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Saídas
profissionais:

O técnico de
proteção civil
pode desenvolver
atividades de
prevenção de riscos,
participar no
planeamento de
atividades de
proteção,
socorro e assistência 
às pessoas e bens
em perigo.

   
     

Curso Profissional de Técnico de 

Inscreve-te já!

Proteção Civil



Componentes de 
Formação

Disciplinas

Sociocultural

Subtotal

Científica

Tecnológica

Subtotal
Total de horas/curso

Total de horas(a)
Ciclo de formação

 Língua Estrangeira I, II ou III(b) 
Português

Área de Integração
Tecnologias da Informação e Comunicação

Educação Física

Física e Química 
Matemática

Organização, Gestão e Planeamento   
Tecnologias e Processos

Formação em contexto de trabalho

320

500
200
150

1000
140
100
220
220

3200

 600
1700

Plano de estudos:

 
 

Certificação:  
Dupla certificação após a conclusão do curso com aproveitamento – o diploma do 12º ano de 
nível secundário de educação e certificação profissional, conferindo o nível 4 de qualificação do 
Quadro Nacional de Qualificações. 
Prosseguimento de estudos/formação: 
A conclusão de um Curso Profissional permite o prosseguimento de estudos/formação num Curso 
Técnico  e  Superior  Profissional  ou  o  acesso  ao  ensino superior, mediante o cumprimento dos 
requisitos previstos no regulamento de acesso ao ensino superior. 
 

1100

Formação em contexto de trabalho: Quartel de Bombeiros e Proteção civil.

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE PROTEÇÃO CIVIL 

Perfil de desempenho à saída do curso: 
 

 
 

tividades a desempenhar por este técnico: 
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• 

 
  

 •
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150

(a) Carga horária global, não compartimentada pelos três anos do ciclo de formação, a gerir pela escola no âmbito da sua autonomia  
pedagógica, acautelando o equilíbrio da carga anual de forma a otimizar a gestão modular e a formação em contexto de trabalho.  
(b) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico, iniciará, obrigatoriamente, uma 
segunda língua no ensino secundário. 

Biologia Geologia

Área de Formação: Proteção de Pessoas e Bens

.

Subtotal

 

Relações Públicas
Meio Ambiente e Proteção Civil


