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Um espaço internacional

Alto 
Tâmega

a funcionar no

O que é um Curso Técnico Superior Profissional?
Os Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTESP) conferem 
um Diploma de qualificação de nível 5 do Quadro Nacional 
de Qualificações. 
• Um CTESP tem 120 créditos e a duração de quatro semes-

tres, sendo o último em contexto de trabalho. 
• Parte substancial da formação efetuada no CTESP será 

creditada numa Licenciatura a que o titular seja admitido.

Um espaço internacional
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UNIÃO EUROPEIA

Fundo Social Europeu

Nas instalações da Casa do Vinho
Av. Eng. Luís Castro Saraiva, 42C  ·  5430-472 Valpaços
Tel. (+351) 278 710 130  ·  Email casadovinho@valpacos.pt

Onde funciona?

VALPAÇOS

com o apoio de

Perfil profissional
O técnico superior em Gestão Agrícola é um profissional com 
conhecimentos técnicos especializados na área da gestão e 
produção agrícola, capaz de desempenhar funções ao nível 
da planificação das atividades agrárias e gestão da explora-
ção agrícola. Possui conhecimentos ao nível do planeamen-
to, marketing, contabilidade e fiscalidade, que lhe permitem 
ser capaz de delinear, avaliar e implementar políticas de 
crescimento da empresa e dinamização do negócio agrícola, 
no respeito pelo meio-ambiente, higiene e segurança 
alimentar e ordenamento do território, contribuindo assim 
para a inovação e competitividade do sector primário.

Gestão Agrícola



Onde funcionam?

Nas instalações da Aquavalor 
Rua Dr. Júlio Martins, nº1  ·  5400-423 Chaves
Tel. (+351)300 081 996  ·  Email geral@aquavalor.pt

Perfil profissional
O Técnico Superior em Qualidade e Tratamento de Água e 
Efluentes é um profissional que, de forma autónoma ou 
integrado em equipa: Realiza operações de exploração e 
manutenção em instalações de tratamento de água para 
consumo humano e águas residuais e piscinas/SPAs; 
Planeia, gere e executa o controlo e monitorização da 
qualidade da água e efluentes, atendendo aos requisitos 
legais, desempenhando um papel relevante, como agente 
de saúde pública e preservação da qualidade dos ecossis-
temas naturais. 

Qualidade e Tratamento de 
Água e EfluentesPerfil profissional

Este curso confere ao técnico a responsabilidade de tratar o 
cliente individualmente numa abordagem holística tendo 
em conta as suas necessidades, os princípios anatómicos e 
estéticos e a segurança em saúde, seguindo os princípios de 
ética profissional. Permite exercer atividades em Parafarmá-
cias e farmácias, Ervanárias, Clínicas médicas com interven-
ção em medicina estética e bem-estar, Centros de estética; 
Indústria de suplementos alimentares, cosméticos e perfu-
maria.

Estética Cosmética e Bem-Estar

Perfil profissional
O Técnico Superior Profissional em Promoção Turística e 
Cultural orienta a sua atuação para o desenvolvimento, 
promoção e comercialização de diferentes produtos nas 
organizações turísticas e culturais, recorrendo a técnicas de 
organização, planeamento e promoção e apoiando-se em 
ferramentas de divulgação adequados aos respetivos 
mercados.

Promoção Turística e Cultural

Perfil profissional
O Técnico Superior Profissional em Informática tem um perfil 
adequado para o desempenho de diversas atividades 
técnicas na área das tecnologias de informação e comunica-
ção, individualmente ou em equipa. As suas competências 
permitem-lhe instalar, configurar, manter e otimizar o funcio-
namento dos equipamentos informáticos, quer ao nível do 
hardware quer dos sistemas operativos e das aplicações; 
gerir informação, integrando de forma eficaz as aplicações 
informáticas;  prestar assistência técnica aos equipamentos 
e aos utilizadores; implementar, configurar e manter redes 
locais de computadores, com e sem fios; projetar, desenvol-
ver e administrar bases de dados; planear e desenvolver 
aplicações para dispositivos móveis e em ambiente web.

Informática

Perfil profissional
O Técnico Superior Profissional em Restauração e Inovação 
Alimentar visa conferir qualificação superior profissional que 
permita planear, dirigir, coordenar, supervisionar e controlar 
as atividades e operações de produção e serviço em unida-
des de restauração e catering, executar tarefas de caráter 
técnico de cozinha e dotar o técnico de competências ao 
nível da inovação alimentar.

Restauração e Inovação Alimentar

Perfil profissional
O Técnico Superior Profissional em Termalismo e Bem-Estar é 
o profissional que possui competências para gerir, orientar, 
controlar e realizar funções inerentes à execução de 
tratamentos termais, técnicas de massagem e de SPA’s ao 
nível da prevenção, tratamento e reabilitação; integrar 
equipas multidisciplinares no âmbito da promoção da 
saúde e do bem-estar de acordo com as caraterísticas e 
especificidades de cada cliente; coordenar e participar no 
processo de higienização e manutenção dos equipamentos, 
otimizando os recursos inerentes a termas e SPA’s.

Termalismo e Bem-Estar

Cursos Técnicos Superiores 
Profissionais no Alto Tâmega
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