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Exmos. Senhores,
A Casa Pia de Lisboa, I.P. oferece uma vasta gama de respostas sociais,
educativas e formativas, abrangendo crianças e jovens desde a creche até à
formação inicial de dupla certificação/ensino secundário e, posteriormente, a
sua inserção no mercado de trabalho.
A Instituição a que tenho a honra de presidir, possui uma Equipa de Inserção
Profissional, que tem por objetivo articular com as entidades e empresas que
venham a integrar os nossos educandos, em formação prática em contexto de
trabalho e a sua posterior inserção profissional.
A nossa oferta educativa e formativa tem como princípio promover respostas
específicas e diferenciadas, com modelos de excelência, nas respetivas áreas
de educação e formação. Nas próximas páginas, apresentamos a referida
oferta bem como a qualificação e o perfil profissional adquirido no final de
cada curso.
De forma a completar o seu plano curricular, os educandos têm que realizar
uma formação prática em contexto de trabalho, com a duração de:
 210 horas para os Cursos de Educação e Formação;
 630 horas para os Cursos Profissionais;
 1100 a 1500 horas para os Cursos de Aprendizagem;
 1400 horas para os Cursos Vocacionais de Nível Secundário;
 120 a 132 horas para o Ensino Secundário Artístico Especializado;
 360 a 720 horas para os Cursos de Especialização Tecnológica;

A integração dos educandos não representa qualquer custo para a entidade
ou empresa enquadradora e os mesmos estarão abrangidos pelo seguro
escolar.
Face ao exposto, gostaria de vos lançar o desafio de proporcionarem aos
nossos jovens o melhor contexto de formação na vossa organização, através
da celebração de uma parceria connosco.
Ao vosso inteiro dispor encontra-se a Equipa de Inserção Profissional, a quem
podem recorrer para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,

A Equipa de Inserção Profissional
trabalha com uma vasta rede de
entidades e empresas com vista à
integração de educandos da Casa Pia
de Lisboa em Formação em Contexto
de Trabalho.
Conta com profissionais especializados
que fazem um ajuste entre o perfil do
jovem, as suas necessidades
formativas e o perfil e linha
organizacional da empresa.

Endereço eletrónico: eip@casapia.pt
TEL. 213614000
FAX 213614030

A Presidente
Cristina Fangueiro
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2015 / 2016

OFERTA FORMATIVA

ARTES VISUAIS, AUDIOVISUAIS E PRODUÇÃO
DOS MEDIA

CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS A
MOTOR

DESIGN
DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA
ELETRICIDADE E ENERGIA
ELETRÓNICA E AUTOMAÇÃO
TECNOLOGIA DOS PROCESSOS QUÍMICOS

GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
INDÚSTRIAS ALIMENTARES
HOTELARIA E RESTAURAÇÃO
MATERIAIS
METALURGIA E METALOMECÂNICA
SERVIÇOS DE APOIO A CRIANÇAS E JOVENS

TRABALHO SOCIAL E ORIENTAÇÃO
TURISMO E LAZER

Artes
Artes Visuais,
Visuais, Audiovisuais
Audiovisuais ee Produção
Produção dos
dos Media
Media
Técnico de Audiovisuais | Curso Profissional
Comunicação Audiovisual | Ensino Secundário Artístico Especializado
Desenho Arquitetura | Ensino Secundário Artístico Especializado
Produção Artística | Ensino Secundário Artístico Especializado
Imagem Interativa | Ensino Secundário Artístico Especializado
Técnico de Desenho Digital 3D | Curso Profissional*

Ciências
doDesporto
Desporto
Ciências do
Técnico de Desporto e Condição Física | Curso Profissional

Ciências
informáticas
Ciências Informáticas
Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos | Curso Profissional
Técnico de Informática de Gestão | Curso Profissional

Comércio
Comércio
Empregado Comercial | Curso de Educação e Formação Tipo 2
Técnico de Vitrinismo | Curso Profissional

Construção
Civil
e Engenharia
Construção Civil
e Engenharia
Civil Civil
Auxiliar Manutenção Espaços | Curso de Educação e Formação Tipo 1
Auxiliar Manutenção Espaços | Curso de Educação e Formação Tipo 2
Operador de CAD | Curso de Educação e Formação Tipo 3
Técnico de Construção Civil – variante de Desenho de Construção Civil | Curso Profissional*

Construção
Construção e Reparação
e reparação
de Veículos
de Veículos
a Motor
a Motor
Mecânico de Automóveis Ligeiros | Curso de Educação e Formação Tipo 2
Técnico de Mecatrónica Automóvel | Curso de Aprendizagem

Design
Design
Técnico de Design de Moda | Curso Profissional

Diagnóstico e Terapêutica
Diagnóstico
e Terapêutica
Técnico de Ótica Ocular | Curso Profissional

Eletricidade
Energia
Eletricidade e eEnergia
Eletricista de Instalações | Curso de Educação e Formação Tipo 2
Técnico de Energias Renováveis | Curso Profissional
Técnico de Instalações Elétricas | Curso Profissional

Eletrónica
Automação
Eletrónica e eAutomação
Instalador Reparador de Computadores | Curso de Educação e Formação Tipo 2
Técnico de Eletrónica, Automação e Instrumentação | Curso Profissional

Tecnologia
dos
Processos
Químicos
Tecnologia dos
Processos
Químicos
Técnico de Análise Laboratorial | Curso Profissional

Gestão
Administração
Gestão eeAdministração
Técnico de Gestão | Curso Profissional

Indústrias
Alimentares
Indústrias Alimentares
Pasteleiro Padeiro | Curso de Educação e Formação Tipo 2

Hotelaria
Restauração
Hotelaria eeRestauração
Empregado de Restaurante/Bar | Curso de Educação e Formação Tipo 2
Técnico de Restauração - Cozinha e Pastelaria | Curso Profissional
Técnico de Restauração - Restaurante Bar | Curso Profissional
Técnico de Restaurante Bar | Curso de Aprendizagem

Materiais
Materiais
Técnico de Desenho de Mobiliário | Curso Profissional

Metalurgia e Metalomecânica
Serralheiro mecânico | Curso de Educação e Formação Tipo 3
Técnico de Relojoaria | Curso Profissional
Técnico de Produção em Metalomecânica – Programação e Maquinação | Curso Profissional
Técnico Especialista em Tecnologia Mecânica | Curso Especialização Tecnológica

Serviços
Apoio
a Crianças
e Jovens
Serviços dede
Apoio
a Crianças
e Jovens
Técnico de Apoio à Infância | Curso Profissional

Trabalho
Social
e Orientação
Trabalho Social
e Orientação
Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade | Curso de Educação e Formação Tipo 2*
Técnico de Apoio Familiar e de Apoio à Comunidade | Curso Vocacional

Turismo
Lazer
Turismo eeLazer
Técnico de Turismo | Curso Profissional

* Cursos sem formação em contexto de trabalho no ano letivo 2015/2016

Perfil de Saída dos Cursos

Técnico de Audiovisuais | Curso Profissional
Nível 4 | 12º Ano de Escolaridade

Perfil:

Profissional qualificado apto a desempenhar tarefas de carácter técnico no domínio
do som e do vídeo e de carácter artístico no domínio da imagem, para o exercício de
profissões ligadas à produção de conteúdos audiovisuais.

Formação em Contexto de Trabalho:

420h | 630h (dois planos curriculares em vigor)

Artes Visuais, Audiovisuais e Produção dos Média

Comunicação Audiovisual | Ensino Secundário Artístico Especializado
Nível 4 | 12º Ano de Escolaridade

Perfil:

É o profissional qualificado para trabalhar em setores como os da
comunicação social, do cinema e do espetáculo e exercer entre outras as
profissões de assistente na realização técnica, no registo de fotografia, no
som, no vídeo ou no desenho de luz, assistente de exploração de cinema e
televisão, assistente de produção e realização de projetos audiovisuais e
multimédia e, também, de ilustrador.

Formação em Contexto de Trabalho:

132 horas

Desenho de Arquitetura | Ensino Secundário Artístico Especializado
Nível 4 | 12º Ano de Escolaridade

Perfil:

É o profissional qualificado para trabalhar em Ateliers de Arquitetura e
executar graficamente a representação de projetos, utilizando as ferramentas
informáticas do desenho assistido por computador e 2D e 3D, imagem digital
e apresentação interativa de projetos.

Formação em Contexto de Trabalho:

132 horas

Imagem Interativa | Ensino Secundário Artístico Especializado
Nível 4 | 12º Ano de Escolaridade

Perfil:

É o profissional que desenvolve soluções de informação e de
comunicação, recorrendo às tecnologias informáticas, nomeadamente à
utilização de ferramentas de autor multimédia e intervindo
especificamente na produção de conteúdos interativos (curtasmetragens, cinema de animação, apresentações interativas, páginas
web e quiosques interativos).

Formação em Contexto de Trabalho:

132 horas

Artes Visuais, Audiovisuais e Produção dos Média

Produção Artística | Ensino Secundário Artístico Especializado
Nível 4 | 12º Ano de Escolaridade

Perfil:

É o profissional qualificado para trabalhar em sectores como os das Artes
Plásticas, da realização Plástica e do Espetáculo, da Pintura Decorativa, da
Cerâmica e da Gravura/ Serigrafia e exercer em diferentes estruturas,
designadamente ateliers de artes plásticas, oficinas de conceção e produção
de objetos artísticos de cerâmica, ateliers de gravura e serigrafia, ateliers de
pintura decorativa, bem como em projetos que impliquem a realização
plástica do espetáculo.

Formação em Contexto de Trabalho:

132 horas

Técnico de Desenho Digital 3D | Curso Profissional
Nível 4 | 12º Ano de Escolaridade

Perfil:

Profissional qualificado para o desempenho de funções relativas à produção
de elementos para visualização tridimensional, computação gráfica, simulação
3D, “game design”, edução e pós produção vídeo.

Formação em Contexto de Trabalho:

630 horas*

* Curso sem formação em contexto de trabalho no ano letivo 2015/2016

Técnico de Desporto e Condição Física | Curso Profissional
Nível 4 | 12º Ano de Escolaridade

Ciências do Desporto

Perfil:

É o profissional qualificado para intervir nas modalidades específicas da sua
formação, no âmbito do treino desportivo e da condição física, bem como na
estruturação, organização e dinamização de atividades de ocupação de
tempos livres, animação e lazer, tendo as atividades físicas e desportivas
como essência.

Formação em Contexto de Trabalho:

420h | 630h (dois planos curriculares em vigor)

Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos | Curso Profissional
Nível 4 | 12º Ano de Escolaridade

Ciências Informáticas

Perfil:

É o profissional que instala, configura e opera software de escritório, redes
locais, Internet e outras aplicações informáticas, bem como efetua a
manutenção de microcomputadores, periféricos e redes locais.

Formação em Contexto de Trabalho:

420h | 630h (dois planos curriculares em vigor)

Técnico de Informática de Gestão | Curso Profissional
Nível 4 | 12º Ano de Escolaridade

Perfil:

É o profissional que apoia a coordenação de departamentos de informática,
na instalação e resolução de problemas de hardware e software, procede ao
desenvolvimento de aplicações informáticas, cria páginas de Internet e utiliza
técnicas de manipulação de aplicações de gestão, instalação, manutenção e
utilização.

Formação em Contexto de Trabalho:

420h | 630h (dois planos curriculares em vigor)

Empregado Comercial | Curso de Educação e Formação Tipo 2
Nível 2 | 9º Ano de Escolaridade

Perfil:

É o profissional que executa tarefas relacionadas com a venda de produtos
e/ou serviços, em estabelecimentos comerciais, de acordo com
procedimentos pré-estabelecidos, tendo em vista a satisfação dos clientes.

Comércio

Formação em Contexto de Trabalho:

210 horas

Técnico de Vitrinismo | Curso Profissional
Nível 4 | 12º Ano de Escolaridade

Perfil:

É o profissional que concebe, organiza e executa a exposição e decoração de
espaços comerciais, stands de feiras e eventos de acordo com o
posicionamento definido, com o objetivo de promover a imagem e o potencial
dos produtos e/ou serviços, garantindo a otimização da atratividade e
rentabilidade desse espaço.

Formação em Contexto de Trabalho:

630 horas*

* Curso sem formação em contexto de trabalho no ano letivo 2015/2016

Auxiliar de Manutenção de Espaços | Curso de Educação e Formação Tipo 1
Qualificação Profissional de Nível 1 e 6º Ano de Escolaridade

Perfil:

É o profissional que executa a manutenção de espaços, utilizando diferentes
procedimentos e materiais, recorrendo a técnicas de limpeza e de pequena
reparação e conservação, de acordo com indicações recebidas.

Formação em Contexto de Trabalho:

210 horas

Empresa Mentora

Construção Civil e Engenharia Civil

Auxiliar de Manutenção de Espaços | Curso de Educação e Formação Tipo 2
Qualificação Profissional de Nível 2 e 9º Ano de Escolaridade

Perfil:

É o profissional que executa a manutenção de espaços, utilizando diferentes
procedimentos e materiais, recorrendo a técnicas de limpeza e de pequena
reparação e conservação, de acordo com indicações recebidas.

Formação em Contexto de Trabalho:

210 horas

Empresa Mentora

Operador de CAD | Curso de Educação e Formação Tipo 3
Qualificação Profissional de Nível 2 e 9º Ano de Escolaridade

Perfil:

É o profissional que no domínio das técnicas e processos de construção,
executa o desenho de projeto de construção civil (desenho de projeto de
arquitetura, estruturas, redes e instalações).

Formação em Contexto de Trabalho:

210 horas

Técnico de Construção Civil – variante de Desenho de Construção Civil | Curso
Profissional
Nível 4 | 12º Ano de Escolaridade

Perfil:

É o profissional qualificado para executar desenhos relativos aos projetos de
Construção Civil.

Formação em Contexto de Trabalho:

630 horas*

* Curso sem formação em contexto de trabalho no ano letivo 2015/2016

Mecânico de Automóveis Ligeiros | Curso de Educação e Formação Tipo 2
Qualificação Profissional de Nível 2 e 9º Ano de Escolaridade

Construção e Reparação de Veículos a Motor

Perfil:

É o profissional que executa o diagnóstico e a reparação dos sistemas
mecânicos de veículos automóveis ligeiros, diagnosticando, reparando e
verificando motores a gasolina e Diesel, sistemas de ignição, de alimentação,
de sobrealimentação, de arrefecimento, de lubrificação, de transmissão, de
direção, de suspensão, de travagem, de segurança ativa, de carga e de
arranque, rodas e pneus.

Formação em Contexto de Trabalho:

210 horas

Técnico de Mecatrónica Automóvel | Curso Profissional
Nível 4 | 12º Ano de Escolaridade

Perfil:

É o profissional que executa, de modo autónomo, o diagnóstico e a reparação
dos sistemas mecânicos, elétricos e eletrónicos de veículos automóveis,
interpretando e analisando esquemas elétricos, manuseando aparelhos de
medida, diagnosticando, reparando e verificando motores a gasolina e diesel,
sistemas de ignição, de alimentação, de sobrealimentação, de arrefecimento,
de lubrificação, de transmissão, de direção, de suspensão, de travagem, de
carga, de arranque, de segurança, de conforto, de comunicação e de
informação, organizando e controlando a qualidade do trabalho.

Formação em Contexto de Trabalho:

1500 horas

Técnico de Design de Moda | Curso Profissional
Nível 4 | 12º Ano de Escolaridade

Design

Perfil:

É o profissional que concebe e desenvolve produtos e coleções na área do
vestuário e dos interiores têxteis, considerando o mercado, as tendências, os
padrões de qualidade e a viabilidade produtiva/comercial.

Formação em Contexto de Trabalho:

420h | 630h (dois planos curriculares em vigor)

Técnico de Ótica Ocular | Curso Profissional
Diagnóstico e
Terapêutica

Nível 4 | 12º Ano de Escolaridade

Perfil:

É o profissional qualificado para montar, adaptar e proceder à reparação e
venda de artigos destinados a compensar problemas visuais.

Formação em Contexto de Trabalho:

420h | 630h (dois planos curriculares em vigor)

Empresa Mentora

Eletricista de Instalações | Curso de Educação e Formação Tipo 2
Qualificação Profissional de Nível 2 e 9º Ano de Escolaridade

Perfil:

É o profissional que executa instalações elétricas de edificações, bem como o
controlo, a colocação em serviço e a manutenção dos dispositivos dos
aparelhos elétricos, eletrónicos e de telecomunicações.

Formação em Contexto de Trabalho:

210 horas

Eletricidade e Energia

Técnico de Energias Renováveis – variante de Sistemas Solares | Curso Profissional
Nível 4 | 12º Ano de Escolaridade

Perfil:

É o profissional apto a programar, organizar, coordenar e executar a
instalação, a manutenção e a reparação de sistemas solares térmicos e de
sistemas solares fotovoltaicos.

Formação em Contexto de Trabalho:

420h | 630h (dois planos curriculares em vigor)

Técnico de Instalações Elétricas | Curso Profissional
Nível 4 | 12º Ano de Escolaridade

Perfil:

É o profissional apto a desempenhar as tarefas de carácter técnico
relacionadas com a execução de instalações elétricas de utilização, de baixa e
média tensão, de comando, sinalização e proteção, efetuando também o
diagnóstico de avarias ou deficiências e colaborando na sua reparação.

Formação em Contexto de Trabalho:

420h | 630h (dois planos curriculares em vigor)

Instalador Reparador de Computadores | Curso de Educação e Formação Tipo 2
Nível 4 | 12º Ano de Escolaridade

Eletrónica e Automação

Perfil:

É o profissional qualificado que executa a instalação, colocação em serviço,
reparação e manutenção de computadores e outros equipamentos
informáticos.

Formação em Contexto de Trabalho:

Técnico de Eletrónica, Automação e Instrumentação | Curso Profissional
Nível 4 | 12º Ano de Escolaridade

Perfil:

É o profissional apto a desempenhar as tarefas de caráter técnico relacionadas
com a instalação, manutenção e operação de equipamentos eletrónicos,
pneumáticos, hidráulicos e de instrumentação e medida em áreas industriais
ou técnico comerciais.

Formação em Contexto de Trabalho:

Tecnologia dos
Processos Químicos

210 horas

420h | 630h (dois planos curriculares em vigor)

Técnico de Análise Laboratorial | Curso Profissional
Nível 4 | 12º Ano de Escolaridade

Perfil:

É o profissional qualificado que, no domínio dos princípios e das técnicas de
análise qualitativa, quantitativa e instrumental, realiza ensaios, regista e
interpreta os resultados, selecionando os métodos e as técnicas mais
adequadas, para aplicação em contexto laboratorial e/ou em processos
químicos.

Formação em Contexto de Trabalho:

420h | 630h (dois planos curriculares em vigor)

Gestão e

Administração

Técnico de Gestão | Curso Profissional
Nível 4 | 12º Ano de Escolaridade

Perfil:

É o profissional com competências para receber, elaborar, verificar, registar,
expedir e arquivar documentação, colaborar no departamento de compras e
gerir stocks, colaborar no desenvolvimento de estratégias de marketing e na
realização de campanhas publicitárias.

Formação em Contexto de Trabalho:

420h | 630h (dois planos curriculares em vigor)

Pasteleiro / Padeiro | Curso de Educação e Formação Tipo 2
Indústrias
Alimentares

Nível 2 | 9º Ano de Escolaridade

Perfil:

É o profissional qualificado para confecionar bolos, pão e outros produtos
alimentares de pastelaria e padaria por processos manuais e mecânicos, em
unidades de produção ou em estabelecimentos de restauração e bebidas,
integrados ou não em unidades hoteleiras.

Formação em Contexto de Trabalho:

210 horas

Empregado de Restaurante/Bar | Curso de Educação e Formação Tipo 2
Nível 2 | 9º Ano de Escolaridade

Perfil:

É o profissional que organiza/prepara o serviço de bar, acolhe e atende os
clientes, aconselha na escolha, prepara e serve bebidas, aperitivos e pequenas
refeições à mesa e ao balcão, executa serviços especiais e procede à faturação
do serviço prestado em estabelecimentos de restauração e bebidas,
integrados ou não em unidades hoteleiras.

Hotelaria e Restauração

Formação em Contexto de Trabalho:

210 horas

Técnico Restauração – variante Cozinha/Pastelaria | Curso Profissional
Nível 4 | 12º Ano de Escolaridade

Perfil:

É o profissional que planifica e dirige os trabalhos de cozinha, colabora na
estruturação de ementas, bem como prepara e confeciona refeições num
enquadramento de especialidade, nomeadamente, gastronomia regional
portuguesa e internacional.

Formação em Contexto de Trabalho:

420h | 630h (dois planos curriculares em vigor)

Técnico Restauração – variante Restaurante/Bar | Curso Profissional
Nível 4 | 12º Ano de Escolaridade

Perfil:

É o profissional que, planifica, dirige e efetua o serviço de alimentos e bebidas
à mesa e ao balcão, em estabelecimentos de restauração e bebidas, sejam
restaurantes, bares ou unidades hoteleiras.

Formação em Contexto de Trabalho:

420h | 630h (dois planos curriculares em vigor)

Hotelaria e
Restauração

Técnico de Restaurante/Bar | Curso Profissional
Nível 4 | 12º Ano de Escolaridade

Perfil:

É o profissional que, planifica, coordena e executa o serviço de restaurante e
bar, respeitando as normas de higiene e segurança, em estabelecimentos de
restauração e bebidas, integrados ou não em unidades hoteleiras, com vista a
garantir um serviço de qualidade e satisfação do cliente.

Formação em Contexto de Trabalho:

1100 a 1500 horas

Técnico/a de Desenho de Mobiliário | Curso Profissional

Materiais

Nível 4 | 12º Ano de Escolaridade.

Perfil:

É o profissional apto a elaborar desenhos técnicos de mobiliário, produtos ou
equipamentos, a partir de desenhos globais e peças modelo, utilizando meios
informáticos, seguindo as indicações do/a designer e formulando as
especificações que garantem a sua exequibilidade de construção técnica.

Formação em Contexto de Trabalho:

420h | 630h (dois planos curriculares em vigor)

Serralheiro Mecânico | Curso de Educação e Formação Tipo 3
Nível 2 | 9º Ano de Escolaridade

Metalúrgica e Metalomecânica

Perfil:

É o profissional apto a elaborar desenhos técnicos de mobiliário, produtos ou
equipamentos, a partir de desenhos globais e peças modelo, utilizando meios
informáticos, seguindo as indicações do/a designer e formulando as
especificações que garantem a sua exequibilidade de construção técnica.

Formação em Contexto de Trabalho:

210 horas

Técnico de Relojoaria | Curso Profissional
Nível 4 | 12º Ano de Escolaridade

Perfil:

É o profissional apto a desempenhar as tarefas de assistência técnica,
manutenção e reparação de relógios mecânicos e eletrónicos, cronómetros,
cronógrafos, contadores, temporizadores e dispositivos similares.

Formação em Contexto de Trabalho:

420h | 630h (dois planos curriculares em vigor)

Técnico de Produção em Metalomecânica – Programação e Maquinação| Curso
Profissional
Nível 4 | 12º Ano de Escolaridade

Metalúrgica e Metalomecânica

Perfil:

É o profissional qualificado, apto a orientar e a desenvolver atividades
relacionadas com a Produção em Metalomecânica, nomeadamente a
programação de máquinas-ferramentas com comando numérico
computorizado (CNC), a operação de máquinas-ferramentas tanto
convencionais como com CNC, a execução e/ou reparação de moldes, cunhos,
cortantes e outras peças ou conjuntos de precisão. Este técnico também está
apto a participar noutras atividades inerentes ao processo, tais como, na
preparação do trabalho, no planeamento e no controlo do processo
produtivo, com vista ao fabrico de peças unitárias ou em série, de acordo com
as especificações técnicas e qualidade definidas.

Formação em Contexto de Trabalho:

Técnico Especialista em Tecnologia Mecânica | Curso Especialização Tecnológica
Nível 5 | Ensino Superior

Perfil:

É o profissional capacitado para analisar e executar projetos de sistemas
mecânicos aplicando, os modos operativos e os métodos do processo
produtivo mais eficazes, bem como planear, distribuir e coordenar as
atividades e os recursos afetos à produção com vista à otimização dos
resultados.

Formação em Contexto de Trabalho:

Serviços de Apoio a
Crianças e Jovens

420h | 630h (dois planos curriculares em vigor)

535 horas

Técnico de Apoio à Infância | Curso Profissional
Nível 4 | 12º Ano de Escolaridade

Perfil:

É o profissional apto a acompanhar e vigiar crianças, sob supervisão dos
educadores de infância ou de forma autónoma, de modo a garantir a sua
segurança e bem-estar, colaborando na organização e desenvolvimento das
atividades educacionais.

Formação em Contexto de Trabalho:

420h | 630h (dois planos curriculares em vigor)

Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade | Curso de Educação e Formação Tipo
2

Trabalho Social e Orientação

Nível 2 | 9º Ano de Escolaridade

Perfil:

É o profissional qualificado que presta cuidados de apoio direto a pessoas no
domicílio ou em situação de internamento ou semi-internamento em
estabelecimentos e serviços de apoio social, respeitando as indicações da
equipa técnica e os princípios deontológicos.

Formação em Contexto de Trabalho:

210 horas

Técnico de Apoio Familiar e de Apoio à Comunidade | Curso Vocacional
Nível 4 | 12º Ano de Escolaridade

Perfil:

É o profissional que desenvolve capacidades e práticas no domínio da
prestação de cuidados humanos e de saúde básicos no domicílio e/ou em
contexto institucional.

Formação em Contexto de Trabalho:

1400 horas

Turismo e Lazer

Técnico de Turismo | Curso Profissional
Nível 4 | 12º Ano de Escolaridade

Perfil:

É o profissional qualificado, apto para executar serviços de informação,
animação e organização de eventos em empresas de turismo, de reservas em
agências de viagens e de receção e acolhimento em unidades turísticas.

Formação em Contexto de Trabalho:
Empresa Mentora

420h | 630h (dois planos curriculares em vigor)

Organizações Parceiras

Este Espaço pode ser
da sua Empresa

Este Espaço pode ser
da sua Empresa

Este Espaço pode ser
da sua Empresa

Contatos:
ESPAÇO MARTINS CORREIA
RUA DOS JERÓNIMOS, Nº 9
1449-008 LISBOA

E-MAIL: EIP@CASAPIA.PT
TEL. 213614000
FAX

213614030

Equipa:
Raquel Afonso – raquel.afonso@casapia.pt
Ana Isabel Botelho - ana.botelho@casapia.pt
Nuno Miguel Pereira - nuno.miguel@casapia.pt
Joana Ramos - joana.ramos@casapia.pt
Patrícia Marques - patricia.marques@casapia.pt

Av. do Restelo, nº 1 – 1449-008 Lisboa

