andares e zonas comuns da unidade hoteleira.

Área de Educação e Formação: Hotelaria e Restauração

Onde? Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos 
(Colares)
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::   TÉCNICO DE ANIMACÃO 2D E 3D

O Técnico de Animação 2D e 3D é o profissional 
qualificado apto a criar animações de imagens, manual 
ou digitalmente, a conceber o grafismo e o movimento 
em 2D / 3D, dotando os acontecimentos, objetos, ações 
e os gestos das personagens, duma aparência de 
vida, utilizando as técnicas, os suportes e os requisitos 
artísticos necessários.

Área de Educação e Formação: Audiovisuais e Produção
dos Media

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

::   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.
 

Área de Educação e Formação: Desporto

Onde?  Escola Secundária Matias Aires (Agualva) 
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::   TÉCNICO DE APOIO À INFÂNCIA

O Técnico Auxiliar de Infância é o profissional qualifica-
do 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, colabo-
rando na organização e desenvolvimento das atividades 
educacionais.

Área de Educação e Formação: Serviços de Apoio a Crianças e 
Jovens 

Onde? Escola Secundária Matias Aires (Agualva)
Escola Profissional Gustave Eiffel (polo Queluz)
Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos (Colares)

::   TÉCNICO DE APOIO FAMILIAR E DE APOIO À COMUNIDADE

O Técnico de Apoio Familiar e de Apoio à Comunidade 
é o profissional qualificado e apto a cuidar de indivíduos 
no domicílio ou em contexto institucional, nomeadamente 
idosos, pessoas com deficiência e pessoas com outro 
tipo de dependência, de acordo com as indicações da 
equipa técnica e os princípios deontológicos de atuação.

Área de Educação e Formação: Trabalho Social e Orientação 

Onde? Escola Secundária Matias Aires (Agualva)
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::   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.

Área de Educação e Formação: Trabalho Social e Orientação 

Onde? Escola Básica e Secundária Mestre Domingos Saraiva 
(Algueirão)
Escola Secundária de Santa Maria (Sintra)
Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos (Colares) 

::   TÉCNICO DE AUDIOVISUAIS

O Técnico de Audiovisuais é o profissional qualificado 
apto a desempenhar tarefas de carácter técnico no 
domínio do som e do vídeo e de carácter artístico no 
domínio da Imagem, para o exercício de profissões 
ligadas à produção de conteúdos audiovisuais.

Área de Educação e Formação: Audiovisuais e Produção  
dos Media

Onde? Escola Profissional de Recuperação do Património de 
Sintra (São João das Lampas)
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::   TÉCNICO DE CANTARIA ARTÍSTICA
Inovação e tecnologia em pedra natural

O Técnico de Cantaria Artística é o profissional qualifica-
do apto a executar projetos artísticos de ornamentação, 
escultura e revestimento em diferentes tipos de pedra, 
utilizando ferramentas manuais e máquinas ferramentas 
adequadas, bem como gerir uma pequena empresa/ofi-
cina do ramo de atividade relacionada com o trabalho 
da pedra.

Área de Educação e Formação: Artesanato

Onde? Escola Básica Dr. Rui Grácio (Montelavar)

::   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.

Área de Educação e Formação: Comércio

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

::   TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS

O Técnico de Construção de Instrumentos Musicais é o 
profissional qualificado apto a construir, reparar, restau-
rar, afinar e efetuar a manutenção dos instrumentos musi-
cais em madeira, concebendo e executando por criação 
de prototipagem ou recriação.
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Área de Educação e Formação: Artesanato 

Onde? Escola Profissional de Recuperação do Património de 
Sintra (São João das Lampas)

::   TÉCNICO DE CONTABILIDADE

O Técnico de Contabilidade é o profissional qualificado  
apto a 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.

Área de Educação e Formação:  Contabilidade e Fiscalidade 

Onde? Escola Secundária Miguel Torga (Monte Abraão)

::   TÉCNICO DE 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.

Área de Educação e Formação: Hotelaria e Restauração 

Onde? Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos 
(Colares) 
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::   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.

Área de Educação e Formação: Audiovisuais e Produção  
dos Media 

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

::   TÉCNICO DE DESIGN
Variante de 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.

Área de Educação e Formação: Design 

Onde? Escola Profissional de Recuperação do Património de 
Sintra (São João das Lampas)
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::   TÉCNICO DE DESIGN GRÁFICO
O Técnico de 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. 

Área de Educação e Formação: Audiovisuais e Produção 
dos Media 

Onde? Escola Secundária de Mem Martins (Mem Martins)

::   TÉCNICO DE DESPORTO

O Técnico de Desporto é o 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.

Área de Educação e Formação: Desporto 
 
Onde? Escola Básica e Secundária Mestre Domingos Saraiva 
(Algueirão)
Escola Secundária Leal da Câmara (Rio de Mouro)
Escola Secundária Miguel Torga (Monte Abraão)
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::   TÉCNICO DE ELETRÓNICA, AUTOMAÇÃO E COMANDO

O Técnico de Eletrónica, Automação e Comando é o 
profissional qualificado apto a desempenhar tarefas 
de carácter técnico relacionadas com a instalação, 
manutenção, reparação e adaptação de sistemas 
elétricos, eletrónicos, pneumáticos e hidráulicos de 
automação industrial, no respeito pelas normas de 
higiene e segurança e pelos regulamentos específicos.

Área de Educação e Formação: Eletrónica e Automação 

Onde? Escola Secundária Ferreira Dias (Agualva) 

::   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.

Área de Educação e Formação: Eletrónica e Automação 

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

Área de Educação e Formação: Audiovisuais e Produção 
dos Media  

Onde? Escola Profissional de Recuperação do Património de 
Sintra (São João das Lampas) 

::   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.

Área de Educação e Formação: Gestão e Administração

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

Área de Educação e Formação: Ciências Informáticas 

Onde? Escola Secundária Miguel Torga (Monte Abraão)
 

::   TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS
     INFORMÁTICOS

O Técnico de Gestão de Sistemas Informáticos é o 
profissional qualificado apto 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.

Área de Educação e Formação: Ciências Informáticas
 

Onde? Escola Secundária Leal da Câmara (Rio de Mouro)
Escola Secundária Matias Aires (Agualva)
Escola Secundária de Mem Martins (Mem Martins)
Escola Básica e Secundária Padre Alberto Neto (Queluz) 
Escola Secundária Ferreira Dias (Agualva)

18 :: CM-SINTRA.PT



::   TÉCNICO DE HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO 
     E AMBIENTE

O Técnico de Higiene e Segurança do Trabalho e Ambiente 
é o profissional qualificado apto a desenvolver atividades de 
prevenção e de proteção contra riscos profissionais.

Área de Educação e Formação: Segurança e Higiene no Trabalho

Onde? Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos 
(Colares)

::   TÉCNICO DE INDÚSTRIAS ALIMENTARES 

O Técnico de Indústrias Alimentares é o técnico 
qualificado para 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. 

Área de Educação e Formação: Indústrias Alimentares

Onde? Escola Profissional de Recuperação do Património de 
Sintra (São João das Lampas)
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::   TÉCNICO DE INFORMAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA 

O Técnico de Informação e Animação Turística é o 
profissional qualificado para prestar informações, 
promover e comercializar produtos e serviços turísticos, 
assim como efetuar o atendimento e receção de clientes,

de modo a garantir um serviço de qualidade e a satisfação 
destes.
 

Área de Educação e Formação:Turismo e Lazer

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

::   TÉCNICO DE INFORMÁTICA – SISTEMAS

O Técnico de Informática (sistemas) é o profissional 
qualificado para efetuar a instalação, a configuração e 
a manutenção de ferramentas, equipamentos e sistemas 
informáticos, suportados em diferentes plataformas e 
sistemas operativos, e proceder à gestão e administração 
de base 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.
 

Área de Educação e Formação: Ciências Informáticas

Onde? Escola Básica e Secundária Gama Barros (Cacém)
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::   TÉCNICO DE JARDINAGEM E ESPAÇOS VERDES

O Técnico de Jardinagem e Espaços Verdes é o 
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.

Área de Educação e Formação: Floricultura e Jardinagem

Onde? Escola Profissional de Recuperação do Património de 
Sintra (São João das Lampas) 
Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos (Colares)

::   TÉCNICO DE JUVENTUDE

O Técnico de Juventude é o profissional qualificado apto 
a intervir na conceção, organização, desenvolvimento 
e avaliação de projetos, programas e atividades com 
e para jovens, mediante metodologias do domínio 
da educação não-formal, facilitando e promovendo a 
cidadania, a participação, a autonomia, a inclusão e o 
desenvolvimento pessoal, social e cultural.
 

Área de Educação e Formação: Serviços de Apoio a Crianças 
e Jovens

Onde? Escola Básica e Secundária Mestre Domingos Saraiva 
(Algueirão)
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::   TÉCNICO DE LOGÍSTICA

O Técnico de Logística é o profissional qualificado apto 
a assegurar o adequado funcionamento das atividades 
logísticas da empresa, contribuindo para a otimização 
de fluxos de informação, serviços, matérias-primas, bem 
como produtos acabados, tendo em conta as normas de 
qualidade, higiene, segurança e ambiente no trabalho. 

Área de Educação e Formação: Comércio

Onde? Escola Secundária de Mem Martins (Mem Martins)

::   TÉCNICO DE MECATRÓNICA

O Técnico de Mecatrónica é o profissional qualificado 
apto a desempenhar tarefas de carácter técnico 
relacionadas com a manutenção, reparação e adaptação 
de equipamentos diversos, nas áreas de eletricidade, 
eletrónica, controlo automático, robótica e mecânica, 
respeitando as normas de higiene e segurança e os 
regulamentos específicos.

Área de Educação e Formação: Eletrónica e Automação 

Onde? Escola Secundária Miguel Torga (Monte Abraão)
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::   TÉCNICO DE 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.
 

Área de Educação e Formação: Construção e Reparação 
de Veículos a Motor 

Onde? Escola Secundária Ferreira Dias (Agualva)

::   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.

Área de Educação e Formação: Audiovisuais e Produção 
dos Media 

Onde? Escola Secundária Leal da Câmara (Rio de Mouro) 
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::   TÉCNICO DE PADARIA/PASTELARIA

O Técnico de Padaria/Pastelaria é o profissional 
qualificado apto a organizar e preparar o serviço de 
pastelaria/padaria, a confecionar bolos e outros produtos 
de pastelaria, pão e produtos afins, respeitando as 
normas de Higiene e Segurança, em unidades de 
produção ou em estabelecimentos de restauração e 
bebidas, integrados ou não em unidades hoteleiras, com 
vista a garantir um serviço de qualidade e satisfação do 
cliente. 

Área de Educação e Formação:  Hotelaria e Restauração 

Onde? Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos 
(Colares)

::   TÉCNICO DE PRODUÇÃO E TECNOLOGIAS DA MÚSICA

O Técnico de Produção e Tecnologias da Música é o 
profissional qualificado apto a trabalhar, em equipa ou 
individualmente, num projeto musical, da preparação à 
produção, assegurando a componente técnica necessária 
para a execução musical. Apto a criar e produzir música 
eletroacústica, para diversas aplicações, editar partes e 
executar arranjos instrumentais, com recurso às novas 
tecnologias digitais, utilizando técnicas de programação.

Área de Educação e Formação: Artes do Espetáculo

Onde?  Escola Profissional de Recuperação do Património de 
Sintra (São João das Lampas)
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::   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 
de atividades de atenuação dos seus efeitos, de proteção, 
socorro e assistência às pessoas e bens em perigo 
quando aquelas situações ocorram.

Área de Educação e Formação: Proteção de Pessoas e Bens

Onde? Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos 
(Colares)

::   TÉCNICO DE RECURSOS FLORESTAIS E AMBIENTAIS

O Técnico de Recursos Florestais e Ambientais é o 
profissional qualificado apto a intervir na construção 
e gestão de uma empresa florestal, no respeito pelas 
regras de segurança e saúde no trabalho. 

Área de Educação e Formação: Silvicultura e Caça

Onde? Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos 
(Colares) 
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::   TÉCNICO DE 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 restaura-
ção e bebidas integrados ou não em unidades hoteleiras.
 

Área de Educação e Formação: Hotelaria e Restauração 

Onde? Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos 
(Colares)

 
::   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.

Área de Educação e Formação: Secretariado e Trabalho 
Administrativo 

Onde? Escola Secundária de Santa Maria (Sintra)
Escola Secundária de Mem Martins (Mem Martins)

::   TÉCNICO DE SEGURANÇA E SALVAMENTO 
    EM MEIO AQUÁTICO

O Técnico de Segurança e Salvamento em Meio Aquático 
é o profissional qualificado que, sob orientação do técnico 
superior da área, está apto para desenvolver atividades 
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de prevenção e de salvamento em meio aquático, 
nomeadamente nos espaços de risco e de sinistralidades 
aquáticas diversificadas: Albufeiras; Aquários de 
Aquacultura; Fossos de Atividades Subaquáticas; Lagos; 
Mar; Marinas; Parques Aquáticos; Piscinas; Portos; Praias 
e Rios.

Área de Educação e Formação: Proteção de Pessoas e Bens

Onde? Escola Profissional de Recuperação do Património  
de Sintra (São João das Lampas)

::   TÉCNICO DE SERVIÇOS JURÍDICOS

O Técnico de Serviços Jurídicos é o profissional 
qualificado apto a 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. 

Área de Educação e Formação: Direito 

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

::   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.
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Área de Educação e Formação: Turismo e Lazer 

Onde? Escola Profissional Gustave Eiffel (polo Queluz)
Escola Secundária Ferreira Dias (Agualva)
Escola Básica e Secundária Gama Barros (Cacém)
Escola Secundária de Santa Maria (Sintra)
Escola Secundária de Mem Martins (Mem Martins)
Escola Secundária Miguel Torga (Monte Abraão)

::   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. 

Área de Educação e Formação: Turismo e Lazer 

Onde? Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos 
(Colares)
 

::   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.

Área de Educação e Formação:  Comércio 

Onde? Escola Secundária Matias Aires (Agualva)
Escola Secundária de Mem Martins (Mem Martins)
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::   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.

Área de Educação e Formação: Comércio 

Onde? Escola Secundária Ferreira Dias (Agualva)

::   TÉCNICO INSTALADOR DE SISTEMAS 
     SOLARES FOTOVOLTAICOS

O Técnico Instalador de Sistemas Solares Fotovoltaicos 
é o profissional qualificado para 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.

Área de Educação e Formação: Eletricidade e Energia 

Onde? Escola Secundária de Santa Maria (Sintra)
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ANIMADOR SOCIOCULTURAL  
:: Escola Profissional Gustave Eiffel (polo Queluz)  

ARTES DO ESPETÁCULO 
:: Escola Secundária Santa Maria

ASSISTENTE DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO
:: Escola Profissional de Recuperação do Património de Sintra

BOMBEIRO/A
:: Escola Secundária Matias Aires

TÉCNICO AUXILIAR DE SAÚDE
:: Escola Secundária Matias Aires :: Escola Básica e Secundária Gama Barros ::    
   Escola Secundária Mem Martins :: Escola Secundária Miguel Torga :: Escola   
   Secundária Santa Maria :: Escola Secundária Ferreira Dias

TÉCNICO COMERCIAL
:: Escola Profissional Gustave Eiffel (polo Queluz)

TÉCNICO DE ANÁLISE LABORATORIAL
:: Escola Secundária Mem Martins

TÉCNICO DE ANDARES
:: Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos

TÉCNICO DE ANIMAÇÃO 2 D E 3 D
:: Escola Básica e Secundária Padre Alberto Neto

TÉCNICO DE APOIO À GESTÃO DESPORTIVA
:: Escola Secundária Matias Aires

TÉCNICO DE APOIO À INFÂNCIA
:: Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos :: Escola Profissional     
   Gustave Eiffel (polo Queluz) :: Escola Secundária Matias Aires

TÉCNICO DE APOIO FAMILIAR E APOIO À COMUNIDADE
:: Escola Secundária Matias Aires

TÉCNICO DE APOIO PSICOSSOCIAL
:: Escola Básica e Secundária Mestre Domingos Saraiva :: Escola Secundária    
   Santa Maria :: Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos

TÉCNICO DE AUDIOVISUAIS
:: Escola Profissional de Recuperação do Património de Sintra 
 

TÉCNICO DE CANTARIA ARTÍSTICA  – INOVAÇÃO E TECNOLOGIA  
EM PEDRA NATURAL

:: Escola Básica Dr. Rui Grácio
TÉCNICO DE COMÉRCIO  

:: Escola Básica e Secundária Mestre Domingos Saraiva
TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS

:: Escola Profissional de Recuperação do Património de Sintra
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TÉCNICO DE CONTABILIDADE
:: Escola Secundária Miguel Torga 
TÉCNICO DE COZINHA/PASTELARIA

:: Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos 
TÉCNICO DE DESENHO DIGITAL 3D

:: Escola Básica e Secundária Padre Alberto Neto
TÉCNICO DE DESIGN VARIANTE DE TÉCNICO DE DESIGN 
DE INTERIORES/EXTERIORES

:: Escola Profissional de Recuperação do Património de Sintra
TÉCNICO DE DESIGN GRÁFICO

:: Escola Secundária Mem Martins
TÉCNICO DE DESPORTO

:: Escola Básica e Secundária Mestre Domingos Saraiva :: Escola
   Secundária Leal da Câmara :: Escola Secundária Miguel Torga

TÉCNICO DE ELETRÓNICA AUTOMAÇÃO E COMANDO
:: Escola Secundária Leal da Câmara

TÉCNICO DE ELETRÓNICA AUTOMAÇÃO E COMPUTADORES
:: Escola Secundária Mem Martins 

TÉCNICO DE FOTOGRAFIA 
:: Escola Profissional de Recuperação do Património de Sintra

TÉCNICO DE GESTÃO
:: Escola Básica e Secundária Padre Alberto Neto

TÉCNICO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS 
:: Escola Secundária Miguel Torga

TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 
:: Escola Secundária Matias Aires :: Escola Secundária Leal da Câmara   
:: Escola Secundária Mem Martins  :: Escola Básica e Secundária Padre    
   Alberto Neto  :: Escola Secundária Ferreira Dias

TÉCNICO DE HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO E AMBIENTE
:: Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos

TÉCNICO DE INDÚSTRIAS ALIMENTARES
:: Escola Profissional de Recuperação do Património de Sintra

TÉCNICO DE INFORMAÇÃO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA
:: Escola Secundária Matias Aires :: Escola Secundária Leal da Câmara

TÉCNICO DE INFORMÁTICA - SISTEMAS
:: Escola Básica e Secundária Gama Barros

TÉCNICO DE JARDINAGEM E ESPAÇOS VERDES
:: Escola Profissional de Recuperação do Património de Sintra :: Escola  
   Profissional Alda Brandão de Vasconcelos
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TÉCNICO DE JUVENTUDE
:: Escola Básica e Secundária Mestre Domingos Saraiva

TÉCNICO DE LOGÍSTICA
:: Escola Secundária Mem Martins 
TÉCNICO DE MECATRÓNICA

:: Escola Secundária Miguel Torga
TÉCNICO DE MECATRÓNICA DE AUTOMÓVEL

:: Escola Secundária Ferreira Dias
TÉCNICO DE MULTIMÉDIA

:: Escola Secundária Leal da Câmara
TÉCNICO DE PADARIA/PASTELARIA

:: Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos
TÉCNICO DE PRODUÇÃO E TECNOLOGIAS DA MÚSICA

:: Escola Profissional de Recuperação do Património de Sintra 
TÉCNICO DE PROTEÇÃO CIVIL

:: Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos
 
TÉCNICO DE RECURSOS FLORESTAIS E AMBIENTAIS

:: Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos
TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO – RESTAURANTE/ BAR

:: Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos
TÉCNICO DE SECRETARIADO

:: Escola Secundária Mem Martins :: Escola Secundária Santa Maria
TÉCNICO DE SEGURANÇA E SALVAMENTO EM MEIO AQUÁTICO

:: Escola Profissional de Recuperação do Património de Sintra
TÉCNICO DE SERVIÇOS JURÍDICOS
  

:: Escola Secundária Miguel Torga :: Escola Secundária Ferreira Dias :: Escola    
   Profissional Gustave Eiffel (polo Queluz) :: Escola Secundária Santa Maria :: 
   Escola Básica e Secundária Gama Barros :: Escola Secundária de Mem Martins

TÉCNICO DE TURISMO AMBIENTAL E RURAL
:: Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos

TÉCNICO DE VENDAS
:: Escola Secundária Matias Aires :: Escola Secundária Mem Martins

TÉCNICO DE VITRINISMO
:: Escola Secundária Ferreira Dias

TÉCNICO INSTALADOR DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS
:: Escola Secundária Santa Maria

32 :: CM-SINTRA.PT




