
O Técnico de Jardinagem e Espaços Verdes 

é o profissional apto para orientar, 

organizar e executar tarefas relativas à 

instalação e manutenção de jardins e 

espaços verdes, de acordo com o projeto e 

respeitando as normas de segurança, 

higiene e saúde no trabalho agrícola e de 

proteção do ambiente.  

 Diploma de conclusão do Ensino 

Secundário (12º ano); 

 Integração no mundo de trabalho: 

Certificado de qualificação profissional 

de nível 4. 

Permite o ingresso nos Cursos de 

Especialização Tecnológica (nível 5) e em 

cursos de Ensino Superior. 

 
  

DURAÇÃO DO CURSO  

 
Desenvolve-se em três anos letivos, 

incluindo estágio em empresa. 

Escolaridade: 9º ano ou que frequentem o 

ensino secundário e pretendam reorientar o 

seu percurso escolar 

DISCIPLINAS HORAS 

Formação Sociocultural   

Português 320 

Inglês 220 

Área de Integração 220 

TIC 100 

Educação Física 140 

Subtotal 1000 

Formação Científica   

Matemática  200 

Biologia 150 

Físico-química 150 

Subtotal 500 

Formação Tecnológica   

Solos e Clima 100 

Gestão e Planeamento de Espaços 
Verdes 

350 

Técnicas de Jardinagem 525 

Desenho Técnico e Geometria 
Descritiva 

225 

Subtotal 1200 

PERFIL PROFISSIONAL 

DUPLA CERTIFICAÇÃO 

PROSSEGUIMENTO DE ESTUDOS 

 

CURSO 

PROFISSIONAL 

TÉCNICO DE 
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MATRIZ CURRICULAR  

CONDIÇÕES DE ACESSO  
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 Analisar projetos, a fim de identificar os 

dados necessários ao trabalho a orientar e/ou 

realizar. 

 Supervisionar o trabalho, distribuindo, 

orientando e controlando as atividades de 

jardinagem.  

 Orientar e/ou proceder à preparação do 

terreno, para instalação e manutenção 

de jardins e espaços verdes. 

 Orientar e/ou proceder à instalação das 

espécies ornamentais de acordo com o projeto.  

 Organizar e/ou registar dados referentes ao 

trabalho realizado de forma a fornecer os dados 

contabilísticos necessários à gestão.  

  Orientar e/ou proceder à condução, operação e 

regulação de máquinas e equipamentos de 

jardinagem e agrícolas.  

 Elaborar orçamentos relativos à instalação e m

anutenção de jardins e espaços verdes. 

  Orientar e/ou executar a conservação e 

limpeza dos equpamentos e instalações. 

PRINCIPAIS ATIVIDADES  
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