
Programa 2
Formação TécNico-ProFissioNal
Quadros TécNicos e médios

Áreas de conhecimento e cursos com oferta no País

CiênCias da EngEnharia E TECnologias
•	 desenhador Projectista
•	 técnico de obras de construção civil
•	 topógrafo
•	 electrónica Industrial e automação
•	 electrónica e telecomunicações
•	 energia e Instalações eléctricas
•	 Mecatrónica
•	 electricidade e electrónica auto
•	 geologia
•	 Minas
•	 Perfuração e Produção Petrolífera
•	 Instrumentação
•	 Refinação
•	 Processamento de gás
•	 Manutenção Industrial
•	 Frio e climatização
•	 Metalomecânica
•	 Máquinas e Motores
•	 técnico de Informática
•	 gestão dos sistemas Informáticos
•	 Informática de gestão
•	 Máquinas e Motores navais
•	 Máquinas	e	Instalações	Frigoríficas
•	 electricidade naval
•	 distribuição e operações logísticas
•	 Planeamento e gestão de transportes

CiênCias soCiais, PolíTiCas E da 
ComuniCação
•	 comunicação social
•	 educador social
•	 ciências Policiais e criminais
•	 gestão de recursos Humanos

CiênCias da gEsTão E adminisTração
•	 contabilidade
•	 contabilidade e gestão
•	 estatística e Planeamento

•	 gestão empresarial
•	 secretariado
•	 Formação Bancária
•	 Biblioteconomia, arquivo e documentação
•	 comércio
•	 Finanças

CiênCias naTurais E do ambiEnTE
•	 Química Industrial
•	 Petroquímica
•	 ambiente e controlo da Qualidade

CiênCias médiCas E da saúdE
•	 análises clinicas
•	 anatomia Patológica
•	 enfermagem
•	 estomatologia
•	 cardiopneumologia
•	 Farmácia 
•	 Fisioterapia
•	 ortoprotesia
•	 ortóptica
•	 nutrição e dietética
•	 radiologia
•	 saúde ambiental

CiênCias agrárias E da PEsCa 
•	 Produção Vegetal (agricultura)
•	 Produção animal (Pecuária)
•	 gestão agrícola
•	 recursos Florestais
•	 Biologia Marinha

hoTElaria E Turismo 
•	 cozinha e Pastelaria
•	 restaurante e Bar
•	 turismo
•	 recepção
•	 gestão Hoteleira



Áreas de conhecimento e cursos sem oferta no País

Áreas de conhecimento e cursos deficitários no País

CiênCias ExaCTas
•	 técnicas de laboratórios 

CiênCias naTurais E do ambiEnTE
•	 ambiente e conservação
•	 Bioquímica
•	 saneamento Básico e ambiente
•	 segurança ambiental e Protecção sanitária
•	 tratamento e aproveitamento de resíduos sólidos

CiênCias da EngEnharia E TECnologias 
•	 electromecânica
•	 energias renováveis

 - energia e Instalações eléctricas – energia eólica
 - energia e Instalações eléctricas – energia solar

•	 Formação técnica em Planeamento e gestão de  
 transportes
•	 gestão de armazéns 
•	 gestão de off-shores e operações sub-aquáticas
•	 Inspecção sanitária
•	 Manutenção engenharia civil
•	 Manutenção de equipamentos Hospitalares
•	 Manutenção Industrial
•	 Plataformas logísticas
•	 Produção alimentar

 - tecnologia de alimentos
 - tecnologia de Bebidas

•	 Produção Industrial
 - confecção de calçados   
 - Joalharia
 - Indústria de Móveis

CiênCias ExaCTas
•	 análises Microbiológicas
•	 análises Químicas 

CiênCias naTurais E do ambiEnTE
•	 ambiente e conservação
•	 Geodesia	e	Topografia
•	 saneamento Básico e ambiente
•	 segurança ambiental e Protecção sanitária
•	 tratamento e aproveitamento de resíduos sólidos

•	 Produção Industrial e Qualidade
•	 segurança de sistemas Petrolíferos e gás natural 
•	 técnicas em distribuição e operações logísticas
•	 tecnologia naval

 - construção e reparação naval
 - Máquinas navais
 - Pilotagem naval    

•	 tecnologia têxtil
 - técnico de confecção
 - Técnico	de	Afinação	de	Máquinas	Têxteis

CiênCias agrárias E das PEsCas
•	 apicultura
•	 aquicultura
•	 cuidados Veterinários e de sanidade animal
•	 Hortifruticultura
•	 Hortofloricultura
•	 Indústria agro-alimentar
•	 tecnologias de carnes e Produtos cárneos
•	 tecnologias do leite e laticínio

CiênCias soCiais, PolíTiCas E da 
ComuniCação
•	 desenvolvimento comunitário (animação  

 sócio-cultural)

arTEs 
•	 artes Plásticas e Visuais
•	 Manutenção de Pianos
•	 técnicas em audio-Visuais
•	 técnico em Marcenaria

CiênCias médiCas E da saúdE 
•	 técnicos de enfermagem 
•	 técnicos de diagnóstico e terapêutica

 - análises clínicas
 - Farmácia
 - Fisioterapia e reabilitação
 - radiologia

•	 saúde e segurança no trabalho



CiênCias da EngEnharia E TECnologias
•	 distribuição e operações logísticas
•	 electrónica
•	 geologia e Minas
•	 Instalação e gestão de redes e sistemas  

 Informáticos
•	 Planeamento e gestão de Plataformas e Pipelines
•	 Planeamento e gestão de transportes
•	 Processamento de gás
•	 Prospecção e Perfuração e Poços
•	 Refinação

CiênCias agrárias E da PEsCa
•	 comando de Barco de Pesca
•	 extensão rural
•	 Inspecção de Pesca
•	 Mestre de redes
•	 Mestre de Pesca
•	 Produção agrícola
•	 Produção Florestal

•	 Produção Pecuária

CiênCias da gEsTão E da adminisTração
•	 Formação técnica em Biblioteconomia, arquivo e  

 documentação
•	 gestão de recursos Humanos
•	 gestão comercial e Marketing 

 - Formação técnica gestão comercial/ comércio
 - Formação técnica em Marketing, Formação  

  técnica em Vendas
•	 Hotelaria e restauração

 - cozinha/ Pastelaria, restaurante/Bar 
 - recepção
 - gestão Hoteleira

•	 Informação e animação turística

arTEs
•	 coordenação e Produção de Moda
•	 design de Interiores
•	 design e Moda

mETas do Programa aTé 2020

•	 285	Mil	Diplomados	pelo	Ensino	Técnico-Profissional	nas	áreas	estratégicas	de	 
 formação.

Parceiros de Implementação (do sector Público): 
InIde – Instituto nacional de Investigação e desenvolvimento da educação
InFQ – Instituto nacional da Formação de Quadros
Inee – Instituto nacional para a educação especial

Órgão de tutela: Ministério da educação


