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Esco 

CERTIFICAÇÃO ESCOLAR E PROFISSIONAL 

 

Aos alunos que concluam com aproveitamento 

um curso profissional será atribuído: 

 diploma de conclusão do nível secundário; 

 certificado  de  qualificação   profissional  de  

nível 4. 
 

 

 

 

 

E … 

 permite o prosseguimento de estudos. 

O Técnico de Informática - Instalação e Gestão 

de Redes efetua a instalação, a configuração e a 

manutenção de redes informáticas e dos equipa-

mentos de apoio à estrutura de redes, proceden-

do à implementação dos níveis de segurança 

adequados, assegurando a otimização do seu 

funcionamento e respeitando as normas de segu-

rança, higiene e saúde no trabalho e de proteção 

do ambiente. 

CONDIÇÕES DE ACESSO 

 9.º ano completo  

 Idade até 19 anos inclusive 

 

FUNCIONAMENTO 

 Horário Laboral 

AS PRINCIPAIS ATIVIDADES  

DESEMPENHADAS POR ESTE TÉCNICO SÃO: 

 

 Efetuar a instalação, configuração, gestão e manu-

tenção de redes informáticas e equipamentos de 

redes, tendo em conta as técnicas e procedimentos 

subjacentes à arquitetura, ao planeamento e projeto 

de redes, de forma a garantir o seu correto e seguro 

funcionamento; 

 Efetuar a instalação, configuração e manutenção 

de computadores, periféricos, redes locais, serviços 

(e-mail, web, proxy, firewall, etc,) sistemas opera-

tivos (baseados em Windows ou Linux) e utilitá-

rios, de acordo com as necessidades das organiza-

ções e dos seus utilizadores a fim de otimizar o 

funcionamento dos mesmos; 

 Configurar, administrar e utilizar software de ges-

tão de redes informáticas, administração de contas 

de utilizadores e servidores de rede, nomeadamen-

te,  impressão  (print server),  Web  e  e-mail. 

 

 

Curso Profissional de  

Técnico de Informática -

Instalação e Gestão de Redes 


