
TÉCNICO DE GESTÃO
DE EQUIPAMENTOS

INFORMÁTICOS
O Curso Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos confere equivalên-
cia ao 12.º ano de escolaridade sem necessidade de realizar exames nacionais, 
e possibilita o Acesso ao Ensino Superior. 
As condições de acesso para o curso são possuir o 9.º ano ou equivalente e ter 
até 20 anos de idade.
 

O plano curricular divide-se em três componentes: 
Sociocultural - 1000 horas de formação

Científica - 500 horas de formação 
Técnica - 1780 horas de formação 

Divididas por três anos de duração do curso. 
 
Este curso tem Estágio Integrado (Formação em Contexto de Trabalho), que é 
realizado em empresas do setor da área de formação, em Portugal ou no 
Estrangeiro, com uma carga horária mínima de 680h. 

Condições de Frequência: 

 Frequência Gratuita
 Apoio na compra de Computador Portátil
   (alunos do 1.º ano)

 Refeições Grátis
 Transporte Grátis
 Apoio para a compra de material escolar
   (valor em função do escalão em que se insere, A ou B)

 Alojamento
   (a definir caso a caso)

 Bolsa de profissionalização
   (a definir caso a caso)

 Academia de Línguas
   (frequência gratuita) 

O Curso Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos, destina-se a formar 
profissionais orientados para a instalação e manutenção de equipamentos 
informáticos e a assistência técnica em departamentos informáticos de 
empresas. 

Este curso confere qualificação de Nível IV.  
 
Os alunos do Curso Técnico de Gestão e Equipamentos Informáticos, no final do 
mesmo ficam aptos a desempenhar as seguintes funções: 
 Administração de redes empresariais; 
 Técnico qualificado de gestão e reparação de equipamentos informáticos e 
Webmaster de páginas de Internet, em organizações públicas ou privadas que 
disponham de Parque Informático 

Todos os alunos do curso têm ainda a possibilidade de realizar o curso de redes 
no âmbito do Programa Cisco Networking Academy da Academia Microsoft, 
tendo assim a possibilidade de ficar com outros diplomas dos mais conceituados 
nesta área e reconhecidos internacionalmente. 
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