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Descrição das Áreas Funcionais 
Especialidades do Regime de Contrato Especial 

 

Para a admissão a uma das 14 Especialidades, para a categoria de Praças é necessário o 

Ensino Secundário completo (12º ano), ou habilitações legalmente equivalentes ao Nível 

3 do Quadro Nacional de Qualificações. 

 

 
 

1. SECRETARIADO - Técnico/a de secretariado  

2. INFORMÁTICA - Técnico/a de informática-sistemas  

3. MULTIMÉDIA - Técnico/a de multimédia  

4. LOGÍSTICA MILITAR - Técnico/a de logística  

5. ALIMENTAÇÃO - Técnico/a de cozinha/pastelaria  

6. TRANSPORTES - Técnico/a de condução de veículos de transporte rodoviário 

7. MECÂNICA AUTO - Técnico/a de mecatrónica automóvel 

8. MECÂNICA DE CARROÇARIAS - Técnico/a de reparação e pintura de carroçarias  

9. MECÂNICA DE ARMAMENTO - Técnico/a de manutenção industrial de metalurgia 

e metalomecânica  

10.  MECÂNICA DE ELETRÓNICA - Técnico/a de eletrónica e telecomunicações  

11.  ELETRICIDADE - Técnico/a de instalações elétricas  

12.  REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO - Técnico/a de refrigeração e climatização  

13.  MÚSICA - Técnico/a de produção e tecnologias da música  

14.  GESTÃO EQUINA - Técnico/a de gestão equina  
 
 

“Encontra uma vocação, ferramentas para a vida 

VALORIZA-TE.” 



 

 

2 

 

A especialidade de SECRETARIADO para a categoria de Praças, habilita ao 

exercício, entre outras atividades de âmbito militar, de funções correspondentes 

à qualificação de TÉCNICO/A DE SECRETARIADO, alinhada com o referencial de 

formação 346036 do Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ), para a categoria de 

Praças, e consiste em assegurar a organização e execução de atividades de secretariado 

no apoio à chefia/direção/comando. 

          (Despacho n.º 8727/2022 da MDN, de 18 de julho) 

   

 

 

 A especialidade de INFORMÁTICA para a categoria de Praças, habilita ao 

exercício, entre outras atividades de âmbito militar, de funções correspondentes 

à qualificação de TÉCNICO/A DE INFORMÁTICA SISTEMAS, alinhada com o 

referencial de formação 481039 do Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ), para a 

categoria de Praças, e consiste em efetuar a instalação, a configuração e a manutenção 

de ferramentas, equipamentos e sistemas informáticos, suportados em diferentes 

plataformas e sistemas operativos, e proceder à gestão e administração de base de dados 

e ao desenvolvimento de software, assegurando a otimização do seu funcionamento e 

respeitando as normas de segurança, higiene e saúde no trabalho e de proteção do 

ambiente. 

                                                                   (Despacho n.º 8728/2022 da MDN, de 18 de julho) 

 

 

 

A especialidade de MULTIMÉDIA para a categoria de Praças, habilita ao exercício, 

entre outras atividades de âmbito militar, de funções correspondentes à 

qualificação de TÉCNICO/A DE MULTIMÉDIA, alinhada com o referencial de 

formação 213006 do Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ), para a categoria de 

Praças, e consiste em conceber e desenvolver sistemas e produtos multimédia através 

de criação de ecrãs em 2 e 3 dimensões da captação, e digitalizar, tratar e integrar sons 

e imagens, fixas e animadas, tendo em vista soluções de informação e comunicação. 

          (Despacho n.º 8735/2022 da MDN, de 18 de julho) 
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A especialidade de LOGÍSTICA MILITAR para a categoria de Praças, habilita ao 

exercício, entre outras atividades de âmbito militar, de funções correspondentes 

à qualificação de TÉCNICO/A DE LOGÍSTICA, alinhada com o referencial de 

formação 341029 do Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ), para a categoria de 

Praças, e consiste em efetuar as operações de receção, preparação, armazenagem, 

expedição e inventariação de mercadorias. Consiste, ainda, em assegurar o adequado 

funcionamento das atividades logísticas, contribuindo para a otimização dos fluxos de 

informação, serviços, matérias-primas, bem como produtos acabados, tendo em conta 

as normas de qualidade, higiene, segurança e ambiente no trabalho. 
                                                                  (Despacho n.º 660/2022 da MDN, de 17 de janeiro) 

 

 

A especialidade de ALIMENTAÇÃO para a categoria de Praças, habilita ao 

exercício, entre outras atividades de âmbito militar, de funções correspondentes 

à qualificação de TÉCNICO/A DE COZINHA/PASTELARIA, alinhada com o 

referencial de formação 811183 do Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ), para a 

categoria de Praças, e consiste na preparação do serviço de cozinha, de forma a 

possibilitar as confeções necessárias de acordo com o receituário em função da 

programação estabelecida: entradas, pratos principais, sobremesas, bem como a 

confeção e decoração de bolos e de outros produtos de pastelaria de acordo com as 

solicitações, e ainda, assegurar a limpeza e arrumação dos espaços, equipamentos e 

utensílios de serviço, verificar as existências e controlar o seu estado de conservação. 

(Despacho n.º 661/2022 da SERHAC, de 17 de janeiro) 

 
 

A especialidade de TRANSPORTES para a categoria de Praças, habilita ao 

exercício, entre outras atividades de âmbito militar, de funções correspondentes 

à qualificação de TÉCNICO/A DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE 

RODOVIÁRIO, alinhada com o referencial de formação 840381 do Catálogo Nacional de 

Qualificações (CNQ), para a categoria de Praças, e consiste em realizar o transporte com 

veículos rodoviários, a nível nacional, europeu e internacional, utilizando técnicas de 

condução defensiva, económica e ambiental, assegurando o acondicionamento da carga 

e garantindo a assistência aos passageiros (acomodação, conforto e segurança), em 

conformidade com a legislação e regulamentação setorial aplicáveis e com as normas de 

transporte, qualidade, segurança, saúde e ambientais. 

    (Despacho n.º 658/2022 da SERHAC, de 17 de janeiro) 
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A especialidade de MECÂNICA AUTO para a categoria de Praças, habilita ao 

exercício, entre outras atividades de âmbito militar, de funções correspondentes 

à qualificação de TÉCNICO/A DE MECATRÓNICA AUTOMÓVEL, alinhada com o 

referencial de formação 525089 do Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ), para a 

categoria de Praças, e consiste em proceder à manutenção, diagnosticar anomalias e 

efetuar reparações nos diversos sistemas mecânicos, elétricos e eletrónicos de 

automóveis ligeiros, de acordo com os parâmetros e especificações técnicas definidas 

pelos fabricantes e com as regras de segurança e de proteção ambiental aplicáveis. 

 (Despacho n.º 658/2022 da MDN, de 17 de janeiro) 

 

 

 

A especialidade de MECÂNICA DE CARROÇARIAS para a categoria de Praças, 

habilita ao exercício, entre outras atividades de âmbito militar, de funções 

correspondentes à qualificação de TÉCNICO/A DE REPARAÇÃO E PINTURA DE 

CARROÇARIAS, alinhada com o referencial de formação 525327 do Catálogo Nacional de 

Qualificações (CNQ), para a categoria de Praças, e consiste em proceder à reparação, 

total ou parcial, de carroçarias e chassis de viaturas, e à pintura de veículos de acordo 

com as especificações técnicas definidas e com as regras de segurança e de proteção 

ambiental aplicáveis. 

          (Despacho n.º 8734/2022 da MDN, de 18 de julho) 

 

 

 

A especialidade de MECÂNICA DE ARMAMENTO para a categoria de Praças, 

habilita ao exercício, entre outras atividades de âmbito militar, de funções 

correspondentes à qualificação de TÉCNICO/A DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL DE 

METALURGIA E METALOMECÂNICA,  alinhada com o referencial de formação 521051 do 

Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ), para a categoria de Praças, e consiste em 

orientar e desenvolver os trabalhos na área da manutenção, relativamente à preparação, 

inspeção e manutenção de equipamentos e armamento. 

                                                                    (Despacho n.º 8731/2022 da MDN, de 18 de julho) 
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A especialidade de MECÂNICA DE ELETRÓNICA para a categoria de Praças, 

habilita ao exercício, entre outras atividades de âmbito militar, de funções 

correspondentes à qualificação de TÉCNICO/A DE ELETRÓNICA E 

TELECOMUNICAÇÕES, alinhada com o referencial de formação 523077 do Catálogo 

Nacional de Qualificações (CNQ), para a categoria de Praças, e consiste em efetuar a 

instalação, manutenção e reparação de equipamentos e sistemas de eletrónica e 

telecomunicações, assegurando a otimização do seu funcionamento, respeitando as 

normas de segurança de pessoas e equipamentos. 

          (Despacho n.º 8729/2022 da MDN, de 18 de julho) 

 

 

 

A especialidade de ELETRICIDADE para a categoria de Praças, habilita ao 

exercício, entre outras atividades de âmbito militar, de funções 

correspondentes à qualificação de TÉCNICO/A DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 

alinhada com o referencial de formação 522238 do Catálogo Nacional de Qualificações 

(CNQ), para a categoria de Praças, e consiste em organizar, orientar e executar, a 

instalação, manutenção e reparação de instalações elétricas de utilização de baixa e 

média tensão, instalações de telecomunicações em edifícios, de comando, sinalização e 

proteção, industriais e de distribuição de energia elétrica, de acordo com as normas de 

higiene, segurança e proteção do ambiente e os regulamentos específicos em vigor. 

(Despacho n.º 8730/2022 da MDN, de 18 de julho) 

 

 

 

 

A especialidade de REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO para a categoria de 

Praças, habilita ao exercício, entre outras atividades de âmbito militar, de 

funções correspondentes à qualificação de TÉCNICO/A DE REFRIGERAÇÃO E 

CLIMATIZAÇÃO, alinhada com o referencial de formação 522064 do Catálogo Nacional 

de Qualificações (CNQ), para a categoria de Praças, e consiste em programar, organizar 

e coordenar a execução da instalação e da manutenção de sistemas de refrigeração ou 

de sistemas de climatização, de acordo com as normas de higiene, segurança e ambiente. 

          (Despacho n.º 8896/2022 da MDN, de 21 de julho) 
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A especialidade de MÚSICA para a categoria de Praças, habilita ao exercício, 

entre outras atividades de âmbito militar, de funções correspondentes à 

qualificação de TÉCNICO/A DE PRODUÇÃO E TECNOLOGIAS DA MÚSICA, 

alinhada com o referencial de formação 212362 do Catálogo Nacional de Qualificações 

(CNQ), para a categoria de Praças, e consiste em criar e produzir música, assegurando a 

parte técnica necessária à execução musical, para diversos fins, incluindo tecnologias 

digitais. 

          (Despacho n.º 8733/2022 da MDN, de 18 de julho) 

 

 

 

A especialidade de GESTÃO EQUINA para a categoria de Praças, habilita ao 

exercício, entre outras atividades de âmbito militar, de funções 

correspondentes à qualificação de TÉCNICO/A DE GESTÃO EQUINA, alinhada 

com o referencial de formação 621330 do Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ), 

para a categoria de Praças, e consiste no planeamento e organização de provas hípicas e 

preparar e utilizar o cavalo nas diferentes modalidades equestres, aplicando e 

respeitando as normas de proteção e bem-estar animal e de segurança e saúde no 

trabalho. 

(Despacho n.º 8732/2022 da MDN, de 18 de julho) 

 

 

 


