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TÉCNICO DE ANÁLISE 
LABORATORIAL 

 
Área de educação e formação: 

Tecnologia de Processos Químicos 

• Identificar e realizar os principais ensaios 

químicos por sector de atividade; 

• Aplicar as técnicas de análise química e 

selecionar as que melhor se adaptam à resolução 

de um dado problema; 

• Recolher e preparar amostras de substâncias e 

produtos a analisar; 

• Realizar ensaios físico-químicos e/ou 

microbiológicos; 

• Realizar análises qualitativas, quantitativas e 

instrumentais; 

• Relacionar métodos e técnicas analíticas a cada 

processo/atividade; 

• Interpretar resultados de ensaios e análises 

propondo soluções de alteração dos parâmetros; 

• Armazenar e classificar produtos químicos tendo 

em conta a análise de risco do produto; 

• Realizar a gestão de stocks de reagentes; 

• Realizar a gestão de resíduos tóxicos e/ou 

perigosos; 

• Identificar processos e tecnologias dos diversos 

subsectores da indústria química. 

As atividades fundamentais desempenhadas 
por este técnico são: 

CURSO PROFISSIONAL DO 
ENSINO SECUNDÁRIO 

Agrupamento de Escolas de Tondela Tomaz Ribeiro  
Escola sede: Secundária com 3º ciclo do Ensino Básico de Tondela 

Agrupamento de Escolas de Tondela  

Tomaz Ribeiro 

Escola Secundária de 
Tondela 

 
 

A qualidade de sempre... 
 

… a aposta no futuro  



 

PERFIL DE 

DESEMPENHO À 

SAÍDA DO CURSO 

O Técnico de Análise Técnico de Análise Técnico de Análise Técnico de Análise 

Laboratorial Laboratorial Laboratorial Laboratorial é o profissional 

qualificado para, no domínio 

dos princípios e das técnicas 

de análise qualitativa, 

quantitativa e Instrumental, 

realizar ensaios, registar e 

interpretar os resultados, 

selecionando os métodos e 

as técnicas mais adequadas, 

para aplicação em contexto 

laborator ia l  e/ou em 

processos químicos. 

 

O Técnico de Análise 

Labora tor ia l  é  um 

profissional qualificado a 

exercer funções em: 

• Empresas nos diversos 
setores da indústria 

química. 

 
•  Labora tór ios  de 
qualidade de vários ramos 

da indústria. 

 
•  E m p r e s a s  d e 
c o m e rc i a l i z a ç ã o  d e 

produtos químicos. 

Componentes de Formação 

Horas  

Total 

Sócio-cultural:  

Português 320 

Língua Estrangeira I ou II 220 

Área de Integração 220 

Tecnologias da Inf. e Com. 100 

Educação Física 140 

Científica:  

Matemática 300 

Física e Química 200 

Técnica:  

Química Aplicada 234 

Tecnologia Química 168 

Qualidade, Segurança e Ambiente 120 

Análises Químicas 578 

F. em Contexto de Trabalho 600 

Total 3200 

Plano de estudos: 

Certificação escolar e profissional: 

Diploma equivalente ao Ensino Secundário (12º ano) e um 
Certificado de Qualificação Profissional de nível 4 

Duração de 3 anos 


