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Cursos Profissionais 

TÉCNICO/A 

COMERCIAL 

Cofinanciado por: 

DESTINATÁRIOS/AS 
9º ano de escolaridade  

(com aproveitamento)  

DUPLA Certificação 
12º ano de escolaridade 

Formação QNQ nível 4 

DURAÇÃO DO CURSO 
3 anos 

OPORTUNIDADES FUTURAS 
Ingresso no mercado de trabalho 

ou possibilidade de prosseguimento de 
estudos: 

 Cursos Técnicos Superiores Profissionais 
(TEsP) – sem realização de exames na-
cionais. 

 Ensino superior  - com a realização de 
exames nacionais e/ ou ingresso atra-
vés dos concursos especiais de ingresso 
no ensino superior  para alunos prove-
nientes do ensino profissional. 



 

PERFIL DE SAÍDA 
Vender produtos e/ou serviços em esta-

belecimentos comerciais, tendo em vista 

a satisfação dos clientes. 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
 Estudar os produtos e/ou serviços da empresa, caracte-

rizar o tipo de clientes e recolher informação sobre a 

concorrência e o mercado em geral, de forma a respon-

der adequadamente às necessidades dos clientes. 

 Atender e aconselhar clientes, tendo em vista a sua 

fidelização e a satisfação das suas necessidades. 

 Processar a venda de produtos e/ou serviços, recorren-

do a equipamento informático e outros meios disponí-

veis. 

 Participar na organização e animação do estabeleci-

mento comercial. 

 Colaborar na definição e composição do sortido, apre-

sentando propostas, tendo em conta, nomeadamente a 

procura dos clientes e a existência de novos produtos 

e/ou serviços no mercado. 

 Assegurar o serviço pós-venda, recebendo e analisando 

reclamações com vista à sua resolução, procedendo à 

troca de produtos e a reembolsos, tratando de devolu-

ções e de outras situações colocadas pelos clientes. 

 Proceder à organização da documentação relativa ao 

processo de venda. 

COMPONENTES DA FORMAÇÃO 

Formação Sociocultural Horas 

Português 320 

Língua Estrangeira I, II ou III 220 

Área de Integração 220 

TIC 100 

Educação Física 140 

Formação Científica Horas 

Economia 200 

Matemática 300 

Formação Tecnológica Horas 

Organização e Comunicação no Ponto 
de Venda 

Até 1300   
Organização e Gestão Empresarial 

Marketing 

Comunicação profissional em Língua 
Estrangeira 

Formação em Contexto de Trabalho 600 

A formação em contexto de trabalho visa a aqui-

sição e desenvolvimento de competências técni-

cas, relacionais e organizacionais relevantes para 

a qualificação profissional. 

Aposta no  

Teu FUTURO! 

Aposta na Tomaz Pelayo, 

Formação em contexto 

de trabalho - Estágios  

A formação em contexto de trabalho terá 

uma carga horária de 600 horas que serão 

concretizadas em empresas parceiras. 

Adicionalmente, do total de horas de forma-

ção, 200 horas poderão ser realizadas ao 

abrigo do programa Erasmus+ em empre-

sas parceiras de países da União Europeia, 

dando aos/às estudantes uma oportunidade 

de enriquecer o seu currículo com uma ex-

periência de trabalho internacional. 


