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MODALIDADE DE DESENVOLVIMENTO Curso EFA – Educação e Formação de Adultos 
Secundário / Nível de qualificação do QNQ: 4 

CÓDIGO E DESIGNAÇÃO DO REFERENCIAL DE 

FORMAÇÃO Técnico/a de Geriatria 

CONDIÇÕES DE ACESSO 

 Ter idade igual ou superior a 18 anos 

 Ser titular no mínimo do 9º ano de escolaridade. 

 

REGALIAS 

 Bolsa (só para maiores de 23): 219,41€ (50% IAS) 

 Subsídio Alimentação: 4,77€/dia 

 Despesas de Transporte 

 

DURAÇÃO, LOCAIS E INÍCIO 

 1995 h (cerca de um ano) 

 Marco de Canaveses 

 outubro 2020 

APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

Os Cursos de Educação e Formação de Adultos (Cursos 
EFA) são uma oferta de educação e formação para 
adultos que pretendam elevar as suas qualificações. 
Estes cursos desenvolvem-se segundo percursos de 
dupla certificação e, sempre que tal se revele adequado 
ao perfil e história de vida dos adultos, apenas de 
habilitação escolar. 
 
Estes cursos dão-lhe a possibilidade de adquirir 
habilitações escolares e/ou competências profissionais, 
com vista a uma (re)inserção ou progressão no mercado 
de trabalho. 
 

 

DESCRIÇÃO GERAL 

 Prestar cuidados de apoio direto ao idoso, em contexto domiciliar e institucional, contribuindo para o seu bem-estar 
biopsicossocial, tendo em consideração os objetivos definidos pela equipa técnica local e os princípios deontológicos de atuação. 

ATIVIDADES PRINCIPAIS 

 Prestar/ auxiliar nos cuidados de higiene, eliminação e conforto do idoso, nos diversos contextos de atuação.  

 Acompanhar e apoiar o idoso nas diversas atividades de vida diária. 

 Auxiliar os profissionais responsáveis nos cuidados de alimentação, aplicados aos idosos com dependência funcional,  

 temporária ou permanente. 

  Participar no planeamento e desenvolvimento de atividades básicas de animação e entretenimento e de estimulação dos domínios cognitivo, 

social e motor, de acordo com as capacidades, necessidades e interesses do idoso. 

 Prestar cuidados de higiene e arrumação dos espaços envolventes e da roupa dos idosos.  

 Apoiar a equipa técnica na organização do espaço, com o objetivo de prevenir acidentes domésticos e em instituições.  

 Participar na prevenção de negligência, abusos e maus tratos ao idoso. 

 Avaliar a informação obtida através de instrumentos técnicos aplicados por especialistas, para melhor conhecimento do perfil funcional do idoso, 

e consequente adequada prestação de cuidados. 

 Estabelecer a articulação com a equipa técnica responsável, a fim de reportar a evolução do estado físico, psíquico e emocional, situações 
anómalas e/ ou agravamento do estado de saúde do idoso, tendo em consideração as orientações e procedimentos definidos pela equipa técnica. 
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 Áreas de Competências-Chave Duração 

Cidadania e Profissionalidade (UFCDs do CNQ) 150 h 

Sociedade, Tecnologia e Ciência (UFCDs do CNQ) 150 h 

Cultura, Língua e Comunicação (UFCDs do CNQ) 250 h 

Totais 550 h 

85 H - PORTEFÓLIO REFLEXIVO DE APRENDIZAGEM (PRA) 
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FORMAÇÃO PRÁTICA EM CONTEXTO DE TRABALHO Duração ECTs 

 210h 20 

 
 

FORMAÇÃO TECNOLÓGICA 
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Área Unidade de Formação Duração ECTs 

762 – 

Trabalho 
Social e 

Orientação 

8899 - Envelhecimento demográfico 25 2,25 

8900 - Contextos de prestação de cuidados ao idoso domicílio, residências 

autónomas e centros de dia 25 2,25 

8901 - Contextos de prestação de cuidados ao idoso lare e instituições de saúde 25 2,25 

8902 - Ética e deontologia em geriatria 50 4,5 

8903 - Técnicas e estratégias de comunicação e observação nos contextos de 

intervenção com a população idosa 50 4,5 

8904 - Métodos de intervenção familiar – contexto do idoso 25 2,25 

8905 - Adaptação/ modificação de contextos e materiais em função do idoso 25 2,25 

8906 - Tipos de envelhecimento 25 2,25 

8907 - Introdução à patologia no idoso 25 2,25 

8908 - Patologias na população idosa cardiorrespiratória e neuro-sensoriais 50 4,5 

8909 - Patologias na população idosa gastrointestinais, endocrinológicas, 

genitourinárias, musculoesqueléticas, dermatológicas e crónicas 50 4,5 

8910 - Reabilitação geriátrica 25 2,25 

3546 - Prevenção e primeiros socorros geriatria 50 4,5 

8911 - Nutrição e diatética no idoso 25 2,25 

8912 - Higiene do idoso 25 2,25 

8913 - Sexualidade na 3ª idade 25 2,25 

8914 - Idosos em fase terminal – cuidados paliativos 25 2,25 

8915 - Términus da vida do idoso morte 25 2,25 

8916 - Funções cognitivas no idoso 25 2,25 

8917 - Psicopatologias no idoso perturbações do humor, ansiedade, 
somatoformes, personalidade, esquizofrenia e demências 50 4,5 

8918 - Psicopatologias no idoso – perturbações do sono, alimentares e utilização 

de substâncias 25 2,25 

8919 - Perturbações do desenvolvimento no idoso autismo, deficiência visual e 

auditiva 50 4,5 

8920 - Perturbações do desenvolvimento no idoso DID, deficiência motora e 
multideficiência 25 2,25 

8921 - Autonomia, independência e funcionalidade do idoso 25 2,25 

8922 - Atividades recreativas e de lazer com idosos 25 2,25 

8923 - Técnicas de expressão corporal com população idosa 50 4,5 

8924 - Atividade psicomotora com população idosa 50 4,5 

8925 - Atividades da vida diária com população idosa 50 4,5 

8926 - Técnicas de animação aplicadas à população idosa 50 4,5 

8927 - Expressão dramática aplicada à população idosa 25 2,25 

8928 - Métodos de relaxação aplicados à população idosa 25 2,25 

8929 - Arte como terapia aplicada à população idosa 25 2,25 

9820 – Planeamento e gestão do orçamento familiar 25 2,25 

9823 – Crédito e endividamento 50 4,5 

Totais 1150 103,50 


