
Estás no 9º ano?
Dá um passo em frente!

AGRO
ALIMENTAR

SABIAS QUE...

Os setores, agroalimentares e 
serviços têm um importante impacto 
na economia e empregabilidade mundial. 

Em Portugal, embora os serviços tenham
tido sempre relevância, a indústria

agroalimentar tem-se desenvolvido mais
nos últimos anos.

SERVIÇOS&
Inclusivamente em Viseu Dão Lafões,
a expansão deste setor tem contribuído
para a modernização das zonas rurais
e agrícolas.

Vem trabalhar 
para estes setores 
e contribuir para 

o crescimento 
da região!

APOSTA NA
TUA FORMAÇÃO
E VERÁS QUE
APRENDER
COMPENSA!

DEPOIS DESTE CURSO
PODERÁS...

Continuar a estudar no ensino superior

Promover um projeto agrícola inovador

Contribuir para o crescimento das fileiras
dos Vinhos do Dão

Trabalhar numa indústria ou empresa do território

Fazer parte de uma empresa nestes setores

Formentar o desenvolvimento das áreas de

comunicação, marketing e eventos na região

Criar o teu próprio emprego neste setor

www.valorizateviseudaolafoes.pt

/cimviseudaolafoes @cimviseudaolafoes

+351 232 812 156 
R. Dr. Ricardo Mota nº 16, 3460-613 - Tondela



AGRO
ALIMENTAR

SERVIÇOS&

TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO/A  

TÉCNICO/A COMERCIAL  

TÉCNICO/A DE APOIO À GESTÃO  

TÉCNICO/A DE COMUNICAÇÃO -
MARKETING, RELAÇÕES PÚBLICAS
E PUBLICIDADE    

TÉCNICO/A DE GESTÃO  

TÉCNICO/A DE LOGÍSTICA  

TÉCNICO/A DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA  

TÉCNICO/A DE PROTEÇÃO CIVIL  

TÉCNICO/A DE SERVIÇOS JURÍDICOS  

TÉCNICO/A VITIVINÍCOLA  

És uma pessoa com gosto pelo meio rural e
agrícola e queres desenvolver projetos
tecnológicos e modernos nestas áreas?

Gostavas de contribuir para o crescimento da
indústria agroalimentar na tua região?

Tens uma paixão pela vinicultura e é nessa
área que queres trabalhar?

Adoras comunicação, marketing, eventos e 
procuras um emprego nestas áreas?

É no setor dos serviços onde te imaginas 
a trabalhar?

 TÉCNICO/A DE CONTROLO DE QUALIDADE
ALIMENTAR

Os/as profissionais do setor agroalimentar 
serão capacitados/as para coordenar e executar 
as operações relativas ao processamento dos 
produtos alimentares / produção vitivinícola / 
apostando em técnicas modernas e tecnologias.

Os/as técnicos/as das áreas comerciais e de serviço 
estarão aptos/as para exercer as suas funções em 
diferentes empresas da região.

ESCOLAS
COM OFERTA
NESTA ÁREA

Escola Profissional D. Mariana Seixas 
(Castro Daire e Viseu) 

Escola Profissional de  Torredeita (Viseu)

Escola Profissional Jean Piaget (Viseu)

Escola Secundária de Carregal do Sal

Escola Secundária de Castro Daire

Escola Secundária de Santa Comba Dão

Escola Secundária de São Pedro do Sul

Escola Secundária Dr.ª Felismina Alcântara
(Mangualde) 

Escola Secundária Emídio Navarro  (Viseu)

Escola Secundária  Viriato (Viseu)


