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Saídas profissionais
O técnico  de  mecatrónica  pode   desenvolver  a sua  atividade
profissional em  empresas dos setores de reparação  automóvel,
robótica e indústrias de equipamentos mecânicos e eletrónicos.     

Inscreve-te já!

Técnico de MecatrónicaTécnico de Mecatrónica

Curso Profissional Curso Profissional 

CANDIDATURAS

ABERTAS

Contacta-nos!



Componentes de 
Formação

Disciplinas

Sociocultural

Subtotal

Científica

Técnica

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

Matemática

Fisíca e Química

Eletricidade e Eletrónica 
Tecnologia Mecatrónica

Formação em contexto de trabalho

320

500

200

300

1000
140
100
220
220

3200
1700
600

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. 
 

Aplicações de Mecatrónica
Desenho Técnico

1100

Formação em contexto de trabalho: Empresas do ramo da electricidade, electrónica e mecatrónica.

Área de Formação: Eletrónica e Automação
Família Profissional: Eletricidade e Eletrónica

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE MECATRÓNICA 

Perfil de desempenho à saída do curso: 
O técnico de mecatrónica é o profissional qualificado apto a desempenhar   tarefas de caráter 
técnico relacionadas com a manutenção, reparação e adaptação de equipamentos diversos, nas 
áreas de  eletricidade,  eletrónica,  controlo automático, robótica e mecânica, respeitando as 
normas de higiene e segurança e os regulamentos específicos. 
 
Principais atividades a desempenhar por este técnico: 

• Selecionar criteriosamente compo nentes, materiais e equipamentos, com base nas 
suas características tecnológicas e de acordo com as normas e os regulamentos 
existentes; 

• Interpretar e utilizar corretamente manuais, esquemas e outra literatura técnica 
fornecida pelos fabricantes; 

• Efetuar  operações de correção, ajuste e manutenção, segundo as instruções do 
fabricante; 

• Analisar e interpretar anomalias de funcionamento e formular hipóteses de causas 
prováveis; 

• Aplicar e respeitar as normas e os regulamentos relacionados com a atividade que  
desenvolve; 

• Aplicar e respeitar as normas de proteção do ambiente e de prevenção, higiene e 
segurança no trabalho; 

• Interpretar e reparar pequenas instalações de baixa tensão de alimentação, comando, 
sinalização e proteção;  

• Orientar e colaborar com equipas de manutenção; 
• Reparar e ou substituir elementos  mecânicos,  elétricos e eletrónicos em 

equipamentos e sistemas automatizados; 
• Conceber e realizar peças mecânicas, utilizando processos convencionais e 

tecnologias CAD/CAM/CIM; 
• Programar e operar máquinas CNC e sistemas flexíveis de produção; 
• Programar, operar e desenvolver algoritmos de controlo para autómatos programáveis, 

utilizados no controlo de motores, servomecanismos e sistemas automatizados; 
• Programar sistemas robotizados; 
• Implementar sistemas de comando e controlo relativos a instalações de equipamentos 

industriais, com base em circuitos eletropneumáticos e eletro  - hidráulicos; 
• Utilizar meios informáticos que permitam melhorar a qualidade do serviço. 

(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. 

Subtotal


