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O que são Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP)?

 Ciclo de estudos conducente ao diploma de técnico superior profissional, com 120 créditos e a duração de quatro semestres
letivos.

 Integra as componentes de formação: geral e científica, de formação técnica e em contexto de trabalho.

 Confere uma qualificação de nível 5 do Quadro Nacional de Qualificações e visa uma integração qualificada no mercado de
trabalho e ou prosseguimento de estudos.

Plano de estudos

Unidade Curricular SEMESTRE

Satisfação das Necessidades Sociais ao longo da vida 1º

Comunicação e relação interpessoal 1º

Fundamentos sobre apoio domiciliário 1º 

Políticas sociais públicas 1º

Fundamentos de Psicologia 1º 

Organização dos serviços de saúde e socias em Portugal 1º

Anatomia e fisiologia 1º 

Princípios de higiene e segurança 1º

Princípios fundamentais de alimentação ao longo da vida 2º 

Fundamento da Biofísica 2º

Satisfação das Necessidades Fisiológicas ao longo da vida 2º 

Bases de estatística 2º

Satisfação das necessidades de proteção social ao longo da vida 2º

Primeiros socorros 2º 

Estratégias de informação e comunicação 3º 

Desenho e desenvolvimento de projetos 3º

Habilidades Técnicas na satisfação das necessidades 3º 

Princípios de ética 3º 

Empreendedorismo social em apoio domiciliário 3º 

Estágio
4º 

Mercado de trabalho:

Instituições públicas e privadas com atividade no âmbito da prestação de cuidados de saúde e de apoio social em

contexto domiciliário, nomeadamente agrupamentos de centros de saúde, hospitais, clínicas, centros de reabilitação,

instituições particulares de solidariedade social ou empresas.

O TeSP de Apoio Domiciliário é uma oportunidade para quem pretende trabalhar na área como profissional

competente e qualificado para o trabalho de assistência à saúde, assim bem como para quem já está na área e pretende

crescer profissionalmente.

Descrição do Curso: Gerir intervenções promotoras da
satisfação de necessidades fisiológicas, de segurança e
sociais da pessoa, ao longo da vida, em contexto
domiciliário, visando o seu bem-estar e a qualidade de
vida.

Condições de acesso e ingresso

(Despacho n° 48/2019 - alteração do Regulamento de ingresso nos cursos 
técnicos superiores profissionais aprovado pelo Despacho n°6110/2017, 

publicado no Diário da República, 2. série, de 11 de julho)

o Titulares do ensino secundário ou equivalente. 1

o Aprovados nas provas M23 (Maiores de 23), para o

curso em causa, realizadas no IPSantarém.

o Titulares de CET, TeSP ou de Curso Superior 1

1 Os candidatos que não tenham a disciplina de Biologia, podem ingressar

mediante aprovação numa prova, realizada no IPSantarém, cujo referencial

de conhecimentos e aptidões corresponda ao nível do ensino secundário.
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