
 

FORMAÇÃO 

FINANCIADA 
 

  

 

 

Técnico/a Comercial 
 

  

 

:: Destinatários 

 Jovens que estejam nas seguintes condições: 

• Idade entre 14 e 25 anos 

• 9.º ano de escolaridade ou superior, sem conclusão do 12.º ano 
 

:: Objetivos 

 Técnico Comercial é o profissional que, de acordo com as normas de higiene e segurança, planifica, dirige 
e efetua a venda de produtos e/ou serviços em estabelecimentos comerciais, tendo em vista a satisfação 
dos clientes. 

No final da formação, o formando deverá ser capaz de: 

• estudar os produtos e/ou serviços da empresa, caracterizar o tipo de clientes e recolher 
informação sobre a concorrência e o mercado em geral, de forma a responder adequadamente às 
necessidades dos clientes; 

• atender e aconselhar clientes, tendo em vista a sua fidelização e a satisfação das necessidades;  

• processar a venda de produtos e/ou serviços, recorrendo a equipamento informático e outros 
meios; 

• controlar a caixa, procedendo à sua abertura e fecho;  

• participar na organização e animação do estabelecimento; 

• efetuar o controlo quantitativo e qualitativo de produtos; 

• colaborar na definição e composição do sortido, apresentando propostas, tendo em conta, 
nomeadamente a procura dos clientes e a existência de novos produtos e/ ou serviços no mercado;  

• assegurar o serviço pós-venda, recebendo e analisando reclamações com vista à sua resolução, 
procedendo à troca de produtos e a reembolsos, tratando de devoluções e de outras situações 
colocadas pelos clientes; 

• proceder à organização da documentação relativa ao processo de venda 

 

:: Horário da fomação 09h00 às 16h30 (laboral) de segunda a sexta 

 

:: Duração do curso 2,5 anos / 3225 horas totais / 30 horas semanais  

 

:: Certificações 
 

• 12º Ano de Escolaridade 

• Certificado de Formação Profissional de nível 4 (UE) 

 

:: Apoios aos formandos 

➢  ➢ Bolsa de profissionalização atribuída durante o período de realização do curso, no valor mensal 
de 43.88€  

➢ Subsídio de alimentação diário (4.77€/dia) 

➢ Subsídio de transporte, no montante equivalente ao valor total das despesas decorrentes da 
utilização de transportes público coletivos ou caso não seja possível a utilização destes, subsídio 
no montante máximo de 65.82€ 

➢ Subsídio de acolhimento, quando aplicável, até ao limite máximo de 219.41€ 

➢ Bolsa para material de estudos (atribuído uma só vez no inicio de cada ano letivo/curricular e 
em função do grau de carência económica do formando, aferido pelo escalão de abono de família, 
até ao limite máximo de 163.00€*) 

 

 



 

 

:: Programa de formação  

 
Área de Formação: 341 – Comércio 

De acordo com a Portaria n.º 1497/2008, de 19 de Dezembro e os referenciais disponibilizados no site do IEFP  

 

Componente 
Formação 

Domínios/Unidades de 
Formação 

Horas 

1º 
ano 

2º 
ano 

3º  
ano 

Total 

SÓCIO-CULTURAL 

Viver em português 100 100 75 275 

Comunicar em língua inglesa 100 50 50 200 

Mundo actual 50 25 25 100 

Desenvolvimento social e pessoal 50 25 25 100 

Tecnologias de informação e 
comunicação 

50 25 25 100 

CIENTÍFICA 

Matemática e realidade 75 75 50 200 

Direito 25 50 25 100 

Economia 50 25 25 100 

TECNOLÓGICA Tecnologias específicas * 375 275 300 950 

PRÁTICA Contexto de trabalho 200 400 500 1100 

TOTAL 1075 1050 1100 3225 

* Para o desenvolvimento da componente de formação tecnológica consultar o referencial de formação respectivo, disponível no 
Catálogo Nacional de Qualificações (www.catalogo.anqep.gov.pt). 

 

:: Documentos de Candidatura 

➢   

1ª fase: 

➢ Ficha de inscrição 

➢ Cartão de identificação e contribuinte 

➢ Documento comprovativo das habilitações literárias 

➢ Boletim de vacinas 

➢ Se o aluno for menor: cartão de identificação e contribuinte do encarregado de educação 

2ª fase: 

➢ Foto 

➢ Declaração de inscrição no IEFP 

 

:: Informações e candidaturas 

          

Espaço Atlântico – Formação Financeira 

Centro Comercial Brasília  

Rotunda da Boavista 

Praça Mouzinho de Albuquerque, 113 - 6º 

4100-359 Porto 

 

Telefone:       22 609 28 61 

Telemóvel:    92 678 82 65 

Email:          formacao@abs.pt 

 

http://www.iefp.pt/formacao/ModalidadesFormacao/CursosAprendizagem/Documents/Portaria_1497_2008.pdf
mailto:formacao@iesf.pt

