
PERCURSOS:

PEAC PSI   PTIG



OBJECTIVOS

 Hipóteses

 Estratégias

 Percursos

 A inserção na vida activa



12º Ano… E AGORA?

INSERÇÃO NA VIDA 

ACTIVA

CURSO SUPERIOR
CURSO DE 

ESPECIALIZAÇÃO 

TECNOLÓGICA



PERCURSOS FORMATIVOS

 1.º ciclo: Licenciatura

 1.º e 2.º ciclo: Mestrado Integrado

 3.º Ciclo: Doutoramento

 Diploma de Estudos Pós-Graduados

 Diploma de Estudos Avançados



SAÍDAS PROFISSIONAIS

 Investigação

 Consultoria

 Técnica

 Docência

 Comercial



Estratégias

 Informação

 Auto-reflexão

 Saídas profissionais

 Contactos

Índice de Cursos:

http://www.acessoensinosuperior.pt/indmain.asp

•Cursos

•Escolas

•Corpo de Docentes

•Protocolos

http://www.acessoensinosuperior.pt/indmain.asp
http://www.acessoensinosuperior.pt/indmain.asp


Estratégias

 Informação

 Auto-reflexão

 Saídas profissionais

 Contactos

•Aptidões e Competências

•Interesses

•Tipo de Actividade

Profissional

•Tipo de Percurso Formativo

e Profissional



Estratégias

 Informação

 Auto-reflexão

 Saídas profissionais

 Contactos

•Profissionais da área

•Estudantes

•Gabinetes da Faculdade

•Empresas



Estratégias

 Informação

 Auto-reflexão

 Saídas profissionais

 Contactos

•Sites Internet

•Jornais

•Profissionais

•Gabinetes de Inserção

Profissional 



Curso

Especializado? Generalizado?



Cursos

 Audiovisual e Multimédia 

 Engenharia Aeroespacial

 Engenharia Alimentar

 Engenharia do Ambiente

 Engenharia de Automação, 
Controlo e Instrumentação 

 Engenharia Biológica

 Engenharia Biomédica

 Engenharia Biomédica e 
Biofísica

 Engenharia Geográfica 

 Engenharia Geológica

 Engenharia Civil

 Engenharia Electrónica

 Engenharia Electrónica e 
Telecomunicões e de 
Computadores

 Engenharia Electrotécnica

 Engenharia Electrotécnica e 
de Computadores

 Engenharia da Energia e do 
Ambiente

 Engenharia Física

 Engenharia Física 
Tecnológica



Cursos- Continuação

 Engenharia Geológica e de 
Minas 

 Engenharia e Gestão Industrial

 Engenharia Informática e de 
Computadores 

 Engenharia de Máquinas 
Marítima

 Engenharia de Materiais 

 Engenharia Mecânica 

 Engenharia Química 

 Engenharia Química e 
Biológica 

 Engenharia Química e 
Bioquímica 

 Engenharia de Redes de 
Comunicação e Multimédia 

 Engenharia de Redes de 
Comunicações

 Engenharia de Sistemas 
Electrónicos Marítimos 

 Engenharia de 
Telecomunicações e 
Informática

 Pilotagem

 Sistemas de Informação 
para a Gestão

 Sistemas e Tecnologias de 
Informação

 Tecnologia e Gestão 
Industrial 

 Tecnologias de Informação e 
Comunicação 



Cursos
• Gestão

• Gestão de Recursos Humanos

• Gestão e Engenharia Industrial

• Gestão do Desporto

• Gestão da Distribuição Logística

• Gestão de Sistemas de 

Informação

• Gestão da Conservação

• Gestão (Hoteleira/ Turística)

• Química + Química Tecnológica

• Química Aplicada

• Saúde Ambiental

• Biologia

• Bioquímica

• Estatística Aplicada

• Física

• Geologia

• Matemática

• Matemática Aplicada

• Matemática Aplicada

• Matemática Aplicada e 

Computação

• Meteorologia, Oceanografia e 

Geofísica



Faculdades
 Técnico- www.ist.utl.pt

 Instituto Superior de Agronomia- www.isa.utl.pt

 Instituo Politécnico de Setúbal- www.est.ips.pt

 FCT- www.fct.unl.pt

 Faculdade de Ciências- http://www.fc.ul.pt

 ISEL- www.isel.pt

 Escola Superior do Barreiro- www.estbarreiro.ips.pt

 Escola Superior Náutica-www.enautica.pt

 ISCTE- www.iscte.pt

 ISEG- https://aquila.iseg.utl.pt/

 Faculdade de Economia-http://www.fe.unl.pt

http://www.ist.utl.pt/
http://www.isa.utl.pt/
http://www.est.ips.pt/
http://www.fct.unl.pt/
http://www.fc.ul.pt/
http://www.isel.pt/
http://www.estbarreiro.ips.pt/
http://www.enautica.pt/
http://www.iscte.pt/
https://aquila.iseg.utl.pt/
http://www.fe.unl.pt/


Faculdades
 ISCTE- www.iscte.pt

 Belas Artes- www.fba.ul.pt

 Escola superior de Educação de Lisboa-www.eselx.ipl.pt

 Faculdade de Letras- www.fl.ul.pt

 Instituto Superior de Estatistica e Gestão de Informação 

www.isegi.unl.pt

 Faculdade de Ciências Sociais e Humanas-

http://www.fcsh.unl.pt

 Instituto Superior de Ciências Sociais e Politicas

 FCT- http://www.fct.unl.pt

http://www.iscte.pt/
http://www.fba.ul.pt/
http://www.eselx.ipl.pt/
http://www.fl.ul.pt/
http://www.isegi.unl.pt/
http://www.fcsh.unl.pt/
http://www.fct.unl.pt/


Dados do Centro de Emprego

 Cursos com mais inscrições no Centro de 
Emprego:

 Ciências Empresariais 

 Gestão

 Ciências Sociais e do Comportamento

 Psicologia

 Economia

 Sociologia

 Engenharia e Técnicas Afins

 Engenharia Mecânica

 Engenharia Química



Dados do Centro de Emprego 
(Continuação)

 Mais Inscritos (em Relação com o nº 

de Licenciados):

 Serviços Sociais

 Informação e Jornalismo

 Indústrias Transformadoras

 Ciências Sociais e do Comportamento



Dados do Centro de Emprego 
(Continuação)

 Menor Inscritos (Face ao nº de 

licenciados):

 Serviços de Segurança

 Matemática e Estatística

 Formação de Professores/ Formadores de 

Ciências da Educação

 Saúde



Dados do Centro de Emprego 
(Continuação)

 Menor nº Desempregados com 
Habilitação Superior:

 Serviços de Transporte

 Serviços de Segurança

 Serviços de Veterinária

 Matemática e Estatística

 Informática



Dados do Centro de Emprego 
(Continuação)

 Maior Procura no Centro de Emprego:

 Outros Especialistas das Profissões 
Intelectuais e Cientificas (30%)

 Especialistas das Ciências Físicas, 
matemáticas e Engenharias (13,9%)

 Outros Técnicos e Profissionais de Nível 
Intermédio (8,1%)

 Empregados de Escritório (7,3%)

 Especialistas das Ciências da Vida e 
Profissionais de Saúde (7,1%)



INSERÇÃO NA VIDA ACTIVA

 Gabinetes de Saídas Profissionais 

(Universidades)

 Estágios

 Gabinetes de Inserção Profissional

 Lista de Contactos



Aumentar as nossas hipóteses

 Cursos Certificados (Inglês, Novas 

tecnologias, Ciência Viva)

 Trabalho Voluntário

 Estágios (Voluntários, Verão)

 Estudos no Estrangeiro (Cursos de Verão, 

Erasmus, Leonardo DaVinci, Programa 

INOV, Monografia/Tese)



Que área escolher?

Conhecimento

AtitudeHabilidade

COMPETÊNCIA



 Procura acentuada de Licenciados

 Procura na área comercial

 Procura moderada de técnicos



Exemplo PEAC

 Operador Semi-especializado (Telecomunicações) / Azambuja

O nosso cliente é uma empresa especializada em oferecer aos seus 

clientes uma solução integrada para as necessidades de gestão, 

logística, distribuição e “outsourcing” de produtos multimédia e 

telecomunicações, e pretende reforçar a sua equipa:

Operador Semi-especializado (m/f) - Azambuja

Reportando ao Responsável de Logística terá como principais 

responsabilidades:

- Recepção, triagem, análise e expedição de mercadoria

- Pequenas reparações de equipamentos de Telecomunicações 

(telemóveis)

http://www.net-empregos.com/distribuicao/
http://www.net-empregos.com/multimedia/


Exemplo- Continuação

 Perfil:

- Habilitações académicas ao nível do 12º ano de 

escolaridade

- Experiência anterior no sector logístico 

(telecomunicações)

- Apetência para novas tecnologias

- Conhecimentos de hardware

- Conhecimentos técnicos de electrónica (preferencial)

- Assíduo e responsável

- Conhecimentos de Inglês

- Bons conhecimentos de informática

- Residência na zona de Azambuja ou arredores

- Carta de condução e viatura própria para se deslocar

- Disponibilidade horária



Exemplo PTGSI/PTIG
 O nosso cliente é uma conceituada multinacional na área do grande 

consumo, com grande preponderância no mercado em que actua. Com 

perspectiva de desenvolver a sua nova área de negócio de empresas 

vocacionada em soluções para PME’s, pretende integrar na sua equipa 

um Comercial Informática

Descrição da função:

- Promover relação comercial com clientes em loja, com o objectivo de 

desenvolvimento da área de negócio;

- Atendimento, aconselhamento comercial e vendas a clientes;

- Visitas a actuais e potenciais clientes;

- Gestão da carteira de clientes;

- Concepção de Orçamentos;

- Elaboração, apresentação e negociação de propostas;

- Gestão do processo de pós-venda (encomenda, entrega e instalação);

- Conhecimento de contratos de assistência técnica e de fornecimento para 

empresas;

- Gestão de stocks.

http://www.net-empregos.com/emprego-comercial-vendas.asp
http://www.net-empregos.com/emprego-comercial-vendas.asp
http://www.net-empregos.com/emprego-comercial-vendas.asp


Exemplo- Continuação

 Perfil do candidato:

- 12º ano ou formação superior ;

- Experiência mínima e comprovada de 2 anos na área comercial em 

equipamento informático, mobiliário e material de escritório;

- Capacidade de comunicação e negociação;

- Forte competência comercial;

- Orientação para vendas, resultados e objectivos;

- Dinâmico;

- Capacidade de Organização;

- Grande capacidade de comunicação e argumentação;

- Bons conhecimentos de informática na óptica do utilizador;

- Bons conhecimentos de Inglês.

Oferta:

- Remuneração muito atractiva;

- Oportunidade em empresa multinacionl, líder no mercado em que actua;

- Oportunidade numa empresa dinâmica e com grande expansão.

http://www.net-empregos.com/emprego-educacao-formacao.asp
http://www.net-empregos.com/emprego-comercial-vendas.asp
http://www.net-empregos.com/informatica/


Alguns Sites Úteis

 ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SEGUROS: 

http://www.apseguradores.pt/Site/APS.jsf



 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTÁRIA, S.A. (BBVA):

HTTPS://WWW.BBVA.PT/TLEU/TLEU/JSP/PT/PORN/CONH

ECANOS/RECRUT/INDEX.JSP

 BANCO BPI, S.A.: HTTP://WWW.BANCOBPI.PT/

 BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS (MILLENNIUM BCP):

HTTP://WWW.MILLENNIUMBCP.PT/CANDIDATURAS/1000_

1.JHTML

http://www.apseguradores.pt/Site/APS.jsf
https://www.bbva.pt/TLEU/TLEU/JSP/PT/PORN/CONHECANOS/RECRUT/INDEX.JSP
https://www.bbva.pt/TLEU/TLEU/JSP/PT/PORN/CONHECANOS/RECRUT/INDEX.JSP
http://www.bancobpi.pt/
http://www.millenniumbcp.pt/candidaturas/1000_1.jhtml
http://www.millenniumbcp.pt/candidaturas/1000_1.jhtml


Alguns Sites Úteis

 Centro de Emprego- www.iefp.pt

 Centro de Informação Europeia Jacques Delors:

http://www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwcot0.detalhe_area?p_co

t_id=1859&p_est_id=5165

 Cidade das Profissões: http://cdp.portodigital.pt/estagios

 Fundação da Juventude: http://www.fjuventude.pt

 INOV-JOVEM: http://www.inovjovem.gov.pt/

 Networkcontacto: 

http://live.networkcontacto.com/pt/Paginas/default.aspx

http://www.iefp.pt/
http://www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwcot0.detalhe_area?p_cot_id=1859&p_est_id=5165
http://www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwcot0.detalhe_area?p_cot_id=1859&p_est_id=5165
http://cdp.portodigital.pt/estagios
http://www.fjuventude.pt/
http://www.inovjovem.gov.pt/
http://live.networkcontacto.com/pt/Paginas/default.aspx


Cursos de Especialização 

Tecnológica

 Atribuição de nível IV: Pós-Secundário não 

superior

 Formação técnica de alto nível;

 Inclui conhecimentos e capacidades de nível 

superior (pode dar equivalências)

 Carga horária de: Ano e meio a dois anos.

 Acesso ao ensino superior

 http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/OfertaFor

mativa/CET/CETS+no+Ensino+Superior.htm

http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/OfertaFormativa/CET/CETS+no+Ensino+Superior.htm
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/OfertaFormativa/CET/CETS+no+Ensino+Superior.htm


Alguns cursos…

 www.iefp.pt

 Telecomunicações e Redes

 Tecnologias e Programação de Sistemas 

de Informação

 Desenvolvimentos de Produtos Multimédia

 ISCTE

 Tecnologias e Programação de Sistemas 

de Informação

http://www.iefp.pt/


Esmiuçando alguns cursos…



Gestão

 É a capacidade de resposta a problemas complexos e de 

decisão em contexto de incerteza com que os gestores se 

deparam, tirando partido de um amplo conhecimento dos 

instrumentos e técnicas nas várias áreas da Gestão.

 Saída Profissionais:

 Empresas de Auditoria e de Consultoria

 Empresas de Grande Consumo/ Distribuição 

 Gestor de Produto, Gestor Comercial;

 Banca de Investimento, Banca Comercial e Seguradoras

 Organismos Económicos e Financeiros, Nacionais e Internacionais 

 Gabinetes de Estudos, Ensino e Investigação 

 Administração Fiscal



ENGENHARIA DE ELECTRÓNICA E

TELECOMUNICAÇÕES E DE COMPUTADORES

Principais saídas profissionais:

 Planeamento e Optimização de redes de comunicações móveis;

 Projecto e Optimização da Rede de Transmissão e de comutação;

 Instalação, Fiscalização e Manutenção de equipamentos de 

Telecomunicações;

 Projecto de sistemas electrónicos analógicos e digitais;

 Projecto de Sistemas de Microondas (feixes) e Fibras Ópticas;

 Projecto de Redes de comunicação de dados

 Projecto, fiscalização de instalações de telecomunicações - ITED;

 Projecto de Sistemas de Distribuição Multimédia

 Desenvolvimento de serviços de telecomunicações;

 Ensino, Investigação e Desenvolvimento em Electrónica e em 

Telecomunicações;



Matemática Aplicada

 Resolução de problemas concretos, tanto em ambiente empresarial 

como no desenvolvimento de tecnologia de ponta e no apoio à 

investigação, principalmente de natureza interdisciplinar. 

 Utilizar ferramentas Informáticas para a resolução de problemas de 

Matemática Aplicada e que adquiram alguns conhecimentos em 

outras áreas científicas que são campos preferenciais de aplicação 

da Matemática, tais como Física, Economia, Gestão ou outras. 

 Têm registado alto nível de empregabilidade, nomeadamente no 

sector bancário e dos seguros, no apoio à gestão industrial e 

empresarial, na indústria farmacêutica, nas empresas de 

consultadoria (financeira, informática, de engenharia, etc.), nas 

divisões estatísticas de instituições públicas, na investigação 

fundamental e aplicada.



Estatística

 É a recolha/produção de dados, sua análise e interpretação, 

visa a formação de profissionais para empresas de 

sondagens e de estudos de mercado, para a administração 

central e local, gestão de informação em órgãos de 

comunicação social e partidos políticos, empresas de médio 

ou grande porte.

 Saídas: Empresas que lidam com sondagens/estudos de 

mercado, banca e seguros, ministérios e serviços 

administrativos; unidades hospitalares, câmaras de grandes 

dimensões, direcções gerais, grandes superfícies 

comerciais, entre outras instituições públicas e privadas, 

institutos de investigação.



Engenharia do ambiente



Engenharia Biomédica

 A Engenharia Biomédica usa os instrumentos da 

Engenharia tradicional para analisar e resolver os 

problemas da medicina fundamental e da clínica médica, 

e aplica tecnologia avançada aos problemas complexos 

do sistema de saúde.

 Saídas Profissionais: 
 Universidades, 

 Indústria, 

 Hospitais

 Agências governamentais de regulação dos sistemas de saúde



Engenharia Informática

 É preciso ter resistência à frustração e 

persistência.

 Mercado de trabalho promissor

 Áreas:

 Redes

 Programação

 Aplicações na Web

 Hardware



Engenharia Geográfica
 Consolida competências para projectar, executar e gerir 

processos de âmbito topográfico, cadastral e de informação 
geográfica orientados para o planeamento e tomada de decisão 
sobre o território e os produtos de base espacial solicitados pelas 
demais engenharias e em geral pela sociedade de informação. 

 Está profissionalmente habilitado para: 
 integrar dados na construção civil e edificação; 

 aquisição e processamento de dados topográficos e sua automação; 

 aquisição e tratamento de dados do cadastro e do registo da 
propriedade; 

 integração de dados em infra-estruturas espaciais; 

 integração de dados no ordenamento do território; 

 aquisição e processamento de dados por fotogrametria terrestre e 
industrial; 

 integração de dados em sistemas de informação geográfica.



Física

 Estuda a natureza em todas as escalas, das partículas 

elementares aos núcleos, átomos e moléculas, às fases 

da matéria, aos planetas, ao universo.

 A investigação e o ensino são as saídas de maior 

tradição dos físicos. 

 A formação em Física é versátil e sofisticada sendi um 

excelente ponto de partida para muitas carreiras. 

 O crescente impacto das novas tecnologias, incluindo 

nano-tecnologias, no tecido produtivo dos países mais 

desenvolvidos abre grandes perspectivas aos físicos.



Economia

SECTOR FINANCEIRO – Analista Financeiro, Analista 

de Acções, Analista de Crédito, Gestor de Fundos, 

Economista, Trader...

CONSULTORIA / AUDITORIA – Consultor, Auditor, 

Analista...

DISTRIBUIÇÃO/GRANDE CONSUMO – Gestor de 

Produto, Assistente de Marketing, Responsável 

Comercial...

ORGANISMOS ECONÓMICOS INTERNACIONAIS –

Economista

INVESTIGAÇÃO – Docente



Física

 Estuda a natureza em todas as escalas, das partículas 

elementares aos núcleos, átomos e moléculas, às fases 

da matéria, aos planetas, ao universo.

 A investigação e o ensino são as saídas de maior 

tradição dos físicos. 

 A formação em Física é versátil e sofisticada sendi um 

excelente ponto de partida para muitas carreiras. 

 O crescente impacto das novas tecnologias, incluindo 

nano-tecnologias, no tecido produtivo dos países mais 

desenvolvidos abre grandes perspectivas aos físicos.



Engenharia Civil

 Relacionada com o projecto, execução, fiscalização, 

coordenação e controlo de obras como edifícios, 

instalações industriais, pontes, viadutos, estradas, 

caminhos de ferro, aeroportos, aproveitamentos 

hidráulicos e infra-estruturas.

 Saídas Profissionais: Áreas:

•Desempenho de funções em 

profissão liberal,

•Gabinetes de projecto, 
•Firmas de construção e nos 

serviços da Administração Central 

e Local 

•Projecto de estruturas, 

•Concepção e execução de obras de 

edifícios, de geotecnia e fundações, 

•Hidráulica 

•Vias de comunicação, 

•Recuperação do património edificado

•Reforço estrutural de pontes e viadutos



Engenharia Química
 É a ciência que trata das substâncias da natureza, 

dos elementos que a constituem, de suas características, 

propriedades combinatórias, processos de obtenção, suas 

aplicações e sua identificação. Estuda a maneira pela qual 

os elementos se ligam e reagem entre si, bem como 

a energia desprendida ou absorvida durante estas transformações.

 Saídas Profissionais:

 Investigação forense.

 Indústria – Química Fina (Síntese), Farmacêutica, Alimentar, 

Biotecnologia.

 Saúde – Análises Químicas e Microbiológicas, Laboratórios de Saúde 

Pública, Institutos de Investigação Médica.

 Agricultura e Ambiente – Tecnologia Ambiental, Controlo de Qualidade, 

Consultadoria.

 Ensino e Investigação.



Geologia
 Mineralogia, Geoquímica e Petrologia

 Sedimentologia, Paleontologia, Estratigrafia e Ambientes 

Sedimentares

 Cartografia Geológica, Geologia Estrutural e Tectónica

 Sistemas de Informação Geológica e Modelação de Processos 

Naturais

 Riscos Geológicos

 Caracterização de Ciclos (Bio)geoquímicos

 Prospecção, Caracterização e Gestão de Recursos Minerais e 

Energéticos

 Geologia do Ambiente, Ordenamento do Território e Impacte 

Ambiental

 Prospecção, Caracterização e Gestão de Recursos Hídricos



Biologia

 Visa a aprendizagem dos conceitos fundamentais inerentes 

aos sistemas vivos, afirmando-se como uma das ciências com 

maior desenvolvimento e impacto nas sociedades modernas. 

 Mais oportunidades no estrangeiro (investigação e 

doutoramentos).

 Saídas Profissionais: Investigação nas áreas da Saúde, 

Biotecnologia, Ambiente, Biodiversidade e Conservação. 

Docência de Ensino Universitário, Politécnico e Secundário. 

Técnico de Análises Biológicas. Consultor. Divulgador 

Científico nos Media. Gestor da Qualidade Ambiental. Técnico 

de Museologia



BOAS ESCOLHAS E 

DECISÕES!



GIP- AGIR XXI

 Contactos:

R. Vale Formoso de Cima, N.º 47

1950-265 Lisboa

Tel.: 21 838 00 03 ou Fax.: 21 859 54 21

info@agirxxi.pt

(Sara Freitas)


