
Atividades principais 

Ano letivo 2021/2022 

Curso Profissional de 

Técnico/a de Comunicação 

e Serviço Digital   Comunicação Digital; 
 Licenciatura  em Comunicação; 
 Licenciatura em Marketing; 
 Licenciatura em Gestão; 

 Licenciatura em Gestão de Vendas; 

 Licenciatura em Multimédia. 
 

 

 

 Atender e aconselhar os clientes relativamente a produtos ou serviços 

através de meios interativos ou digitais; 

 Receber e gerir pedidos de assistência de clientes relativamente a 

produtos ou serviços através de meios interativos ou digitais; 

 Tratar e encaminhar reclamações de clientes através de meios intera-

tivos ou digitais; 

 Implementar e monitorizar estratégias de promoção de produtos e 

serviços através de meios interativos ou digitais; 

 Vender e assegurar os procedimentos da venda em meios interativos 

ou digitais; 

 Registar, resolver e encaminhar situações comerciais, faturação, 

contencioso, pontos de situação sobre pedidos em curso e identifica-

ção de oportunidades de venda; 

 Coordenar a atividade das equipas de trabalho em contact centre. 

Que cursos superiores 

podem seguir? 



Matriz Curricular 

FORMAÇÃO SOCIOCULTURAL 

  
  

DISCIPLINAS 

Português 
  

Inglês 
  

|Área de Integração 
  

Educação Física 
  

TIC 
  

FORMAÇÃO CIENTÍFICA 

  
  

DISCIPLINAS 

  
Matemática 

  

  
Economia 

  

  
Psicologia 

  

FORMAÇÃO TECNOLÓGICA 

  
DISCIPLINAS 

Comunicação Comercial 
  

Serviço ao Cliente 
  

Organização e Gestão de 

Serviço 
  

Comunicação Organizaci-

onal Digital 
  

FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 

O que são cursos profissionais? 

São um dos percursos possíveis para a conclusão 

do ensino secundário, que permite a obtenção de 

uma dupla certificação, escolar e profissional, o 

que corresponde ao nível 4 de qualificação do 

quadro europeu de qualificações.  

Para quem? 

 Concluiu, pelo menos, o 9.º ano de escolari-

dade; 

 Possui até 19 anos de idade; 

 Procura uma metodologia de ensino e apren-

dizagem mais prática e voltada para o mer-

cado de trabalho; 

 Pretende desenvolver competências pessoais 

e profissionais em determinada área profis-

sional; 

 Não exclui a hipótese de prosseguir estudos 

para o ensino superior. 


