
Perfil de Desempenho à Saída 

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

As actividades principais desempenhadas por este 
técnico são: 

Preencher documentação comercial e fiscal de 
uso corrente; 

Preparar a  informação e a documentação das 
empresas  e  outras  organizações,  no  âmbito 
das  funções  de  aprovisionamento,  de 
produção, pessoal, comercial, administrativa e 
financeira; 

Organizar,  classificar  e  registar  documentos 
contabilísticos,  em  função  do  seu  conteúdo, 
utilizando  para  o  efeito  o  Plano  Oficial  de 
Contas  do  sector  respectivo  e  as  normas 
fiscais vigentes; 

Arquivar os documentos relativos à actividade 
contabilística; 

Consultar,  interpretar,  analisar,  sintetizar  e 
avaliar  a  informação  constante  das  peças 
contabilísticas; 

Utilizar aplicações informáticas específicas; 

Auxiliar  o  TOC  nas  tarefas  por  ele  atribuídas 
no  que  se  refere  à  recolha  de  dados 
necessários  à  elaboração,  pela  gestão,  de 
relatórios  periódicos  da  situação  económico 
financeira  da  empresa  ou  outra  organização, 
nomeadamente, orçamentos, planos de acção 
e inventários. 
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Apresentação 

Os  cursos  profissionais  têm  a  duração  de  3  anos  e 
organizamse  em  áreas  de  formação,  a  que 
correspondem distintos cursos. Tratase 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 (b) 
• Língua Estrangeira I ou II (c) 
• Área de Integração 
• Tecnologias da Inform. Comunicação 
• Educação Física 

320 
220 
220 
100 
140 

Subtotal  1 000 

Componente Científica 
• Matemática (b) 
• Economia (b) 

300 
200 

Subtotal  500 
Componente Técnica 
• Contabilidade Geral e Analítica 
• Direito das Organizações 
• Cálculo Financeiro e Estatística 
Aplicada 
• Organização e Gestão Empresarial 
• Formação em Contexto de Trabalho 

600 
240 
120 
220 
420 

Subtotal  1 600 

Total de Horas / Curso  3 100 
(a) Carga  horária  global  não  compartimentada  pelos  três  anos  do 
ciclo de formação. 
(b) Disciplina sujeita a avaliação sumativa externa (Exame Nacional). 
(c)  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  fazse  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  equivalente  ao 
ensino secundário e um certificado de qualificação 
profissional de técnico intermédio (nível 3). 

O  diploma  equivalente  ao  ensino  secundário  (12.º 
Ano) e o certificado de qualificação profissional de 
nível  3  permitemte  o  ingresso  nos  Cursos  de 
Especialização Tecnológica (nível 4) e o acesso ao 
Ensino Superior. 

No  entanto,  para  prosseguir  estudos  no  Ensino 
Superior,  o  aluno  terá  de  realizar  os  exames 
necessários. 

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  Contabilidade  é  o  profissional 
qualificado,  podendo  desempenhar  todo  um 
conjunto de tarefas contabilísticas e administrativas 
em  empresas  e  outras  organizações,  públicas 
ou  privadas,  pertencentes  a  qualquer  ramo  da 
actividade económica. 

Não hesites… Inscrevete no: 

Curso Profissional Técnico 

de Contabilidade 

na  Escola  Secundária  de  Tomaz  Pelayo, 

onde  disporás  das  melhores  condições 

para  o  sucesso  nos  teus  estudos  e, 

futuramente, a nível profissional.


