
O/a Empregado/a de Bar é o profissional que, no respeito pelas regras de segu-

rança e higiene, 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.   
 

Atividades Principais: 

�  Organizar/preparar o serviço de bar. 

�  Proceder ao acolhimento e atendimento de clientes individuais ou grupos. 

� Executar os diferentes serviços de bar (direto, indireto e misto), preparando 

e   servindo bebidas simples e compostas e alimentos, à mesa ou balcão. 

� Executar os serviços de cafetaria e especiais – coffee-breaks, welcom 

drinks,   wine and cheese party, farewell parties, portos de honra, outros. 

�  Efetuar o acompanhamento e a faturação do serviço prestado.   
 

A quem se destinam: 

� Alunos com idade igual ou superior a 15 anos; 

� Acesso com 6º, 7º ou frequência do 8º ano; 
 

Como funcionam: 

� Duração: 2109 horas em 2 anos; 

� Prática simulada (estágio) integrada. 

� Assistência de, pelo menos, 90% dos tempos de cada módulo e 100% na 

prática simulada (estágio). 
 

O que conferem: 

� Certificação Escolar: 9º ano; 

� Certificação Profissional: Qualificação de nível 2. 

� Não realizam exames nacionais para conclusão, exceto se quiser prosseguir 

estudos para o ensino regular; 

� Acesso ao ensino secundário: 

 -Ensino regular – realização dos exames nacionais do 9º ano 

 -Ensino profissional  

CEF - Curso de Educação e Formação 

Bar e Mesa 



Plano Geral de Estudos 

Componente 
De 

Formação 
Disciplinas Horas 

Totais 

Sociocultural 

Língua Portuguesa 192 

Língua Estrangeira (Inglês) 192 

Cidadania e Mundo Atual 192 

Tecnologia da Informação e Comunicação 96 

Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho 30 

Educação Física 96 

Científica 

Matemática Aplicada 210 

Língua Estrangeira (Francês) 123 

Serviço de mesa e bar na restauração e hotelaria 294 

Serviço de cafetaria 203 

Serviços especiais de mesa 271 

Prática Formação Prática em Contexto de Trabalho 210 

Tecnológica  



Os cursos profissionais são uma modalidade do nível secundário de 

educação, caracterizada  por uma forte ligação com o mundo profissio-

nal. Tendo em conta os interesses do aluno, a aprendizagem realizada 

nestes cursos valoriza o desenvolvimento de competências para o exer-

cício de uma profissão, em articulação com o setor empresarial local.  

Estes cursos têm uma estrutura curricular organizada por módulos, o 

que permite maior flexibilidade e respeito pelos  ritmos de aprendizagem 

de cada aluno.   

 

A quem se destinam: 

� Alunos que concluíram o 9º ano ou equivalente  

� Alunos que procuram um ensino mais prático e voltado para o mun-

do do trabalho 

� Não excluem a hipótese de, mais tarde, prosseguir os estudos. 

 

Como funcionam: 

� Duração de 3 anos  

� Aprendizagem e avaliação organizada em módulos 

� Formação em contexto de trabalho integrada 

� Assistência de, pelo menos, 90% dos tempos de cada módulo e 

100% na formação em contexto de trabalho 

� Limite de módulos que podem ter em atraso em cada ano letivo 

� Conclusão de todos os módulos, FCT e PAP com aproveitamento 

 

O que conferem: 

� 12º Ano (não realizam exames nacionais para conclusão) 

� Certificado de qualificação de nível 4 do QNQ 

� Acesso a  ofertas educativas das instituições do ensino superior que 

conferem uma qualificação profissional de nível 5 (TeSP) 

� Para candidatura a cursos do ensino superior têm que realizar obri-

gatoriamente exames nacionais de acordo com a legislação em 

vigor 

Cursos Profissionais 



Plano Geral de Estudos 

Componente 
De 

Formação  
Disciplinas 

Carga  
Horária 
Total 

Sociocultural 

Português 320 

Língua Estrangeira I ou II 220 

Área de Integração 220 

Educação Física 140 

Tecnologias de Informação e Comunicação 100 

Específica  2 ou 3 disciplinas 500 

Técnica   

3 a 4 disciplinas 1100 

Formação em Contexto de Trabalho 600 

3200 Total de Horas do Curso 



Técnico Restaurante/Bar 
O Técnico de Restaurante-Bar é o profissional que, no domínio das normas 

de segurança e higiene alimentar, planifica, dirige e efetua o serviço de ali-

mentos e bebidas à mesa e ao balcão, em estabelecimentos de restauração e 

bebidas integrados ou não em unidades hoteleiras. 

PLANO DE ESTUDOS 

Componentes de Formação Horas 

Sociocultural 

Português 320 

Língua Estrangeira 220 

Área de Integração 220 

Tecnologias da Informação e Comunicação 100 

Educação Física 140 

Científica 

Economia 200 

Matemática 200 

Psicologia 100 

Técnica 
  

3 ou 4 disciplinas compostas por UFCD’s* 1100 

Formação em Contexto de Trabalho 600 

3200                                         Total de Horas do Curso 

* UFCD—Unidade de Formação de Curta Duração 



� Efetuar o arranjo da sala de refeições e a 

preparação dos equipamentos e utensílios do 

serviço de mesa;  

 

� Acolher e atender os clientes, efetuando o 

serviço de entradas, pratos principais, sobre-

mesas e outros alimentos e o serviço de  

aperitivos, águas, vinhos, cafés e outras bebi-

das;  

 

� Efetuar o serviço de bar, atendendo clientes 

à mesa e ao balcão e servindo bebidas sim-

ples ou compostas e pequenas refeições;  

 

� Efetuar a faturação do serviço prestado;  

 

� Preparar e executar o serviço de vinhos;  

 

� Colaborar na elaboração de cartas de restau-

rante, bar e vinhos;  

 

� Pesquisar novas técnicas e tendências de 

mesa e bar. 

 

ATIVIDADES PRINCIPAIS 

EM QUE TIPO DE EMPRESA 
PODE TRABALHAR UM  
TÉCNICO DE RESTAURANTE/ 
BAR? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

� Cantinas e bares de  instituições 

públicas e privadas; 

 

�  Empresas de catering;   

 

� Restaurantes; 

 

� Bares;  

 

� Estabelecimentos do setor ho-

teleiro. 



Técnico de Turismo 
O técnico de turismo é um profissional que participa na definição, gestão e 

aplicação de políticas de desenvolvimento turístico, definindo, promovendo e 

comercializando produtos turísticos ou acompanhando e animando grupos de 

turistas em grupo. 

PLANO DE ESTUDOS 

Componentes de Formação Horas 

Sociocultural 

Português 320 

Língua Estrangeira 220 

Área de Integração 220 

Tecnologias da Informação e Comunicação 100 

Educação Física 140 

Científica 

Geografia 200 

História e Cultura das Artes 200 

Matemática 100 

Técnica 
  

Comunicar em Inglês 180 

Turismo - Informação e Animação Turística 370 

Técnicas de Comunicação em Acolhimento Turístico 220 

Operações Técnicas em Empresas Turísticas 330 

Formação em Contexto de Trabalho 600 

3200                                                    Total de Horas do Curso 



Desenvolver os serviços de informação, organi-
zação e animação de eventos em empresas de 
Turismo: 

� Prestar informações de carácter turístico sobre o 

país e sobre o local onde se encontra;  

� Organizar e acompanhar programas de anima-

ção; 

Executar serviços em agências de viagens: 

� Prestar assistência em aeroportos;  

� Realizar programas de viagens, conferências, 

etc.;  

� Organizar eventos e programas para grupos 

especiais;  
Executar serviços de receção e acolhimento em 
unidades turísticas: 

� Prestar informação e promover produtos e servi-

ços turísticos;  

� Vender produtos e serviços turísticos;  

� Efetuar as operações de reservas;. 

 

ATIVIDADES PRINCIPAIS 

EM QUE TIPO DE EMPRESA 
PODE TRABALHAR UM  
TÉCNICO DE TURISMO? 

 
� Organismos oficiais de planea-

mento e promoção turística 

� Postos de informação turística de 

Câmaras Municipais e Regiões 

de Turismo 

� Operadores turísticos, agências 

de viagens e empresas de rent-a

-car 

� Transportadoras rodoviárias, 

aéreas, ferroviárias, marítimas e 

fluviais 

� Unidades de alojamento (hotéis, 

residenciais, pousadas, unidades 

de turismo rural) 

� Empreendimentos turísticos 

� Empresas de organização e ges-

tão de eventos 

� Estruturas de animação turística 

(parques temáticos, casinos, 

campos de golfe e ténis, etc.) 

� Profissional liberal (criando a sua 

própria empresa) 



Técnico de Gestão e Programação de 
Sistemas Informáticos 

O Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos é o profis-

sional qualificado que, de uma forma autónoma ou integrado numa equipa, 

realiza atividades de conceção, especificação, projeto, implementação, avalia-

ção, suporte e manutenção de sistemas informáticos e de tecnologias de proc-

essamento e transmissão de dados e informações. 

PLANO DE ESTUDOS 

Componentes de Formação Horas 

Sociocultural 

Português 320 

Língua Estrangeira 220 

Área de Integração 220 

Tecnologias da Informação e Comunicação 100 

Educação Física 140 

Científica 
Física Química 200 

Matemática 300 

Técnica 
  

Arquitetura de Computadores 144 

Sistemas Operativos 134 

Redes de Comunicação 234 

Programação e Sistemas de Informação 588 

Formação em Contexto de Trabalho 600 

3200                                        Total de Horas do Curso 



� Instalar, configurar e efetuar a manutenção de 

computadores, periféricos , estruturas e equipa-

mentos de redes locais, sistemas operativos 

clientes e servidores, políticas de segurança em 

sistemas informáticos e aplicações informáticas; 
 

� Desenvolver, distribuir, instalar e efetuar a 

manutenção de aplicações informáticas, utilizan-

do ambientes e linguagens de programação 

procedimentais e visuais; 
 

� Conceber, implementar e efetuar a manutenção 

de bases de dados; 
 

� Planificar, executar e efetuar a manutenção de 

páginas Web; 

ATIVIDADES PRINCIPAIS 

EM QUE TIPO DE EMPRESA 
PODE TRABALHAR UM TÉCNICO 

DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO 
DE SISTEMAS INFORMÁTICOS? 
 

� Empresas fornecedoras de 

soluções informáticas de hard-

ware  

� Empresas de manutenção de 

equipamentos informáticos 

� Empresas e instituições deten-

toras de sistemas informáticos  

� Empresas de desenvolvimento 

e manutenção de software 

� Lojas de informática com ser-

viço de apoio ao público 

� Departamento informático de 

instituições públicas ou 

privadas 

� Profissional liberal (criando a 

sua própria empresa) 



Técnico de Gestão de  
Equipamentos Informáticos 

O técnico de gestão de equipamentos informáticos é o profissional qualifi-

cado apto a instalar equipamentos e redes, bem como a fazer a sua manuten-

ção e administração. Tem  também competências para realizar atividades de 

conceção, especificação, projeto, implementação, avaliação, suporte e manu-

tenção de sistemas e de tecnologias de processamento e transmissão de 

dados e informações. 

PLANO DE ESTUDOS 

Componentes de Formação Horas 

Sociocultural 

Português 320 

Língua Estrangeira 220 

Área de Integração 220 

Tecnologias da Informação e Comunicação 100 

Educação Física 140 

Científica 
Física Química 200 

Matemática 300 

Técnica 
  

Eletrónica Fundamental 242 

Instalação e Manutenção de Equipamentos Informáticos 279 

Sistemas Digitais e Arquitetura de Computadores 376 

Comunicação de Dados 203 

Formação em Contexto de Trabalho  600 

3200                                              Total de Horas do Curso 



� Diagnosticar e corrigir falhas no funcionamento 

de sistemas informáticos; 

� Montar,  instalar e configurar /utilizar computa-

dores, isolados ou em rede, dispositivos e 

periféricos; 

� Desenhar circuitos eletrónicos e conceber a 

montagem de circuitos impressos; 

� Dominar as técnicas de soldadura de compo-

nentes eletrónicos; 

� Conceber algoritmos em linguagens com inter-

venção direta sobre hardware e ou comunicação 

de dados. 

ATIVIDADES PRINCIPAIS 

EM QUE TIPO DE EMPRESA 
PODE TRABALHAR UM TÉCNICO 

DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS 
INFORMÁTICOS? 
 

� Empresas fornecedoras de 

soluções informáticas de hard-

ware 

 

� Empresas de manutenção de 

equipamentos informáticos 

 

� Eempresas e instituições deten-

toras de sistemas informáticos 

 

� Empresas vendedoras de equi-

pamentos informáticos 



Técnico de Jardinagem e  
Espaços Verdes  

O Técnico de Jardinagem e Espaços Verdes  é o profissional que organiza 

e executa tarefas relativas à instalação e manutenção de jardins e espaços 

verdes, de acordo com um projeto e respeitando as normas de segurança, 

higiene e saúde no trabalho agrícola e de proteção do ambiente. 

PLANO DE ESTUDOS 

Componentes de Formação Horas 

Sociocultural 

Português 320 

Língua Estrangeira 220 

Área de Integração 220 

Tecnologias da Informação e Comunicação 100 

Educação Física 140 

Científica 

Matemática 200 

Biologia 150 

Física e Química 150 

Técnica 
  

3 ou 4 disciplinas compostas por UFCD’s * 1100 

Formação em Contexto de Trabalho 600 

3200                                         Total de Horas do Curso 

* UFCD—Unidade de Formação de Curta Duração 



 

� Analisar  projetos e outras especificações técni-

cas, para identificar  os dados necessários ao 

trabalho a realizar;  

 

� Proceder à preparação do terreno para instala-

ção de jardins e espaços verdes;  

 

� Proceder à instalação das espécies ornamentais 

de acordo com as  especificações técnicas do 

projeto;  

 

� Proceder à manutenção de jardins e espaços 

verdes, tendo em conta os  hábitos vegetativos 

das espécies e as condições edafo-climáticas;  

 

� Proceder à condução, operação e regulação de 

máquinas e equipamentos de jardinagem e 

agrícolas;   

 

� Elaborar  orçamentos  relativos às operações 

culturais a realizar, tendo em conta os custos, 

as áreas a utilizar e os tempos de trabalho. 

ATIVIDADES PRINCIPAIS 

EM QUE TIPO DE EMPRESA 
PODE TRABALHAR UM  
TÉCNICO DE JARDINAGEM E 
ESPAÇOS VERDES? 
 
 

� Câmaras municipais 

 

� Empresas especializadas em 

jardinagem e espaços verdes 

 

� Profissional liberal (criando a sua 

própria empresa) 



Técnico de Segurança e Higiene do 
Trabalho  
O Técnico de Segurança e Higiene do Trabalho é o profissional que, 

Desenvolve atividades de prevenção e de proteção contra riscos profissio-

nais, tendo em vista a salvaguarda da segurança e saúde dos trabalhadores 

de uma empresa. 

PLANO DE ESTUDOS 

Componentes de Formação Horas 

Sociocultural 

Português 320 

Língua Estrangeira 220 

Área de Integração 220 

Tecnologias da Informação e Comunicação 100 

Educação Física 140 

Científica 
Matemática  300 

Física e Química 200 

Técnica 
  

3 ou 4 disciplinas compostas por UFCD’s * 1100 

Formação em Contexto de Trabalho 600 

3200                                         Total de Horas do Curso 

* UFCD—Unidade de Formação de Curta Duração 



� Efetuar o arranjo da sala de refeições e a 

preparação dos equipamentos e utensílios 

do serviço de mesa;  

 

� Colaborar no planeamento e na implemen-

tação do sistema de gestão de prevenção 

da empresa; 

 

� Colaborar no processo de avaliação de 

riscos profissionais; 

 

� Desenvolver e implementar medidas de 

prevenção e de proteção; 

 

� Colaborar na conceção de locais, postos e 

processos de trabalho; 

 

� Colaborar no processo de utilização de re-

cursos externos nas atividades de preven-

ção e de proteção; 

 

� Colaborar nos processos de informação e 

formação dos trabalhadores   e demais in-

tervenientes nos locais de trabalho. 

ATIVIDADES PRINCIPAIS 

EM QUE TIPO DE EMPRESA 
PODE TRABALHAR UM  
TÉCNICO DE SEGURANÇA E 
HIGIENE DO TRABALHO? 
 
� Empresas de construção civil 

 

� Empresas de comércio 

 

� Empresas de equipamentos de 

seguranças no trabalho e am-

biente 

 

� Empresas de de serviços de 

consultoria 

 

� Autarquias 


