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Cursos Profissionais 

TÉCNICO/A DE APOIO 

 À GESTÃO 

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 na-
cionais. 

• 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 Apoio à Gestão fica apto/a a as-

segurar a aplicação dos procedimentos técnico-

administrativos necessários à elaboração, aplicação 

e atualização, dos instrumentos gerais de gestão, 

na empresa ou serviço público.  

SAÍDAS PROFISSIONAIS1 

• Recolher, selecionar e preparar a informa-

ção contabilística e financeira, para posteri-

or análise e cumprimento das obrigações da 

gestão.  

• Colaborar na identificação das necessida-

des de aprovisionamento e na escolha de 

equipamentos e materiais necessários ao 

desenvolvimento da atividade da empresa 

ou serviço público.  

• Colaborar no desenvolvimento da política 

de marketing.  

• Colaborar na organização e controlo dos 

procedimentos definidos para a aplicação e 

a manutenção do Sistema de Gestão da 

Qualidade. 

• Executar e/ou assegurar a execução de ta-

refas administrativas de apoio à gestão de 

recursos humanos. 

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 

Direito das Organizações 

Até 1300 
Contabilidade 

Cálculo Financeiro 

Gestão 

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. 

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

qualificacoesDetalhe/7388 


