


“O valor mais seguro que 
podemos ter é uma reserva 

de conhecimento, 
experiência e competência”. 
                                       Henry Ford 



Curso 
Técnico Superior 

Profissional 
(CTSP) 



O que é um Curso 
Técnico Superior Profissional (CTSP)? 

É uma nova formação do ensino superior 
politécnico, com a duração de dois anos, e que 
integra uma componente de formação geral e 
científica, uma componente de formação 
técnica e  um período de estágio em contexto 
de trabalho. 

O CTSP substitui o Curso de Especialização 
Tecnológica (CET). 



Qual é o objetivo do Curso 
Técnico Superior Profissional (CTSP)? 

O CTSP propõe preencher a lacuna entre a 
oferta formativa disponível e as reais 
necessidades do mercado de trabalho. O 
objetivo desta nova oferta formativa é 
promover a integração dos estudantes no 
mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, 
assegurar que as entidades empregadoras 
encontram profissionais com o perfil 
desejado. 



O que confere o Curso Técnico 
Superior Profissional? 

O Curso Técnico Superior Profissional 
confere o Diploma de Técnico Superior 
Profissional e o nível 5 do Quadro Nacional 
de Qualificações, visando a integração 
qualificada no mercado de trabalho. 



Quem pode candidatar-se ao acesso ao CTSP? 

 Candidatos com 12º ano completo dos 
cursos profissionais do ensino secundário 
e titulares de uma qualificação profissional 
de nível 4; 

 

 Candidatos com 12º ano dos cursos 
científico-humanísticos concluído; 



Quem pode candidatar-se ao acesso ao CTSP? 

 Candidatos que não tendo concluído o 
curso de ensino secundário, tenham tido 
aprovação em todas as disciplinas dos 10º e 
11º anos de um curso de ensino secundário 
e tenham sido considerados aptos através 
da prova de avaliação de capacidade a 
realizar pela instituição do ensino superior; 



Quem pode candidatar-se ao acesso ao CTSP? 

 Candidatos maiores de 23 anos, aos quais se 
reconheça capacidades e competências que 
os qualifiquem para o ingresso do CTSP em 
causa; 

 

 Candidatos com Curso de Especialização 
Tecnológica ou candidatos com CTSP ou 
candidatos com grau superior, que 
pretendam a sua requalificação profissional. 



 
Porque razão é o CTSP importante para ti? 

 

Desenvolve competências técnicas 
específicas para iniciar uma atividade 
profissional; 

 

Proporciona formação de nível superior; 
 

Confere um diploma de natureza superior e 
profissional; 



 
Porque razão é o CTSP importante para ti? 

 

É uma formação identificada como 
necessária e, por conseguinte, que 
proporciona bom potencial de 
empregabilidade;  
 

Faculta integração imediata num contexto 
de trabalho, através de estágio;  



 
Porque razão é o CTSP importante para ti? 

 
Os  detentores de um Diploma de Técnico 

Superior Profissional têm conhecimentos 
especializados numa área concreta e estão 
preparados para aplicar,  em contexto 
profissional, as competências adquiridas no 
curso; 

Os titulares de Diploma de Técnico Superior 
Profissional têm acesso a licenciaturas 
através de um concurso especial de acesso. 

 



 
Estão disponíveis Bolsas de Estudo para 

o CTSP? 
 

Sim. Os estudantes inscritos no CTSP são 
abrangidos pela ação social, tal como os 
restantes estudantes do ensino superior. As 
Bolsas de Estudo da Direção Geral do Ensino 
Superior são atribuídas consoante os 
rendimentos financeiros de cada candidato e 
a candidatura a Bolsa deve ser feita online 
em  www.dges.mctes.pt. 
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Legislação do Curso Técnico 
Superior Profissional 

Decreto-Lei nº 43/2014, de 18 de março. 






