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Cursos Profissionais 

TÉCNICO/A DE 

MECATRÓNICA 

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 pos-
sibilidade de prosseguimento de estudos: 

 Cursos Técnicos Superiores Profissionais 
(CTEsP) – sem realização de exames 
nacionais. 

 Ensino superior  - com a realização de 
exames nacionais e/ ou ingresso através 
dos concursos especiais de ingresso no 
ensino superior  para alunos provenien-
tes do ensino profissional. 



 
PERFIL DE SAÍDA1 

O/A Técnico/a de Mecatrónica fica apto/a a efe-

tuar a instalação, manutenção e reparação e 

adaptação de equipamentos diversos, nas áreas 

de eletricidade, eletrónica, controlo automático, 

robótica e mecânica, assegurando a otimização 

do seu funcionamento, respeitando as normas de 

segurança de pessoas e equipamentos. 

COMPETÊNCIAS  PROFISSIONAIS1 

 Preparar e organizar o trabalho, a fim de efetuara 

instalação e/ou reparação de equipamentos e siste-

mas de eletrónica, controlo automático, robótica e 

mecânica. 

 Efetuar a instalação de equipamentos e sistemas 

de eletrónica, controlo automático, robótica e mecâ-

nica, utilizando as tecnologias, técnicas e instrumen-

tos adequados, a fim de assegurar o seu correto 

funcionamento, respeitando as normas de segurança 

de pessoas e equipamentos. 

 Prestar assistência técnica a clientes, esclarecendo 

possíveis dúvidas sobre o funcionamento de equipa-

mentos elétricos e/ou eletromecânicos intervencio-

nados. 

 Prestar assistência técnica a clientes esclarecendo 

possíveis dúvidas sobre o funcionamento de equipa-

mentos eletrónicos e/ou eletromecânicos intervenci-

onados.  

 (…) 

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 

Matemática 300 

Física e Química 200 

Formação Tecnológica Horas 

Eletricidade  e Eletrónica 

Até 1300  
Automação 

Sistemas Digitais 

Mecânica 

Formação em contexto de trabalho 600 horas 

A formação em contexto de trabalho visa a 

aquisição e desenvolvimento de competências 

técnicas, relacionais e organizacionais relevan-

tes 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 estudantes uma oportunidade de 

enriquecer o seu currículo com uma experi-

ência de trabalho internacional. 

1Adaptado de https://catalogo.anqep.gov.pt/
qualificacoesDetalhe/7263 


