
Curso Profissional 

TÉCNICO/A DE  

REDES ELÉTRICAS 

Condições de acesso: 

Habilitação igual ou superior  ao 9.º ano de es-

colaridade 

Duração do curso 

Três anos letivos 

Nível de qualificação 

Diploma profissional de  nível IV 

Equivalência ao 12.º ano 

Acesso ao ensino superior. 

Protocolo com o Instituto Politécnico de Viseu. 

2020 – 2023 

Contactos:  Escola Secundária de Seia 

Rua Alexandre Herculano 

6270-428 SEIA 

Telefone: 238 315 717 

Plano de Estudos Global 

Componente de Formação 
Total de 

Horas 

Só-

cio- 

cultu-

ral 

Português 

Língua Estrangeira I/ II ou III 

Área de Integração 

Educação Física 

TIC 

1000 

  

Cien-

tífica 

Matemática 

Física e Química 

500 

Téc-

nica 

Eletrotecnia 

Tecnologias Segurança Comunicação 

Tecnologias de Redes Elétricas 

Instalações de Redes Elétricas 

Formação em Contexto de Trabalho 

1225 

  

  

  

 

600 

  Total Horas 3325 

PROTOCOLOS 



PERFIL DE SAÍDA 

.Organizar, orientar e executar a construção, manu-

tenção e reparação de avarias, em equipamentos ou 

materiais, das redes elétricas de distribuição de ener-

gia em baixa, média e alta tensão, bem como traba-

lhos associados, designadamente redes de telecomu-

nicações, circuitos de automação e comando, sinali-

zação e proteção, de acordo com as normas de segu-

rança, higiene e saúde no trabalho, de proteção am-

biental e regulamentos específicos em vigor. Organi-

zar, orientar e executar a construção, manutenção e 

reparação de avarias, em equipamentos ou materiais, 

das redes elétricas de distribuição de energia em bai-

xa, média e alta tensão, bem como trabalhos associa-

dos, designadamente redes de telecomunicações, 

circuitos de automação e comando, sinalização e pro-

teção, de acordo com as normas de segurança, higie-

ne e saúde no trabalho, de proteção ambiental e re-

gulamentos 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 telecomunica-

ções, circuitos de automação e comando, sinalização e 

proteção, de acordo com as instruções técnicas e pla-

no de instalação. 

Orientar e/ou efetuar manutenções preventivas e cor-

retivas em equipamentos elétricos/eletrónicos das re-

des elétricas. 

 

Efetuar manobras nas redes elétricas de baixa, média e 

alta tensão, nos regimes de avaria e trabalho programa-

do, respeitando as normas de segurança de pessoas e 

equipamentos. 

Elaborar orçamentos relativos à execução, manutenção 

e/ou reparação de redes elétricas, efetuando, nomeada-

mente, os cálculos de materiais, equipamentos, mão de 

obra e tempos de trabalho. 

Elaborar relatórios e preencher documentação técnica 


