
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONDIÇÕES DE ACESSO E CERTTIFICAÇÃO 

CONDIÇÕES DE ACESSO: 

 

> Ter concluído o 9.º ano de escolaridade em qualquer modalidade de educação e formação.  

> Ter curso secundário incompleto (obtendo equivalência a disciplinas/módulos realizados). 

 

A CERTIFICAÇÃO QUE OBTÉM: 

> Dupla certificação após conclusão do Curso - Diploma do 12.º ano, de nível secundário de 

educação, e o Certificado de Qualificação Profissional, de nível 4. 

 

 
 

PARCEIROS 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

O CURSO 

O QUE É? 

 

O Técnico de Organização de Eventos é o profissional que concebe e organiza 

eventos, nacionais e internacionais, com o objetivo de gerar negócio, lazer e 

oportunidades de promoção, de informação e de aprendizagem para os 

participantes. 

 

O QUE FAZ? 

> Procede à análise das necessidades e das condicionantes apresentadas pelo  

cliente, de forma a permitir a conceção do evento e a avaliação da sua viabilidade; 

>Procede à conceção e definição do evento a realizar, criando a ideia e o layout 

conceptual do evento e desenvolvendo o seu branding, tendo em conta as 

necessidades do cliente e o budget previamente identificados; 

> Procede ao planeamento geral do evento; 

>Procede à apresentação da proposta do evento ao cliente, especificando otipo e o 

programa do evento, os recursos necessários e a estimativa de custos e receitas; 

>Concebe planos de informação e promoção do evento e gere o seu desenvolvime

nto junto do públicoalvo; 

>Procede ao planeamento detalhado do evento, com vista à sua implementação; 

>Providencia os recursos para a realização do evento; 

>Coordena e acompanha as equipas de trabalho na implementação do evento, gara

ntindo o cumprimento do cronogramade produção e a resposta a imprevistos e/ou si

tuações de emergência. 

 

ONDE PODE TRABALHAR? 

O Técnico de Produção de eventos pode desenvolver a sua atividade profissional 

como coordenador de operações e gestor de equipas, técnico de programação, 

planeamento, contratualização, orçamentação e produção de eventos, assim como 

técnico de relações públicas e planeamento estratégico. 

PLANO CURRICULAR 

 
 

 
 

Disciplina Horas 

Formação Sociocultural 

Português 320 

Língua Inglesa 220 

Área de Integração 220 

TIC 100 

Educação Física 140 

Formação Científica 

História da Cultura e das Artes 200 

Matemática 200 

Física 100 

Formação Técnica 

 

Gestão e Produção de Eventos 275 

 

Marketing e Comunicação  250 

 

Produção Técnica de Eventos 425 

 

Criatividade e Metodologias 150 
  

Formação em Contexto  de Trabalho 600 

  
Total 3200 
  

 


