
 
 
   

 Saída Profissional 03.01  

 TÉCNICO DE ARTES GRÁFICAS 
 

  
I – PERFIL DE DESEMPENHO 

 

 
O Técnico de Artes Gráficas é um profissional qualificado, conhecedor do fluxo de produção 
gráfica, e apto para o exercício de profissões ligadas à composição, impressão e montagem 
de textos e gravuras, tanto ao nível da concepção como da execução. 

As actividades principais a desempenhar por este técnico são: 

� conceber e maquetizar objectos gráficos bi e tridimensionais utilizando meios electrónicos 
e manuais. 

� obter imagens e textos por processos electrónicos; 

� criar imagens, gráficos, ilustrações e animações, utilizando meios manuais e informáticos, 
para determinado fim e/ou tipo de impressão; 

� efectuar o tratamento de textos relativamente à sua forma e conteúdo, utilizando 
programas informáticos específicos; 

� efectuar o tratamento de imagens, relativamente à sua cor e forma, utilizando programas 
informáticos específicos; 

� compor a estrutura das páginas, utilizando programas de informática específicos;  

� executar provas de baixa e alta resolução, utilizando meios electrónicos, a fim de verificar 
a sua conformidade com os objectivos pretendidos;  

� efectuar o registo da composição gráfica, em película e em chapa, com vista à sua 
posterior impressão, utilizando meios electrónicos; 

� controlar o envio das páginas para uma unidade de saída, de acordo com as indicações 
recebidas com vista a preparar a impressão; 

� imprimir diversos trabalhos Gráficos a uma ou mais cores directas, e também, trabalhos 
em quadricromia e hexacromia, nas diferentes tecnologias de impressão. 

� controlar e ajustar a qualidade dos trabalhos obtidos nas diversas tecnologias de 
impressão; 

� conhecer e aplicar regras de segurança e ambiente numa oficina gráfica. 

 

 



 
 
   

 Saída Profissional 03.02  

 TÉCNICO DE DESIGN GRÁFICO 
 

  
I – PERFIL DE DESEMPENHO 

 

 
O Técnico Design Gráfico é o profissional qualificado apto a conceber e maquetizar objectos 
gráficos bi e tridimensionais utilizando meios electrónicos e manuais, bem como preparar a 
arte final para a impressão e acompanhar os processos de pré-impressão e impressão. 

As actividades principais a desempenhar por este técnico são: 

� conceber e maquetizar objectos gráficos bi e tridimensionais utilizando meios electrónicos 
e manuais; 

� obter imagens e textos por processos electrónicos; 

� criar imagens, gráficos, ilustrações e animações, utilizando meios manuais e informáticos, 
para determinado fim e/ou tipo de impressão; 

� efectuar o tratamento de textos relativamente à sua forma e conteúdo, utilizando 
programas informáticos específicos; 

� efectuar o tratamento de imagens, relativamente à sua cor e forma, utilizando programas 
informáticos específicos; 

� compor a estrutura das páginas, utilizando programas de informática específicos; 

� executar provas de baixa e alta resolução e heliográficas (ozalides), utilizando meios 
electrónicos, a fim de verificar a sua conformidade com os objectivos pretendidos; 

� efectuar o registo da composição gráfica, em película e em chapa, com vista à sua 
posterior impressão, utilizando meios electrónicos; 

� proceder à calibração dos equipamentos de forma a obter a qualidade pretendida na 
reprodução dos trabalhos gráficos; 

� efectuar o tratamento de textos e de imagens, compor e conceber as páginas para 
publicação “online” ou para apresentações “offline”. 

 

 
  

 



 
 
   

 Saída Profissional 03.03  

 TÉCNICO DE SOM 
 

  
I – PERFIL DE DESEMPENHO 

 

  

O Técnico de Som é o profissional qualificado apto a captar, registar e misturar áudio em 
estúdio de som, a operar em situações de som ao vivo, a captar e a tratar som para imagem e 
a montar tecnicamente equipamentos áudio. 

As actividades principais a desempenhar por este técnico são: 

� efectuar a captação, registo e mistura de instrumentos musicais e de voz em estúdio de som; 

� proceder à montagem de equipamentos de áudio em estúdio de som e ao vivo; 

� efectuar a captação, o registo e munição em situação de som ao vivo; 

� efectuar gravação de som em multipista; 

� utilizar tecnologias de controlo e programação MIDI; 

� manipular o som através de processos digitais; 

� operar em mesas áudio digitais e analógicas; 

� operar com sequenciadores e editores áudio; 

� misturar e masterizar produtos áudio; 

� captar, registar e misturar som para imagem; 

� sincronizar áudio com a imagem no produto final; 

� produzir e planificar sessões áudio. 

 

 
 
 



 
 
 
   

 Saída Profissional 03.04  

 TÉCNICO DE ANIMAÇÃO 2D e 3D 
 

  
I – PERFIL DE DESEMPENHO 

 

 
O Técnico de Animação 2D e 3D é o profissional qualificado apto a criar animações de 
imagens, manual ou digitalmente, a conceber o grafismo e o movimento em 2D / 3D, 
dotando os acontecimentos, objectos, acções e os gestos das personagens, duma 
aparência de vida, utilizando as técnicas, os suportes e os requisitos artísticos 
necessários.  

As actividades principais a desempenhar por este técnico são: 

� criar os personagens, objectos, acessórios, veículos, cenários e ambientes em 2D ou em 
3D de um produto de animação através duma série de imagens sucessivas que 
decompõem a narrativa em fases, planos e sequências; 

� elaborar os documentos técnicos de apoio ao trabalho de animação; 

� criar os modelos que definem os parâmetros expressivos dos movimentos dos 
personagens assim como a criação das fases principais, intermediárias e 
complementares da animação dos personagens; 

� organizar, dirigir e acompanhar todos os trabalhos de execução e da montagem 
necessários à realização duma animação em 2D / 3D conforme aos critérios técnicos 
adoptados e aos requisitos artísticos exigidos; 

� efectuar a pintura, a textura e a iluminação de todos os elementos de uma animação 2D 
ou 3D; 

� digitalizar todos os elementos necessários à realização de um produto de animação 2D 
ou 3D; 

� animar e gerir os vários componentes de um produto de animação 2D ou 3D, utilizando 
as técnicas apropriadas, quer analógicas, quer digitais. 

 

 
 
 



 
 
 
   

 Saída Profissional 03.05  

 TÉCNICO DE MULTIMÉDIA 
 

  
I – PERFIL DE DESEMPENHO 

 

 
O Técnico de Multimédia é um profissional qualificado apto a exercer profissões ligadas ao desenho e 
produção digital de conteúdos multimédia e a desempenhar tarefas de carácter técnico e artístico com 
vista à criação de soluções interactivas de comunicação. 

As actividades principais a desempenhar por este técnico são: 

• conceber / Desenvolver produtos multimédia interactivos; 

• captar, digitalizar e tratar imagens, som e texto; 

• editar conteúdos com vista à criação de soluções de comunicação (informativas e lúdicas); 

• integrar conteúdos utilizando ferramentas de autor; 

• programar aplicações multimédia; 

• animar objectos para aplicações multimédia; 

• desenhar conteúdos multimédia. 
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 Saída Profissional 03.06  

 TÉCNICO DE VÍDEO 
 

  
I – PERFIL DE DESEMPENHO 

 

 
O Técnico de Vídeo é o profissional qualificado apto a trabalhar, em equipa, num projecto 
audiovisual, da preparação à produção e da pós-produção à exibição. Está também apto a 
captar e a registar imagens e sons, em diversos formatos, em décores naturais e em estúdio, 
e ainda a sincronizar, misturar, corrigir e masterizar imagens e sons nos principais géneros e 
formatos audiovisuais: directos, reportagem, documentário, vídeo experimental, vídeo clip e 
ficção. 

As actividades principais a desempenhar por este técnico são: 

���� executar a produção técnica dos diferentes géneros audiovisuais; 

���� utilizar técnicas narrativas em projectos audiovisuais; 

���� aplicar as técnicas de produção; 

���� aplicar as técnicas de realização; 

���� aplicar as técnicas de iluminação em diferentes contextos e géneros audiovisuais; 

���� aplicar as técnicas de captação de imagens em diferentes contextos e géneros audiovisuais; 

���� aplicar as técnicas de pós-produção e edição; 

���� efectuar a captação, o registo e a mistura de sons; 

���� sincronizar áudio com imagem; 

���� manipular Imagem através de processos digitais; 

���� configurar e operar equipamento de vídeo; 

���� misturar e masterizar projectos audiovisuais. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   

 Saída Profissional 03.07  

 TÉCNICO DE FOTOGRAFIA 
 

  
I – PERFIL DE DESEMPENHO 

 

 
O Técnico de Fotografia é o profissional qualificado apto a usar diversos tipos de máquinas 
fotográficas, 35 mm, médio e grande formato, saber usar a luz natural e artificial para 
fotografar paisagens, pessoas e objectos, tratar e arquivar fotografias nos vários suportes, ter 
noções de impressão a preto e branco e a cores, saber usar ferramentas digitais para 
tratamento de imagens fotográficas. 

As actividades principais a desempenhar por este técnico são: 

• fotografar paisagens e arquitetura exterior e interior; 

• fazer retratos de pessoas em exterior e em estúdio; 

• fazer fotografias de moda em exterior e em estúdio; 

• iluminar e fotografar objectos, como embalagens, vidros, metais, alimentação, acessórios 
de moda, mobiliário, electrodomésticos, carros, etc.; 

• executar reportagens de acontecimentos sociais em exterior e interiores; 

• executar reportagens de desporto em exterior e interiores; 

• executar reportagens de espectáculos, concertos, teatro ou dança; 

• executar reportagens de fundo, ou grandes reportagens; 

• escrever pequenos textos jornalísticos; 

• tratar e criar digitalmente imagens destinadas a fins publicitários; 

• tratar digitalmente imagens destinadas a envio para a net ou órgãos de comunicação social; 

• tratar e arquivar imagens fotográficas nos vários suportes. 

 

 
 



 
 
   

 Saída Profissional 03.08  

 TÉCNICO DE AUDIOVISUAIS 
 

  
I – PERFIL DE DESEMPENHO 

 

  

O Técnico de Audiovisuais é um profissional qualificado apto a desempenhar tarefas de 
carácter técnico no domínio do som e do vídeo e de carácter artístico no domínio da Imagem, 
para o exercício de profissões ligadas à produção de conteúdos audiovisuais. 

As actividades principais a desempenhar por este técnico são: 

� instalar e processar o sinal vídeo e áudio – analógico e digital; 

� registar imagem e som; 

� captar e tratar a imagem fotográfica; 

� operar câmara vídeo em exteriores e interiores; 

� editar imagem e som; 

� pré-produzir, produzir e pós-produzir imagem e som; 

� informatizar arquivos de imagem e som; 

� prestar assistência técnica nas áreas de comunicação, imagem e som; 

� operacionalizar instrumentos ópticos de audiovisuais; 

� conceber e/ou realizar eventos com luz, imagem e som; 

� produzir e/ou realizar conteúdos audiovisuais para os vários suportes; 

� integrar conteúdos de Audiovisual e Multimédia. 

 

 
 



 
 
 
 
 
   

 Saída Profissional 03.09  

 TÉCNICO DE COMUNICAÇÃO, MARKETING, RELAÇÕES 
PÚBLICAS E PUBLICIDADE  

 

  

I – PERFIL DE DESEMPENHO 
 

 
O Técnico de Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade é o profissional 
qualificado apto a analisar situações de comunicação (interpessoais e organizacionais), 
colaborar na detecção e formulação de problemas de natureza comunicacional, participar 
criativa e activamente no desenvolvimento e planeamento de estratégias de marketing e na 
estruturação e operacionalização das acções comunicacionais da organização, quer na 
vertente interna quer na vertente externa, como parte integrante do marketing-mix 
privilegiando a óptica comunicacional. 

As actividades Principais a desempenhar por este técnico são: 

� colaborar na elaboração e interpretação de estudos que permitam um conhecimento 
efectivo do mercado em que se insere a organização; 

� participar na concepção e elaboração de estratégias e planos de marketing da 
organização; 

� assessorar no planeamento, organização e definição de objectivos de comunicação de 
acordo com os objectivos de marketing preestabelecidos/definidos; 

� operacionalizar as linhas de actuação em todas as áreas pertinentes e que sejam 
decorrentes da estratégia da organização e respectivo plano de comunicação; 

� participar activamente na execução das acções/tácticas de comunicação dirigidas aos 
diferentes públicos tendo em conta as suas atitudes, comportamentos e necessidades; 

� cooperar na gestão dos processos comunicacionais e promocionais com os diferentes 
públicos da organização; 

� participar na organização e operacionalização de contextos/eventos que visem a promoção 
comercial ou institucional, com base em técnicas de relações públicas dirigidas aos 
públicos (interno ou externo) da organização; 

� colaborar e participar na concepção e finalização de campanhas de publicidade, 
nomeadamente, pela integração activa em equipas criativas ou de produção; 

� elaborar um plano de media e desenvolver relações de cooperação positiva com os 
diferentes suportes de comunicação social; 

� participar na concepção, produção e selecção, de acordo com o modelo determinado, dos 
elementos de comunicação gráfica, escrita, visual ou multimédia, necessários para a 
relação com os públicos e que dão suporte a operações relacionais, incluindo as de cariz 
promocional ou publicitário; 

� participar nos projectos de estruturação dos espaços relacionais de forma a obter-se a 
optimização da relação com os públicos, em coerência com a identidade da organização. 

 

 



 
 
 

Saída Profissional 03.10 

TÉCNICO DE DESENHO DIGITAL 3D 
 

I – PERFIL DE DESEMPENHO 

Técnico de Desenho Digital 3D é o profissional qualificado apto a dominar e integrar as ferramentas de 
computação gráfica na realização de ambientes/elementos, bem como em processos de antevisão, 
apresentação e comunicação de projectos de diversas áreas. Será um profissional apto a realizar a síntese 
entre o conhecimento tecnológico, construtivo e projectual e a sensibilidade plástica e expressiva da cultura 
artística. 

As actividades principais a desempenhar por este técnico são: 

� produzir elementos virtuais para visualização tridimensional nas áreas de arquitectura, engenharia, 
urbanismo, promoção imobiliária, televisão, cinema e publicidade; 

� elaborar peças desenhadas para apoio a gabinetes e empresas de projectos; 

� interpretar e analisar desenhos técnicos tendo em conta a observância de normas e regulamentos 
existentes; 

� conhecer métodos, processos e tecnologias construtivas; 

� dominar as técnicas e métodos gráficos de representação; 

� produzir desenho livre, imagens, elementos animados e processos interactivos de apresentação e 
visualização tridimensional; 

� explorar e dominar ferramentas de computação gráfica nas áreas da simulação de ambiente  virtual, 
interactivo e ‘game design’; 

� aplicar e transpor  tecnologias de visualização em tempo real para a visualização de projectos; 

� colaborar em estudos de impacto ambiental através da materialização tridimensional virtual; 

� produzir dossiers de apresentação e comunicação bem como elementos interactivos tridimensionais. 

� realizar fundos digitais de simulação 3D (‘matte painting’) para visualização em animação, cinema e 
publicidade; 

� integrar modelação virtual em fotografias e captação vídeo real para análise das variantes 
ambientais/ecológicas no impacto de projectos de arquitectura, engenharia e urbanismo; 

� efectuar edição e pós-produção vídeo para realização de DVD de apresentação e divulgação; 

� implementar normas organizativas de arquivo dos processos da prática diária, respeitando as normas 
decorrentes dos planos de higiene e segurança do trabalho. 

 


