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Destinatários:  
Jovens com idade inferior a 25 anos, que 
concluíram com aproveitamento o 3.º ciclo 
do ensino básico ou equivalente e que não 
detenham uma habilitação escolar de nível 

secundário ou equivalente.  
 
 

                

APOIOS SOCIAIS: 
• Bolsa de formação 
• Subsídio de transporte 
• Subsídio de alimentação 
• Subsídio de alojamento 
• Subsídio de acolhimento 
• Seguros de acidentes pessoais 
• Equipamentos de proteção 

individual 
• Manuais de apoio à formação 

cenfim.amarante 



TÉCNICO/A DE 
MECATRÓNICA 

Competências Principais 
As competências correspondentes e definidas no 
Referencial de Formação do CNQ correspondente 
à saída profissional 523267 Técnico/a de 
Mecatrónica, nomeadamente:  
- Preparar e organizar o trabalho a fim de efetuar 
a instalação e/ou reparação de equipamentos e 
sistemas de eletrónica, controlo automático, 
robótica e mecânica.  
- Efetuar a instalação de equipamentos e 
sistemas de eletrónica, controlo automático, 
robótica e mecânica, utilizando as tecnologias, 
técnicas e instrumentos adequados, a fim de 
assegurar o seu correto funcionamento, 
respeitando as normas de segurança de pessoas 
e equipamentos.  
- Efetuar manutenções preventivas e corretivas 
em equipamentos e sistemas de eletrónica, 
controlo automático, robótica e mecânica, 
utilizando tecnologias, técnicas e instrumentos 
adequados, a fim de otimizar o seu 
funcionamento, assegurando a qualidade do 
serviço prestado, respeitando as normas de 
segurança de pessoas e equipamentos.  
- Prestar assistência técnica a clientes 
esclarecendo possíveis dúvidas sobre o 
funcionamento de equipamentos eletrónicos 
e/ou eletromecânicos intervencionados.  
- Elaborar relatórios e preencher documentação 
técnica relativa à atividade desenvolvida. 

PLANO CURRICULAR 

OBJECTIVOS:  
Técnico/a de Mecatrónica, tem como 
objetivos fundamentais, efetuar a 
instalação, manutenção, reparação e 
adaptação de equipamentos diversos, nas 
áreas de e eletricidade, eletrónica, 
controlo automático, robótica e mecânica, 
assegurando a otimização do seu 
funcionamento, respeitando as normas de 
segurança de pessoas e equipamentos.  


