
 
 

 

 

PERFIL PROFISSIONAL 

O/A Técnico/a de Apoio Familiar e de Apoio à Comunidade é o/a profissional responsável por prestar 

cuidados de apoio direto a indivíduos no domicílio ou em contexto institucional, nomeadamente idosos, 

pessoas com deficiência e pessoas com outro tipo de dependência funcional temporário ou permanente, de 

acordo com as indicações da equipa técnica e os princípios deontológicos de atuação. 

 

CERTIFICAÇÃO 

 Ensino secundário; 

 Nível 4 de qualificação profissional (QNQ). 

 

ALGUMAS MAIS-VALIAS 

 Transporte e alimentação financiada; 

 Desenvolve competências sociais, científicas e profissionais, preparando para o exercício de uma 

atividade profissional; 

 Permite o acesso à realização de estudos de nível pós-secundário e ensino superior. 

 

ONDE PODES TRABALHAR 

 Instituições de solidariedade social; 

 Centros de Terceira Idade; 

 Lares; 

 No domicílio do utente. 

 

ATIVIDADES PRINCIPAIS A DESEMPENHAR 

 Planear o serviço relativo aos cuidados a prestar, selecionando, organizando e preparando os materiais, 

os produtos e os equipamentos a utilizar. 



 
 

 Apoiar o indivíduo na realização de atividades instrumentais quotidianas. 

 Prestar cuidados básicos de higiene, conforto e eliminação ao cliente, no seu domicílio ou em contexto 

institucional de acordo com as orientações da equipa técnica. 

 Apoiar o indivíduo nos cuidados de alimentação e nutrição de acordo com as orientações da equipa 

técnica. 

 Estabelecer a articulação com a equipa técnica responsável reportando a evolução do estado físico ou 

psíquico, situações anómalas e/ou agravamento do estado de saúde do cliente. 

 Participar no desenvolvimento de atividades de animação/ocupação de tempos livres do indivíduo. 

 Participar na prevenção de acidentes domésticos em contexto institucional ou domiciliário de acordo 

com as orientações da equipa técnica. 

 Assegurar a recolha, triagem, transporte e acondicionamento de resíduos decorrentes da prestação de 

cuidados de higienização, conforto e eliminação ao indivíduo. 

 Participar na prevenção da negligência, abusos e maus-tratos sobre o indivíduo. 

 Auxiliar o profissional de saúde na prestação de cuidados de higiene, conforto e eliminação a pessoas 

com dependência funcional, temporária ou permanente. 

 

PLANO CURRICULAR 

Componentes de Formação Disciplinas Carga Horária 

Sociocultural 

Português 320 

Língua estrangeira I ou II 220 

Área de integração 220 

Tecnologias de informação e comunicação 100 

Educação física 140 

EMRC 81 

Científica 

Matemática 100 

Psicologia 200 

Sociologia 200 

Tecnológica 

Alimentação e nutrição 150 

Cuidados de saúde básica 475 

Comunidade e intervenção social 375 

Atividades de animação 100 

Prática Formação em contexto de trabalho 700 

Total para os 3 anos 
 

3381 
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