
Perfil de Desempenho à Saída  

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. 
As actividades principais desempenhadas por este 
técnico são:  

 Identificar, diagnosticar, analisar e avaliar 
diferentes domínios, contextos, situações, 
problemas e comportamentos sobre os quais seja 
necessário intervir; 

 Planear, organizar, desenvolver e avaliar 
programas, projectos, acções e actividades que 
dêem resposta às necessidades diagnosticadas;  

 Definir estratégias, métodos e técnicas de 
intervenção face a cada situação diagnosticada;  

 Identificar recursos, encaminhando, articulando, ou 
criando novas soluções para as situações 
detectadas;  

 Intervir junto de indivíduos, grupos, comunidades, 
ou populações com necessidades específicas, 
promovendo o seu desenvolvimento pessoal e 
sócio-comunitário;  

 Planear, organizar e promover actividades de 
carácter educativo, cultural, social, lúdico-
pedagógico e sócio-terapêutico, em contexto 
institucional, na comunidade ou no domicílio, tendo 
em conta as necessidades do grupo e dos 
indivíduos, com vista a melhorar a sua qualidade 
de vida e a sua inserção e interacção sociais;  

 Promover a integração grupal e social fomentando 
a interacção entre os vários actores sociais da 
comunidade; 

 Elaborar relatórios de actividades; 
 Intervir em comunidades em que não sejam 

detectadas necessidades especiais (lares de 
terceira idade, escolas, ATL; 

 Participar em equipas multidisciplinares que 
desenvolvam actividades no âmbito da Educação 
para a Saúde; 

 Realizar actividades complementares de acção 
terapêutica, tendo em vista o bem-estar na 
recuperação e integração social plena do doente; 
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Apresentação 

Os cursos profissionais têm a duração de 3 anos e 
organizam-se em áreas de formação, a que 
correspondem distintos cursos. Trata-se de um ensino 
modular, a formação está organizada em módulos (ou 
seja, o programa está dividido em unidades de 
aprendizagem), o que possibilita uma maior 
flexibilidade e respeito pelos diferentes ritmos de 
aprendizagem. É um curso profissionalmente 
qualificante e está orientado numa dupla 
perspectiva: a inserção no mundo do trabalho e o 
prosseguimento de estudos para os cursos pós-
secundários de especialização tecnológica e para o 
ensino superior. 
 
Plano de Estudos: 

Componentes de Formação  
Total de Horas (a)  

(Ciclo de 
Formação)  

Componente Sociocultural  
• Português  
• Língua Estrangeira I ou II (b)  
• Área de Integração  
• Tecnologias da Inform. 
Comunicação  
• Educação Física  

 
320  
220  
220  
100  
140  

Subtotal 1 000  
Componente Científica  
• Matemática 
• Psicologia 
* Sociologia 

 
100  
200  
200 

Subtotal 500  

Componente Técnica  
• Área de Expressões  
• Comunidade e Integração Social  
• Animação Sociocultural 
• Psicopatologia Geral 
• Formação em Contexto de Trabalho  

 
480  
300  
220  
180  
420  

Subtotal 1 600  

Total de Horas / Curso  3 100  
(a) Carga horária global não compartimentada pelos três anos do 
ciclo de formação. 
(b) O aluno terá de dar continuidade a uma das línguas 
estrangeiras estudadas no ensino básico. 

 

Destinatários 

Jovens que, tendo concluído o 9.º Ano de 
Escolaridade ou equivalente, pretendam obter uma 
formação de nível secundário e, cumulativamente, 
uma qualificação profissional de nível intermédio 
(Nível 3). 
 
 

Avaliação 

A avaliação destes cursos faz-se segundo duas 
modalidades e uma prova: 
 
Formativa: avaliação contínua em que intervêm o 
professor e o aluno; 
 
Sumativa: avaliação no final de cada módulo; 
 
PAP (Prova de Aptidão Profissional): é a prova final 
que consiste na elaboração de um projecto pessoal 
integrador dos diferentes saberes e capacidades 
que desenvolveram ao longo da formação. 
 
A avaliação sumativa interna incide ainda sobre a 
formação em contexto de trabalho (Estágio) 
 
 

Certificação 

A conclusão de um curso profissional concede aos 
alunos o direito a um diploma de nível secundário e 
um certificado de qualificação profissional de nível 
3. 
 

A conclusão de um Curso Profissional permite o 
prosseguimento de estudos/formação num Curso 
de Especialização Tecnológica (nível 4) ou o 
acesso ao Ensino Superior, mediante o 
cumprimento dos requisitos previstos no 
regulamento de acesso ao ensino superior. 

 

A qualificação profissional de nível 3 compreende: 
O desempenho de funções de trabalho de 
execução de exigente valor técnico, que podem ser 
realizadas de forma autónoma, embora 
enquadradas em directivas gerais, e/ou incluir 
responsabilidades de orientação e coordenação, 
que pressupõem o conhecimento de processos de 
actuação. 
 
 
À qualificação profissional de nível 3 corresponde: 
Profissionais altamente qualificados, chefes de 
equipa ou técnicos intermédios. 
 

 

 
Referenciais de Emprego 

 

O Técnico de Apoio Psicossocial  é o profissional 

qualificado, podendo desempenhar a sua 

actividade profissional junto de indivíduos, grupos 

ou comunidades, tais como: Escolas , Lares de  

Terceira Idade , Centros de ATL , Outras  

Instituições de Apoio à Família , Instituições de 

Acolhimento de Crianças e Jovens , Unidades 

Hospitalares , Outros. 

 


