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Quais as Condições de Acesso 

A quem se destina 

•Para os que querem obter 12º e ter uma  

oportunidade de emprego 

•A quem gosta de projetos e desafios 

•Para quem quer prosseguir estudos no ensino 

superior,  em particular na área das energias 

•Para aqueles que gostam de Energia e Ambiente,  



Prosseguir estudos  

no ensino superior com bons 

conhecimentos técnicos 

Confere um Diploma de Qualificação 

Profissional de Nível IV,  

E no final? 

Entrar imediatamente no 

mundo de trabalho como 

técnico certificado 

Permite 



Quais são as disciplinas que vou ter? 

Para além das disciplinas de componente 

geral e específica, comuns aos cursos gerais, 

existem ainda as disciplinas técnicas: 

Desenho 

Esquemático 
Tecnologias 

Aplicadas 

Eletricidade e 

Eletrônica 
Práticas         

Oficinais 



•Interpretar fenómenos elétricos 

•Perceber o funcionamento dos Motores Elétricos 

•Projetar e elaborar Circuitos Eletrônicos 

•Projetar e conceber Circuitos Digitais 

Mas o que aprendo nessas disciplinas? 

•A realizar projetos elétricos; 

•A Interpretar plantas; 

•A Trabalhar em Desenho assistido por computador 

Desenho 

Esquemático 

Eletricidade e 

Eletrônica 



 

•A Executar vários esquemas elétricos 

•Como Utilizar ferramentas e equipamentos de 

medida e teste.  

Mas o que aprendo nessas disciplinas? 

• Os Materiais usados na indústria elétrica 

•Métodos de produção e transporte da energia elétrica; 

• Técnicas de Automação e Domótica; 

Tecnologias 

Aplicadas 

Práticas 

Oficinais 



 

•Eletricista Profissional 

•Técnico Eletrónica  

•Desenhador de Esquemas e Projetos Elétricos 

•Orçamentista no ramo da Energia Elétrica 

•Muitos outros no ramo da Energia Elétrica e 

Renováveis. 

 

E no futuro? Que profissão? 



 

Seguir o Curso que pretenderes… 

E no futuro? Que profissão? 

 

Vais ter o teu percurso académico muito facilitado! 



Sou rapariga…  
      Esse curso pode ser para mim? 

 

seja na componente prática ( reparação e montagem de 

equipamentos elétricos e eletrônicos, indústria, etc) 

 

seja num ambiente de escritório ( projeto, orçamentação, 

comercialização, etc ) 


