
O Curso Profissional de Técnico de Soldadura habilita com a saída 
profissional de Técnico de Soldadura. 
 
O Técnico de Soldadura é o profissional habilitado a planear e   
executar o trabalho de soldadura, efetuando a escolha dos        
processos, equipamentos e materiais de adição a utilizar de acordo 
com as instruções técnicas, respeitando as normas de segurança, 
higiene e saúde no trabalho e de proteção do ambiente. 
 
Prepara e organiza o trabalho de soldadura de conjuntos,       es-
truturas e tubagens metálicas cumprindo as medidas de      segu-
rança de modo a reduzir os riscos associados aos diferentes pro-
cessos de soldadura. 
Analisa e interpreta desenhos e documentação técnica, esboços, 
esquemas e outra documentação técnica relativa a uma          de-
terminada obra e equipamentos em construção soldada. 
Efetua a conservação dos equipamentos, dos consumíveis e das 
ferramentas utilizadas, de acordo com os procedimentos          
adequados. 
Analisa a documentação necessária para a certificação/qualificação 
de soldadores e/ou operadores de soldadura e para a qualificação 
de um procedimento de soldadura (RQPS). 
Presta assistência técnica a clientes esclarecendo possíveis dúvidas 
sobre o trabalho de soldadura realizado. 
Executa soldaduras topo a topo e de ângulo entre chapas ou     
chapa / tubo em construções metálicas, de acordo com as        di-
retrizes IIW/EWF, as exigências de qualidade, as normas e    códi-
gos específicos da atividade. 
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Com o curso Profissional de Soldadura, podes integrar o 
mercado profissional com a qualificação de Técnico de     
Soldadura, ou prosseguir para o ensino superior num curso 
ligado ou não a esta área, através da realização das provas 
de ingresso   previstas para os alunos do ensino profissional 
ou da frequência de um CTSP. 

PLANO DE ESTUDOS 
Componentes de Formação Total de Horas 

 Componentes de Formação  
 Sócio-cultural 
 

 - Português                         
 - Língua Estrangeira I, II ou III 
 - Área de Integração          
 - Tecnologias da Informação e Comunicação                       
 - Educação Física   
      

 
 
 
 

320 
220 
220 
100 
140  

 

 Componente de Formação Científica 
 
 

 - Física e Química 
 - Matemática 
 

 
 
 

200 
300 

 Componente de Formação  Tecnológica  
 (a decorrer  na empresa MITSUBISHI FUSO) 
 

 - Manutenção 
 - Complementos 
 - Formação em Contexto de Trabalho 
 

 
 
 
 

1050 
150 
600  

                   Total de Horas/Curso 3300 
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