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O curso profissional de gestão possibilita 

ainda o ingresso no ensino superior, de 

forma que os jovens possam completar a sua 

formação em áreas como a Economia, 

Finanças, Gestão de Empresas, Gestão de 

Recursos Humanos, Direito Fiscal, entre 

outras áreas de estudo.  

Atividades principais: 

 Recolher, selecionar e preparar a infor-

mação contabilística e financeira, para pos-

terior análise e cumprimento das obrigações 

da gestão; 

 Colaborar na identificação das necessi-

dades de aprovisionamento e na escolha de 

equipamentos e materiais necessários ao 

desenvolvimento da atividade da empresa 

ou serviço público; 

 Colaborar no desenvolvimento da 

política de marketing; 

 Colaborar na organização e contro-

lo dos procedimentos definidos para a 

aplicação e a manutenção do Sistema de 

Gestão da Qualidade; 

 Executar e/ou assegurar a exe-

cução de tarefas administrativas de 

apoio à gestão de recursos humanos. 

Saídas profissionais: 

 Técnico do departamento financeiro de 

qualquer unidade económica/serviços; 

 

 Apoio à logística; 

 

 Técnico do departamento comercial ou 

de marketing; 

 

 Técnico administrativo.  



O que são cursos 

profissionais? 

São um dos percursos possíveis para a 

conclusão do ensino secundário, que 

permite a obtenção de uma dupla cer-

tificação, escolar e profissional, o que 

corresponde ao nível 4 de qualificação 

no quadro europeu de qualificações. 

Para quem? 

 Concluiu, pelo menos, o 9.º ano 

de escolaridade; 

 Possui até 19 anos de idade; 

 Procura uma metodologia de ensi-

no e aprendizagem mais prática e 

voltada para o mercado de traba-

lho; 

 Pretende desenvolver competên-

cias pessoais e profissionais em 

determinada área profissional; 

 Não exclui a hipótese de prosse-

guir estudos para o ensino superi-

or. 
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