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Formação em Contexto de Trabalho 

Estágio profissional numa empresa do ramo, 

com a duração de 600 horas.  

 

Certificação 

Obtenção de um Certificado de Conclusão 

do 12º ano do Ensino Secundário. 

Certificado de Qualificação Profissional de 

Nível IV de Técnico de Comércio. 



 

O Técnico de Comércio é o 

profissional qualificado apto 

a organizar e planear a ven-

da de produtos e/ou serviços 

em estabelecimentos comer-

ciais, garantindo a satisfação 

dos clientes, tendo como 

objetivo a sua fidelização.  

  

Tecnologias e Técnicas Fundamentais:  

 

 Desenvolver ações empreendedoras com ca-

ráter inovador, criativo e dinâmico;  

 Estudar os produtos e ou serviços da empre-

sa, caraterizar o tipo de clientes e recolher 

informação sobre a concorrência e o mercado 

em geral, de forma a responder adequada-

mente às necessidades do mercado;  

 Colaborar na pesquisa, definição e composi-

ção do sortido, apresentando propostas, ten-

do em conta evolução do mercado, as suas 

tendências e a sua procura;  

 Participar na conceção, organização e anima-

ção do ponto de venda;  

 Atender e aconselhar cliente, tendo em vista 

a sua fidelização e a satisfação das suas ne-

cessidades;  

 Efetuar o controlo quantitativo e qualitativo 

de produtos no ponto de venda, recebendo, 

conferindo, armazenando e etiquetando, con-

trolando stocks e inventariando existências;  

 Aplicar as normas de segurança, higiene e 

saúde respeitantes à sua atividade profissio-

nal.  

PLANO CURRICULAR - 3 ANOS 

Disciplinas  Horas 

Português 320 
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Inglês 220 

Área de Integração 220 

TIC 100 

Educação Física 140 

Matemática 300 

Economia 200 

Comercializar e Vender 400 

Organizar e Gerir Empresas 360 

Comunicar no Ponto de Venda 250 

Comunicar em Francês 90 

Educação Moral e Religiosa  

Formação em Contexto de 

Trabalho 

 
600 


