
Condições de acesso: 

Habilitação igual ou superior ao 9º ano de 

escolaridade 

Duração do curso 

Três anos letivos 

Nível de qualificação 

Certificado Profissional  

Equivalência ao 12º ano 

Acesso ao ensino superior 

Protocolos com empresas 
do setor elétrico  

 

Apoios  
 Subsídio de alimentação  

 Subsídio de transporte  

 Material escolar e de estudo  

 Bolsa de Formação durante os estágios 

 Apoios a saídas de campo/visitas de estudo  
 

Plano de Formação 

( 1º, 2º, e 3º anos) 

Componentes de Formação 
Total de 

horas 

Sociocultural 

Português 320 

Língua Estrangeira 220 

Área de Integração 220 

TIC 100 

Educação Física 140 

Científica 

Matemática 300 

Física e Química 200 

Tecnológica 

Eletrotecnia 275 

Tecnologias Aplicadas 250 

Redes Elétricas 525 

Organização Empresarial 150 

Formação em Contexto de Trabalho 600 

Total de Horas 3200 

Contactos 

AECN/Escola Secundária Fernando Namora 

 Rua Longjumeau 
3150 – 122 Condeixa-a-Nova 

239 940 200 

 aec.secretaria@aecondeixa.pt 

www.aecondeixa.pt 


 

 

 
 

Curso Profissional 
(Nível IV) 

Técnico/a de 

Redes Elétricas 

 

2021  -  2024 

Diploma de Dupla Certificação 
(Equivalência ao 12º ano e Certificado Profissional) 

Acesso ao Ensino Superior 

 



Perfil de saída  

Organizar, orientar e executar a construção, 

manutenção e reparação de avarias, em 

equipamentos ou materiais, das redes elétricas de 

distribuição de energia 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 regulamentos específicos em 

vigor. 

 

 

 

 

ATIVIDADES PRINCIPAIS 

Preparar, organizar e coordenar o trabalho a fim de 

efetuar a construção, manutenção e/ou reparação 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 equipamentos 

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: 

 

 

 

Curso Profissional 

Redes Elétricas  (pré-inscrição) 

Nome: _________________________________  

Data de nascimento: ____/____/______  

C.C. nº: _________________________________  

Habilitações (colocar uma X):  

9º ano: ___  

10º ano: ___  

11º ano (frequência): ___  

Morada: _________________________________  

Código Postal: ____/____  

Telefone/Tlm: ___________________  

Assinatura: _______________________________  

(Entregar na Secretaria da ESFN - área de Alunos)  

 (em processo de certificação) 


