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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 Redes Elétricas organiza, orien-

ta e executa a construção, manutenção e repa-

ração de avarias, em equipamentos ou materi-

ais, das redes elétricas de distribuição de ener-

gia em baixa, média e alta tensão, bem como 

trabalhos associados, designadamente redes de 

telecomunicações, circuitos de automação e 

comando, sinalização e proteção, de acordo 

com as normas de segurança, higiene e saúde 

no trabalho, de proteção ambiental e regula-

mentos específicos em vigor. 

CONDIÇÕES DE ACESSO 

 9.º ano completo  

 

 Idade até 19 anos inclusive 

 

FUNCIONAMENTO 

 Horário Laboral 

 

 

 

AS PRINCIPAIS ATIVIDADES  

DESEMPENHADAS POR ESTE TÉCNICO SÃO: 

 
 Preparar, organizar e coordenar o trabalho a fim 

de efetuar a construção, manutenção e/ou repara-

ção de equipamentos em redes de distribuição de 

energia elétrica de baixa, média e alta tensão, 

bem como a assistência a avarias e a clientes e a 

instalação de equipamentos de contagem;  

 Orientar e/ou efetuar a instalação de equipamen-

tos elétricos/eletrónicos nas redes elétricas de 

distribuição em baixa, média e alta tensão, redes 

de telecomunicações, circuitos de automação e 

comando, sinalização e proteção, de acordo com 

as instruções técnicas e plano de instalação;  

 Orientar e/ou efetuar manutenções preventivas e 

corretivas em equipamentos elétricos/eletrónicos 

das redes elétricas;  

 Efetuar manobras nas redes elétricas de baixa, 

média e alta tensão, nos regimes de avaria e tra-

balho programado, respeitando as normas de 

segurança de pessoas e equipamentos. 

 

Curso Profissional de 

Técnico de Redes Elétricas 


