
Centro de Estudos de Fátima - Ensino Profissional 2019-2022     

CENTRO DE ESTUDOS DE FÁTIMA | ENSINO PROFISSIONAL | 2019-2022 2

 

 

Curso Profissional de Técnico de Apoio Psicossocial 

Portaria n.º1285/2006 de 21 de novembro 

Nível de Qualificação do QNQ: 4 

Nível de Qualificação do QEQ: 4  

 

Descrição 

O Técnico de Apoio Psicossocial é o profissional qualificado apto a promover, autonomamente ou integrado em equipas 
multidisciplinares, o desenvolvimento psicossocial de grupos e comunidades no domínio dos cuidados sociais e de saúde 
e da intervenção social e comunitária. 
 
Plano de estudos 

COMPONENTE DE FORMAÇÃO DISCIPLINAS / DOMÍNIOS Horas 

SOCIOCULTURAL 

Português 320
Língua Estrangeira I, II ou III 220
Área de Integração 220
Tecnologias da Informação e Comunicação 100
Educação Física 140

Sub-total 1000

CIENTÍFICA 

Psicologia 200
Sociologia 200
Matemática 100

Sub-total 500

TÉCNICA  

Áreas de expressões (corporal, dramática, musical e plástica) 450
Comunidade e intervenção social 270
Animação sociocultural 210
Psicopatologia geral 170

Sub-total 1100
CARGA HORÁRIA TOTAL 2600

PRÁTICA EM CONTEXTO DE TRABALHO 600
TOTAL DE HORAS DO CURSO 3200

 

Atividades Principais  

 Identificar, diagnosticar, analisar e avaliar diferentes domínios, contextos, situações, problemas e comportamentos 

sobre os quais seja necessário intervir; 

 Definir estratégias, métodos e técnicas de intervenção face a cada situação diagnosticada; 

 Intervir junto de indivíduos, grupos, comunidades, ou populações com necessidades específicas, promovendo o seu 

desenvolvimento pessoal e sociocomunitário; 

 Planear, organizar e promover atividades de carácter educativo, cultural, social, lúdico pedagógico e sócio terapêutico, 

em contexto institucional, na comunidade ou no domicílio, tendo em conta as necessidades do grupo e dos indivíduos, 

com vista a melhorar a sua qualidade de vida e a sua inserção e interação sociais; 

 Promover a integração grupal e social fomentando a interação entre os vários atores sociais da comunidade; 

 Intervir em comunidades em que não sejam detetadas necessidades especiais, nomeadamente escolas, lares de ter-

ceira idade, centros de ATL; 

 Promover o acompanhamento e a reinserção de crianças e jovens institucionalizados; 

 Desenvolver atividades lúdico-terapêuticas nas Unidades de Saúde, avaliando e registando a conduta e o desempenho 

global dos doentes, e acompanhá-los em visitas de estudo relacionadas com a área ocupacional e saídas de socializa-

ção. 

 Participar em equipas de despiste e acompanhamento dos indivíduos com sida e outras doenças infectocontagiosas, 

desenvolvendo atividades complementares de ação terapêutica que promovam a sua reinserção social; 

 Efetuar trabalho de rua junto de cidadãos “sem-abrigo”, toxicodependentes promovendo a sua reinserção social. 
  


