
Curso técnico-profissional (Aprendizagem)

Técnico/a de Informática - Instalação e Gestão de Redes
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São cursos de dupla certificação destinados a jovens

Dupla certificação porque permitem obter o 12º Ano de Escolaridade e 
também conferem uma qualificação profissional (de nível lV da EU) pois 
preparam para o exercício de profissões qualificadas, facilitando assim o 
acesso ao mercado de trabalho. Dupla certificação na medida em que 
atribuem, simultaneamente, certificação escolar e certificação profissional.

Também permitem o posterior prosseguimento de estudos através do Ensino 
Superior. Em 2020, o Decreto-Lei n.º 11/2020 de 2 de Abril tem como objetivo
a criação de uma nova via de ingresso para os estudantes que concluam o 
ensino secundário através de ofertas educativas e formativas 
profissionalizantes. Atualmente, 45% dos estudantes do ensino secundário 
frequentam cursos profissionais e com este Decreto pretende-se valorizar a 
especificidade e identidade do ensino profissional, reequilibrando a igualdade 
de oportunidades no acesso ao ensino superior.

O regulamento dos cursos de Aprendizagem está disponível no site do IEFP 
(Instituto do emprego e Formação Profissional) no endereço:
https://www.iefp.pt/modalidades-de-formacao
Escolher no menu “Regulamento específico 2018”
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Os cursos de Aprendizagem são cursos técnico-profissionais coordenados 
pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional. 

Relativamente aos cursos das escolas públicas, os cursos de Aprendizagem 
possuem as seguintes diferenças principais:

1) permitem obter o nível IV de qualificação profissional; o 12º Ano da escola 
pública confere apenas o nível III;

2) têm maior carga horária de disciplinas da componente tecnológica;

3) têm 3 períodos de estágio em empresa de Informática, que servem de 
“ponte” para a vida ativa;

4) têm uma duração de 2 anos e 2 meses, o que permite aos alunos 
terminarem o secundário mais rapidamente (porque os períodos de férias no 
Verão são mais curtos);

5) Os alunos recebem bolsa, subsídio de refeição e outros apoios financeiros.
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1. Porque o mercado de trabalho precisa de 
profissionais qualificados na área da Gestão de 
Redes / Administração de Sistemas 

2 Porque tem maior taxa de emprego do que outros 
cursos de Informática (como, por exemplo, o curso 
de Programador ou o curso de Multimédia)

3. Porque também iremos preparar os Formandos 
para obter a certificação Microsoft
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Nos últimos dois anos, a oferta de emprego para cargos de IT aumentou em média 38% a cada 6 meses. 

https://www.meiosepublicidade.pt/2019/08/empresas-dificuldade-encontrar-talento-tecnologico-especializado/

O emprego do futuro chama-se tecnologias de informação

https://www.dinheirovivo.pt/economia/o-emprego-do-futuro-chama-se-tecnologias-de-informacao-

12788030.html

Os perfis mais difíceis de recrutar são nas TI (32%) (…). O responsável destacou este facto com «a abertura 

de muitos centros tecnológicos de grandes multinacionais em Portugal, situação que acelerou 

particularmente em 2019».

https://business-it.pt/2020/03/30/hays-revela-que-ha-cada-vez-mais-falta-de-profissionais-qualificados-em-

portugal/

Emprego: Procura é tanta que já são os profissionais de TI que “escolhem” salários

https://tek.sapo.pt/noticias/negocios/artigos/emprego-procura-e-tanta-que-ja-sao-os-profissionais-de-ti-que-

escolhem-salarios

Tecnologia: O sector onde o que falta são os candidatos

https://www.fct.unl.pt/sites/default/files/documentos/noticias/fct-na-imprensa/tecnologia-

osectorondeoquefaltasaooscandidatos-expresso-151017.pdf

Alunos de TI com emprego garantido e mil euros de salário à saída da faculdade

https://www.dn.pt/dinheiro/alunos-de-ti-com-emprego-garantido-e-mil-euros-de-salario-a-saida-da-faculdade-

9429160.html
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MCP / MCSA / MCSE

Uma certificação Microsoft permite 
obter um emprego em TI em 
qualquer  país do Mundo !

Vantagens em ter uma certificação Microsoft:
https://www.quora.com/What-is-the-benefit-of-Microsoft-Certification



O/a Técnico/a de Informática na área de Instalação e Gestão de 
Redes é um profissional que, entre outras tarefas, está 
preparado para:

• acompanhar a implementação e adoção das tecnologias de 
informação na organização.

• instalar, configurar, gerir os servidores físicos e/ou virtuais da 
organização de modo a garantir que os utilizadores tenham 
acesso aos serviços disponibilizados por esses servidores 
(aplicações, e-mail, web, ficheiros, …).

• instalar, configurar e gerir as redes e equipamentos de rede.

• gerir e organizar o parque informático existente de modo a 
garantir o seu funcionamento correto e seguro, de acordo com 
as necessidades da organização e dos seus utilizadores.

• dar apoio e suporte técnico aos utilizadores.

• formar / educar os utilizadores.
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Mensalmente:

- Subsídio de alimentação: € 4,77 / dia

=> € 104,94 em meses com 22 dias úteis

- Bolsa: € 44,32 / mês

- Despesas de transporte: passe pago

- Para quem tem filhos a cargo

- Para quem vive a + de 50 Kms

Uma vez por ano:

- P/ compra de material escolar
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Formamos futuros profissionais em TI …

Pretendemos que este CURSO faça a diferença na vida 
profissional dos que nele venham a participar  !
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