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REQUISITOS DE ACESSO 

• Idade compreendida entre os 15 e os 25 

anos 

• 9º Ano de Escolaridade ou Equivalente 

• Funcionamento diurno-horário completo 

Cruz Vermelha Portuguesa 

Escola Profissional Almirante 

Domingos Tasso de Figueiredo 

 

Avenida de Ceuta 1, 7º Piso 

1300-125 LISBOA 
 

CURSOS 

PROFISSIONAIS  

Escola Profissional Almirante 

Domingos Tasso de Figueiredo 

Pré-Inscrições  

Apoiado pelo Ministério da Educação 

DUPLA CERTIFICAÇÃO 

A conclusão de um Curso Profissional 

confere-te:  

• 12º Ano de Escolaridade 

• Certificado de Qualificação Profissional 

de Nível III 

Cruz Vermelha Portuguesa 

Escola Profissional Almirante 

Domingos Tasso de Figueiredo 

Os cursos aguardam a aprovação da 

candidatura pela DRELVT 



 
infância ou de forma autónoma , de modo a garan-

tir a sua segurança e bem-estar, colaborando na       

organização e desenvolvimento das actividade 

educacionais 

 

 

 

 

 

    

    Inicio: 20/09/2010      Fim: 18/06/2013 

        

Animador Sociocultural (3100 h)  

O Animador sociocultural é o profissional com 

qualificação para colaborar na planificação, coor-

denação e execução de programas sociais, cultu-

rais, recreativos, de grupos e comunidades integra-

das nas estruturas e objectivos da administração 

local ou serviços públicos e privados de carácter 

social e cultural. 

 

 

 

 

    

     Inicio: 20/09/2010      Fim: 18/06/2013 

 

 

Técnico de Informática de Gestão (3100 h)  

O Técnico de Informática de Gestão é o profissio-

nal qualificado que possui competências no âmbito 

da gestão das organizações, nomeadamente na 

construção de modelos de gestão/projectos, crian-

do matrizes com recurso a aplicações informáticas 

para as micro, pequenas e média empresas, com 

vista à eficácia de resultados. Está apto a apoiar a 

coordenação de departamentos de informática e a 

proceder ao desenvolvimento, instalação e utiliza-

ção de aplicações informáticas em qualquer área 

funcional de uma organização/empresa. 

 

 

 

 

   

  Inicio: 20/09/2010      Fim: 18/06/2013 

 

Técnico de Apoio à Infância  (3100 h) 

É o profissional qualificado apto a acompanhar e 

vigiar crianças, sob supervisão dos educadores de  

CURSOS PROFISSIONAIS 

2010/2013 

 

Técnico de Protecção Civil (3100 h) 

O Técnico de Protecção Civil é o profissional quali-

ficado que, sob orientação do técnico superior da 

área, está apto para desenvolver actividades de 

prevenção de riscos colectivos inerentes a situações 

de acidente grave ou catástrofe, assim como parti-

cipar no planeamento de actividades de atenuação 

dos seus efeitos, de protecção, socorro e assistência 

às pessoas e bens em perigo quando aquelas situa-

ções ocorram. 

 

 

 

 

 

 

 

    Inicio: 20/09/2010      Fim: 18/06/2013 

 

 

 

 
 

            

                       
 
 

Cruz Vermelha Portuguesa 

Escola Profissional Almirante Domingos 

Tasso de Figueiredo 

 


