
Uma nova oportunidade profissional 
Técnico de Comunicação e Serviço Digital 

O Mundo da Comunicação e do Serviço Digital é bastante abrangente e competitivo, possibilitando 

inúmeras oportunidades, muitas delas ainda por explorar. Os Contact Centres são instrumentos que se 

inserem neste mundo da comunicação e prestam importantes serviços na era digital. Os Contact Centres 

não se limitam à mensagem que entra nas nossas casas por diferentes canais. Por detrás de cada 

contacto, está uma panóplia muito alargada de profissionais com diferentes competências e 

responsabilidades e que desempenham um papel determinante - ainda que pouco visível - no sucesso de 

uma empresa. No Mundo da Comunicação e do Serviço Digital em que vivemos, não basta às empresas 

o contacto presencial de outros tempos. Há todo um mundo de serviços de comunicação a desenvolver e 

com eles pensar, preparar, gerir e coordenar um extenso rol de pessoas que permitem a prestação de 

serviços de comunicação na era digital. 

Nos tempos que correm, cada vez mais se exigem profissionais com know how especializado na sua área 

de atividade, com capacidade de inovar e apresentar ideias que se distingam pela sua originalidade e 

qualidade. A área da Comunicação e do Serviço Digital não é exceção. 

A Escola de Comércio de Lisboa (ECL), em parceria com a Associação Portuguesa de Contact Centers 

(APCC) e com a PT, cria por isso o perfil de Técnico de Comunicação e Serviço Digital com o objetivo de 

preparar futuros profissionais capazes de trabalhar na área do Contact Center. O CURSO DE TÉCNICO 

DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇO DIGITAL pretende, assim, dar resposta à necessidade de formação de 

profissionais aptos a desempenhar funções em empresas de Contact Center de diferentes áreas de 

atividade, como serviços de telecomunicações, banca, seguros e comercialização de produtos e serviços 

diversos. 

Procura-se incentivar com esta nova área de formação, uma qualificação de nível 4, multidisciplinar, que 

conduza os jovens a adquirir e aprofundar valências que lhes permitam proporcionar o desenvolvimento 

de condições ideais para o sucesso da venda ou prestação de serviços no canal digital das empresas. A 

parceria com a PT assenta não só no desenvolvimento curricular deste curso, como na implementação do 

Estágio Formativo com a duração de 1400h (560h neste 1º ano e 840h no próximo ano letivo). 

O curso tem uma componente essencialmente prática e a formação vai decorrer num espaço concebido 

para o efeito – empresa de treino Contact Center Pedagógico, inaugurada a 28 de outubro de 2015, a 

qual contribui para uma formação em contexto mais prático e próximo do real. O espaço conta com 12 

postos de trabalho e 12 postos de observação. A metodologia assenta numa rede interativa de 

comunicação em que os formadores são os clientes com perfil predefinido e os alunos os profissionais no 

ativo. Para a instalação deste espaço, a ECL contou com o apoio da Associação Portuguesa de Contact 

Center, Altitude Software, Mpg e Plantronics. 

Ao longo do seu curso, os alunos ainda podem realizar o seu estágio formativo em países da Europa, 

como Espanha, França e Reino Unido (duas semanas no 1º ano, seis semanas no 2º ano e seis meses 

para os diplomados). Estas experiências permitem-lhes ingressar no mercado de trabalho com um 

currículo alargado e internacional e com uma visão do mercado de trabalho e da realidade empresarial 

mais ampla. 

Acreditamos que o vaivém entre a Escola e a Empresa fortalece as aprendizagens tanto adquiridas na 

Escola como na Empresa, envolvendo alunos, empresários e comunidade educativa.  

A aposta na formação de Técnico de Comunicação e Serviço Digital é uma possibilidade de entrar num 

universo pautado por novas ideias e por jovens profissionais criativos e com mundo. Para quem é um 

apaixonado pela comunicação e pelo mundo digital, este é o rumo certo! Uma via para o Sucesso! 
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