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Enquadramento    

De acordo com o Regulamento do Campeonato das 
Profissões, o campeonato é regido por normativos 
elaborados pela Comissão Organizadora, no início de 
cada ciclo, aprovados pelo Conselho Diretivo do 
Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. 
(IEFP, I.P.), na qualidade de entidade organizadora. 
 
O presente normativo apresenta o plano de atividades 
para o ciclo 2015-2017 e integra as orientações para 
as diversas fases dos campeonatos das profissões, 
com os seguintes objetivos: 
 
a) Estimular os jovens para a obtenção de uma 

qualificação profissional e para a manutenção do 
gosto pelo trabalho, numa lógica que favoreça a 
formação ao longo da vida, tendo em vista a sua 
realização socioprofissional; 

b) Valorizar o estatuto social das profissões e da 
formação profissional, favorecendo o 
reconhecimento das vias profissionalizantes como 
alternativas de sucesso para a inserção na vida 
ativa; 

c) Proporcionar o aperfeiçoamento de métodos e 
técnicas de organização e execução, através do 
desenvolvimento dos valores da qualidade, da 
criatividade, da autonomia e do trabalho em 
equipa; 

d) Dinamizar o intercâmbio científico e tecnológico 
mas também social e cultural, entre os jovens, 
técnicos de formação e restantes participantes; 

e) Contribuir para o debate e reflexão sobre as 
diferentes vias de acesso à qualificação profissional 
e consequente interação entre o ensino 
profissional, ensino tecnológico e a formação 
profissional; 

f) Sensibilizar os jovens, famílias, empresários e 
trabalhadores (empregados ou desempregados) 
para a importância da formação como fator de 
aprendizagem ao longo da vida, de 
desenvolvimento pessoal, de promoção da 
inovação, de crescimento económico e coesão 
social; 

g) Elevar os níveis de desempenho dos sistemas de 
qualificação e os níveis de qualificação dos jovens, 
através da integração de boas práticas partilhadas 
nas atividades desenvolvidas no âmbito dos 
campeonatos; 

h) Promover a excelência e premiar o mérito, 
selecionando os melhores candidatos nas 
profissões em competição, visando a 
representação de Portugal em competições 
internacionais da WorldSkills International (WSI) e 
da EuroSkills (WSE). 

 

Neste sentido, o presente documento pretende detalhar as diversas etapas dos campeonatos das profissões para o 
ciclo 2015-2017, os respetivos objetivos, processos e métodos de desenvolvimento e os custos: 

 

Resumo das atividades 2015-2017

Abertura de inscrições

Pré-seleção

Seleção intermédia

Campeonato Nacional 

Fases internacionais (Euroskills e Worldskills) 

Planos de preparação para as competições internacionais

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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I – Resumo das Atividades / Cronograma   
 
O plano de atividades da WorldSkills Portugal desenvolve-se em estreita articulação entre os Serviços Centrais e 
Delegações Regionais do IEFP, I.P. e as Regiões Autónomas e, no que respeita às competições internacionais, com a 
WorldSkills Europe e a WorldSkills International.  
 

I.1 PRINCIPAIS ETAPAS - cronogramas 
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Campeonato 
Nacional Coimbra 

2016 
(22 – 27 maio) 

Planos de preparação (WSE6) 

1. Presidentes de Júri / 2. Chefes de Oficina / 3. Competition Preparation Week / 4. Assembleia Geral / 5. WorldSkills International / 6. WorldSkills 
Europe (Euroskills) 

 
 jan. fev. mar. abr. mai. jun. jul. ago. set. out. nov. dez. 

20
17

 

CPW 
Abu Dhabi 2017 

(abril 2017) 

                                                            WorldSkills   
                                                        Abu Dhabi 

                                                            2017 
(14 - 19 outubro)  

Avaliação da 
participação 

nacional 
Planos de Preparação (WSI) 

 
 

I.2 ETAPAS - detalhe 
 

Fa
se

  
de

 p
ré

-s
el

eç
ão

 

O quê? Quando? 

Inscrições de entidades e candidatos individuais 
17 de dezembro 2015 a 11 
janeiro 2016 

Reunião da Comissão Organizadora para definição da lista final de profissões a 
considerar na pré-seleção de candidatos  

janeiro de 2016 

Formação de Presidentes de Júri e Chefes de Oficina do Campeonato Nacional  janeiro de 2016 

Atualização do edifício técnico do Worldskills Portugal (ex. descritivos técnicos, 
provas, listas de infraestruturas) 

janeiro de 2016 

Inscrição dos concorrentes e pré-seleção  fevereiro de 2016 
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O quê?  Quando? 

Reunião da Comissão Organizadora para definição da lista final de profissões a 
considerar na fase de seleção intermédia, bem como do n.º de concorrentes, 
planeamento e calendarização das provas. 

fevereiro de 2016 

Identificação das profissões com um n.º de concorrentes superior ao n.º de 
participações no Campeonato Nacional 

março de 2016 
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O quê? Quando? 

Formação técnica para jurados (KNX, CISCO….) março 2016 

Inscrição de concorrentes março 2016 

Reunião da Comissão Organizadora para constituição da lista definitiva de 
participantes 

30 de abril 

Campeonato Nacional - Coimbra 22 a 27 de maio de 2016 
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O quê? Quando? 

Competition Preparation Week - Gotemburgo, Suécia abril de 2016 

Reunião da Comissão Organizadora para definição da lista definitiva de profissões em 
que Portugal se fará representar 

junho de 2016 

Apresentação dos planos de preparação  até 17 de junho de 2016 

Team-Building e Team-Coaching  julho e outubro de 2016 

Preparação dos concorrentes  junho a novembro de 2016 

Assembleia Geral do EuroSkills  novembro 

Participação no EuroSkills - Gotemburgo, Suécia 
30 de novembro a 4 de 
dezembro de 2016 
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O quê? Quando? 

Apresentação dos planos de preparação  até 18 de novembro de 2016 

Reunião da Comissão Organizadora para definição da lista definitiva de profissões em 
que Portugal se fará representar 

dezembro de 2016 

Formação de jurados (b-learning)  janeiro de 2017 

Preparação dos concorrentes janeiro a outubro de 2017 

Competition Preparation Week - Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos maio de 2017 

Team-Building e Team Coaching  março e setembro de 2017 

Assembleia Geral do WorldSkills setembro de 2017 

Participação no WorldSkills - Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 14 a 19 de outubro de 2017 

 
 

II – Divulgação  
 
1. A divulgação junto dos potenciais candidatos é coordenada pela Worldskills Portugal em colaboração com os 

representantes técnicos regionais e com o Gabinete de Comunicação e Relações Externas do IEFP, I.P. (GCRE), de 
acordo com as orientações da Comissão Organizadora. 
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A divulgação será apoiada nos seguintes suportes: 
 

• Sites de internet: 
 

 
Site da Worldskills Portugal - https://worldskillsportugal.iefp.pt 

 Portal do IEFP, I.P. - www.iefp.pt 

 

• Redes sociais: 
 

 Facebook 

 Twitter 

 YouTube 

 Flickr 

 Instagram 

 

• Notas informativas/Newsletters 
 

III – Apuramento para o Campeonato Nacional  
 

III.1 Pré-seleção  
 
1. A fase de pré-seleção visa: 

 
• alargar a participação nos Campeonatos das Profissões – Worldskills Portugal a mais entidades, permitindo 

uma participação que envolva um maior número de jovens formandos e profissionais; 
• permitir aos jovens formandos testar o seu nível de competência e preparação para o exercício da profissão; 
• garantir que os participantes no Campeonato Nacional das Profissões Worldskills Portugal, Coimbra 2016, 

possuem o nível adequado de competências e que estão em condições de completar as provas nas 
profissões a que concorrem; 

• identificar e selecionar os candidatos mais habilitados à participação no Campeonato Nacional das Profissões 
Worldskills Portugal, Coimbra 2016, em função do número de participantes possíveis, para os espaços e os 
equipamentos disponíveis. 
 

2. Período para apresentação de candidaturas (inscrições): 17 de dezembro de 2015 a 11 de janeiro de 2016 
 

3. Podem inscrever-se: 
 

• escolas com oferta de formação profissional 
• escolas profissionais 
• centros de emprego e formação profissional 
• centros de formação de gestão participada 
• outras entidades formadoras certificadas 
• empresas 
• candidatos individuais que cumpram com os requisitos 

 
4. A inscrição é efetuada através do preenchimento online do formulário disponibilizado na página da Worldskills 

Portugal, onde as entidades (ou os candidatos individuais) identificam as profissões em que pretendem 
participar. 
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5. As profissões e idades elegíveis para efeitos de inscrição encontram-se igualmente disponíveis em anexo. Esta lista 

integra profissões que correspondem às existentes nas competições internacionais (WorldSkills e EuroSkills) ou, 
que não correspondendo, são consideradas importantes do ponto de vista da promoção das qualificações a nível 
nacional e/ou regional. 

 
Nas profissões com idade limite de 21 anos, quando o número de inscritos esteja próximo do mínimo necessário, 
mas não o atinja, pode excecionalmente permitir-se a inscrição de candidatos com idade superior, até ao limite dos 
25 anos.  
 
Nestes casos a atribuição de medalhas é feita de acordo com a pontuação mais alta, sendo que, na eventualidade 
de uma participação no campeonato do mundo são selecionados os concorrentes com as pontuações mais altas 
e que cumpram os requisitos de participação em termos de idade. 
 

6. Após o fecho das inscrições a Comissão Organizadora avalia o n.º das mesmas a nível nacional e estabelece as 
profissões a incluir no campeonato nacional, bem como as que não serão consideradas por não reunirem um n.º 
suficiente de inscritos. 

 
7. Sobre a prova de pré-seleção: 
 

Número de concorrentes 
por profissão 

Sem limite mínimo ou máximo 

Data de realização 8 a 12 de fevereiro (o calendário das provas por profissão será oportunamente divulgado) 

Duração  1 dia 

Conceção e coordenação 

As provas (1 por profissão) são concebidas pelos diferentes Presidentes de Júri, sob a 
coordenação da Comissão Organizadora.  
 

Nos casos em que se justifique, e com um mês de antecedência, pode ser apresentado 
às diversas entidades, um draft da prova de modo a permitir a preparação do 
equipamento, das ferramentas e dos respetivos consumíveis. 
 
Compete ao Departamento de Formação Profissional distribuir as versões finais das 
provas pelas entidades inscritas. 
 
Às Delegações Regionais do IEFP, I.P. compete: 
• indicar aos candidatos individuais e candidatos de entidades que não reúnam 

condições para a realização da prova, onde a deverão realizar; 

• disponibilizar toda a informação relevante para o desenvolvimento da prova. 

Local de realização 

A prova pode ser realizada em todas as entidades que pretendam apurar concorrentes 
para a competição nacional, em articulação com a respetiva Delegação Regional do 
IEFP, I.P. 
 
Pretende-se que as provas de pré-seleção se integrem na atividade das escolas com 
oferta de formação profissional, escolas profissionais, centros de emprego e formação 
profissional, centros de formação de gestão participada, outras entidades formadoras 
certificadas e empresas, através do desenvolvimento de uma prova em contexto de 
formação.  
 
Em caso de necessidade, o apuramento de candidatos individuais ou de entidades 
empregadoras realizar-se-á nos centros de emprego e formação profissional da rede 
do IEFP, I.P. 

Regras de participação 
A participação na fase de pré-seleção pressupõe o rigoroso cumprimento do disposto 
nas Prescrições Técnicas e de Segurança e nas Regras de Competição estabelecidas no 
âmbito da Worldskills Portugal (a disponibilizar em breve no site da Worldskills Portugal). 
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Avaliação 

A avaliação dos concorrentes é feita por um ou mais formadores (que podem ser os 
formadores da ação no caso de entidades com formação a decorrer à data da pré-
seleção), que devem ter experiência na profissão em causa e, desejavelmente, 
experiência no âmbito dos campeonatos das profissões. 

Despesas 

• Os custos com a conceção das provas são suportados pelo orçamento do 
Departamento de Formação Profissional. 

• As verbas para fazer face ao desenvolvimento das provas de pré-seleção que 
decorrem nos serviços de formação do IEFP, I.P. (incluindo a aquisição de 
materiais de consumo de suporte às provas, quando necessário) são 
disponibilizadas através do orçamento das Delegações Regionais.  

• Os custos associados à presença de concorrentes e jurados, oriundos de 
entidades externas, em provas que decorram em centros do IEFP, I.P. 
(nomeadamente transporte e/ou estadia e/ou alojamento e honorários) são da 
responsabilidade da entidade participante e, no caso de participantes individuais, 
dos próprios. 

• Os custos inerentes à realização das provas em entidades externas ao IEFP, I.P. 
são suportados pelas próprias, no âmbito do desenvolvimento da ação. 

Resultados 
Em cada região é apurado um vencedor por entidade concorrente que poderá 
disputar o Campeonato Nacional, sendo, no entanto, estabelecido um limite máximo 
de concorrentes por profissão a nível regional e nacional. 

 
 

III.2 Seleção Intermédia  
 
Nas profissões em que o número de concorrentes apurados após a pré-seleção exceda o n.º de participantes definido 
para o campeonato nacional, deve realizar-se uma prova de seleção intermédia (prova adicional), em local a definir, 
que permita identificar os melhores candidatos, por região e por classificação obtida. 
 
Esta prova pode ter diferentes formas de organização: 
 

Regional 
Quando, em função do n.º e do local de origem dos concorrentes, houver 
necessidade de realizar as provas em todas as regiões ou apenas em algumas. 

Regional Agrupado 

Quando se verifique um baixo n.º de inscrições numa determinada profissão, as 
Delegações Regionais do IEFP, I.P. articulam entre si no sentido de rentabilizar a 
capacidade instalada, através do desenvolvimento de uma prova que integre 
concorrentes oriundos de 2 ou mais Delegações ou de providenciar o desenvolvimento 
das provas em parceria com entidades formadoras externas de reconhecida 
competência na profissão em causa. 

Nacional 
Quando, em função do n.º de concorrentes e da sua dispersão geográfica, se justificar 
a realização de uma única prova. 

 

Até à data limite de 14 de março de 2016, devem ser efetuadas as inscrições nominativas para o campeonato 
nacional, através de um formulário a disponibilizar oportunamente no site da Worldskills Portugal. 

 
A lista de concorrentes ao campeonato nacional é também divulgada nos diversos sites e redes sociais da 
Worldskills Portugal.   
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IV – Campeonato Nacional | Worldskills Portugal – Coimbra 2016  
 

O Campeonato Nacional - Coimbra 2016, vai desenvolver-se em função das condições técnico-logísticas existentes, e 
assenta nos seguintes pressupostos: 

 

Número de 
concorrentes por 
profissão 

mínimo: 6* 
máximo: 12 (sempre que as condições o permitam) 
(*) podem existir profissões em demonstração com um n.º de concorrentes inferior a 6. 

Profissões e 
concorrentes 

Deve observar-se o previsto no anexo a este documento no que respeita às profissões em 
competição e à elegibilidade dos concorrentes quanto à idade. 

Concorrentes Máximo de 400 

Participantes 

Máximo de 900 (incluindo concorrentes, jurados, comissão organizadora e demais 
elementos ligados à organização do evento) 
 
A comitiva participante é restrita aos elementos com atividade no âmbito dos Campeonatos 
(Delegado Técnico, Delegado Técnico Assistente, Delegado e Observadores Oficiais e 
Institucionais, Representantes Técnicos das Regiões, Chefes de Equipa, Chefes de Oficina, 
Concorrentes, Jurados, Observadores Técnicos, Técnicos ligados à comunicação e 
divulgação e demais elementos ligados à organização do evento) - todos os outros são 
considerados visitantes. 
 

Podem ser formulados convites a outros países, incluindo da CPLP - Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa, para participar em provas a selecionar (estes candidatos convidados 
estão dispensados das fases de pré-seleção e seleção intermédia). 

Locais de realização 
das provas 

Algumas provas poderão realizar-se fora dos serviços de formação, em empresas e/ou 
outras entidades formadoras/patrocinadoras locais ou em espaços com grande afluência 
de público, com o objetivo de minimizar custos e de maximizar a visibilidade do evento. 

Parcerias/Patrocínios 
Deve procurar maximizar-se as parcerias e apoios locais, regionais e nacionais, assim como 
os patrocínios. 

Divulgação/promoção 
A assegurar pelo GCRE em estreita colaboração com a Delegação Regional do Centro e com 
o Departamento de Formação Profissional. 

Despesas 

• É da responsabilidade das entidades participantes e dos concorrentes autopropostos: 
 

− O pagamento do package de participação, identificado no ponto VII 
(englobando estadia, alimentação e transporte entre a competição e o 
alojamento); 

− Deslocações para o local de competição; 
− A logística associada ao transporte das caixas de ferramentas. 

 

• É da responsabilidade do IEFP, I.P. assegurar as despesas decorrentes da participação 
dos seus concorrentes e equipas. 

 

Compete-lhe igualmente assegurar o pagamento de ações de promoção local e 
organização de eventos paralelos, tais como as cerimónias de abertura e de 
encerramento e eventos sociais envolvendo a organização, concorrentes e jurados. 
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V – Campeonatos Internacionais   
 
 

EuroSkills, Gotemburgo, Suécia 2016 e WorldSkills, Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 2017  
 

Definição da equipa 
de concorrentes / 
lista de profissões 

Finda a competição anterior (Campeonato Nacional ou Euroskills), e em função dos resultados 
observados, a Comissão Organizadora emite parecer sobre as profissões em que Portugal se 
fará representar na próxima etapa (EuroSkills ou WorldSkills. 

 
Os candidatos a selecionar são os 2 ou 3 melhores da etapa anterior, desde que cumpram com 
os requisitos, nomeadamente, em termos de idade. 

Planos de 
preparação 

• Conhecidas que sejam as prescrições técnicas a nível internacional, será desenvolvido, 
para cada candidato, pelo jurado indicado pela WorldSkills Portugal, um plano de 
preparação, com uma carga horária mínima de referência de 400 horas, com a planificação 
das atividades/tarefas, conteúdos e objetivos (cf. modelo fornecido pela Worldskills 
Portugal) e cuja execução compete às respetivas entidades. 

• Do plano devem constar provas de nível internacional, a aplicar a todos os concorrentes 
nas respetivas entidades. 

• Ao longo do período de preparação serão periodicamente desenvolvidas provas com a 
presença de todos os candidatos, com o objetivo de comparar o desempenho e evolução 
de cada um e finalmente selecionar o que reúna as melhores condições para representar 
Portugal. 

• Se em alguma profissão o desempenho dos candidatos for inferior ao espectável e não 
garanta o nível de participação esperado, a participação nacional nessa profissão deverá 
ser cancelada.  

• Data limite para apresentação, ao Delegado Técnico1, dos Planos de Preparação dos 
concorrentes às competições internacionais:  

Euroskills 
30 de junho de 2016 

Worldskills 
30 de dezembro de 2016 

 
Nota: 
Os concorrentes e/ou entidades que não definam e/ou cumpram um plano rigoroso de preparação 
visando os objetivos definidos pela Comissão Organizadora, serão substituídos. 

Logística 
A logística da participação nas competições internacionais é gerida pelos serviços centrais do 
IEFP, I.P., em estreita articulação com as Delegações Regionais e as Regiões Autónomas da 
Madeira e dos Açores. 

Objetivos 

A Comissão Organizadora define como objetivos de participação da seleção nacional as 
seguintes metas: 
 

− O reconhecimento internacional da equipa Portuguesa, como uma seleção de excelência, 
através da obtenção de uma média igual ou superior a quinhentos pontos, na escala 400 - 
600 da WorldSkills, que significa uma participação de excelência; 

− A obtenção de medalhas de excelência por, pelo menos, 50% dos concorrentes; 

− A obtenção de, pelo menos, uma medalha de ouro, prata ou bronze (no EuroSkills). 

Preparação das 
equipas técnicas 

Prevê-se, ainda, no período da preparação, ações de Team Building a organizar pelo 
Departamento de Formação Profissional, envolvendo concorrentes, jurados e chefes de 
equipa. 
 

1 O plano é aprovado pelo Delegado Técnico, em estreita colaboração com o Representante Técnico Regional, podendo, ainda, envolver o 
responsável e outros técnicos da entidade de origem do concorrente e eventuais entidades patrocinadoras. 
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Estas ações preveem, ainda, no cumprimento do previsto no Regulamento dos Campeonatos 
das Profissões, uma ação de formação específica para os jurados, bem como ações de Team 
coaching.  
 

No período que antecede a deslocação para as competições internacionais, há lugar a uma 
reunião-geral da comitiva nacional, em Xabregas, para transmissão da informação logística, 
com a presença dos concorrentes, jurados e chefes de equipa. 
 

Prevê-se, igualmente, uma reunião de balanço após a participação, a qual incluirá a entrega de 
certificados e de diplomas obtidos. 

Despesas com a 
participação 

• É da responsabilidade das entidades participantes e dos concorrentes autopropostos: 
− O pagamento do package de participação, identificado no ponto VII (englobando 

estadia, alimentação e transporte entre a competição e o alojamento); 
− Deslocações para o local de competição (viagens aéreas); 
− A logística associada ao transporte das caixas de ferramentas. 

 

• É da responsabilidade do IEFP, I.P., na qualidade de entidade gestora assegurar o package 
e as viagens dos elementos associados à organização (delegado oficial, delegado técnico, 
delegado técnico assistente, observadores oficiais e técnicos e chefes de equipa), assim 
como os custos com os seus concorrentes e jurados. 
 

O IEFP, I.P. assume, ainda, a comparticipação das outras despesas indispensáveis, 
designadamente: 

o a aquisição de serviços de transporte logístico para o transporte das caixas de 
ferramenta e outros itens necessários, em estreita articulação com a entidade 
internacional organizadora do campeonato; 

o a atribuição de “dinheiro de bolso” aos concorrentes para fazer face a despesas 
decorrentes da sua permanência no estrangeiro, no valor de: 

Euroskills 
120,00 € (cento e vinte euros) 

Worldskills 
200,00 € (duzentos euros) 

o a aquisição de fardas oficiais, brindes e ações de promoção e de representação 
institucional. 

Despesas com a 
preparação técnica 
dos candidatos 

• As despesas associadas à preparação técnica dos candidatos são uma responsabilidade da 
respetiva entidade de origem. 
 

• Considera-se desejável, para além do envolvimento das entidades formadoras, o 
contributo das entidades patrocinadoras e empregadoras, nomeadamente em termos de 
cedência de espaços, materiais e equipamentos e ou de dispensa de horas de 
serviço/criação de condições adequadas para efeitos de preparação (no caso de 
candidatos empregados). 

• Ao IEFP, I.P., por via das suas Delegações Regionais, cabe comparticipar na preparação dos 
seus concorrentes. 
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VII – Previsão de custos  
 

Campeonato Nacional 
Coimbra 2016 

Campeonato da Europa  
EuroSkills, Gotemburgo, Suécia 2016  

Campeonato do Mundo 
WorldSkills, Dubai, Abu Dhabi 2017 

Package por participante (valor 
médio estimado): 450,00€ variando 
em função do tipo de participação 
(concorrente, jurado, etc) 

Package por participante (valores estimados):  
− Concorrente: 1.500,00€ 
− Team leader: 1.800,00€ 
− Jurado: 2.300,00€  
− Delegados e Observadores Oficiais: 

2.400,00€  
 

Passagem Aérea (valor estimado): 800,00€ 

Package por participante:  
a definir 
 
 
 
Passagem Aérea (valor estimado): 1.500,00€ 

Notas 

O package integra a estadia, alimentação e deslocações entre o local de estadia e da competição. 

− Este valor será pago 
diretamente ao IEFP, I.P., por 
cada uma das entidades 
participantes, até à data limite 
de 30 de março de 2016. 

− Este valor é pago, por cada entidade participante, diretamente ao IEFP, I.P., que assegurará 
o pagamento à entidade organizadora, atendendo a que apenas é emitida uma fatura por 
país participante. 

− Será igualmente necessário suportar as viagens inerentes à participação. 

No que respeita a outras responsabilidades dos participantes, deverão ser observados o Regulamento dos Campeonatos das 
Profissões e demais normativos relacionados. 

 
 

VIII – Informação complementar | Adoção da marca WorldSkills Portugal  
 

A WorldSkills é uma plataforma mundial de excelência e de desenvolvimento de competências que se constitui como 
um movimento global no domínio dos campeonatos das profissões, mas também da promoção das qualificações, do 
desenvolvimento de carreiras, da educação e formação, da cooperação internacional e da pesquisa. 
 
Foi com base neste pressuposto que o IEFP, I.P., enquanto organismo representante de Portugal na WorldSkills 
Europe e na WorldSkills International, que organiza e realiza o Campeonato das Profissões a nível nacional e assume a 
representação portuguesa nos campeonatos internacionais adotou a marca Worldskills Portugal, que vem substituir a 
até então utilizada SkillsPortugal.  
 
Neste sentido, toda a documentação produzida neste âmbito pelos diversos intervenientes deve passar a considerar a 
nova designação e imagem, cujos logotipos abaixo se reproduzem: 
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IX – Anexo  

  

Cantaria A 21 anos 1995 Individual WSE/WSI

Ladrilhagem B 25 anos 1991 Individual WSE/WSI

Canalizações B 25 anos 1991 Individual WSE/WSI

Electricidade e Instalações A 21 anos 1995 Individual WSE/WSI

Alvenarias B 25 anos 1991 Individual WSE/WSI

Pintura e Decoração B 25 anos 1991 Individual WSE/WSI

Marcenaria A 21 anos 1995 Individual WSE/WSI

Carpintaria de Limpos A 21 anos 1995 Individual WSE/WSI

Jardinagem Paisagistica B 25 anos 1991 Individual WSE/WSI

Refrigeração e Climatização A 21 anos 1995 Individual WSE/WSI

Técnico de Programação e Operação em Máquinas de Transformação da Madeira (CNC) B 25 anos 1991 Individual WSE

Desenho Construção Civil  - CAD B 25 anos 1991 Individual n.a.

Joalharia A 21 anos 1995 Individual WSI

Florista B 25 anos 1991 Individual WSE/WSI

Tecnologias da Moda A 21 anos 1995 Equipa de 2 WSE/WSI

Desenho Gráfico A 21 anos 1995 Individual WSE/WSI

Vitrinismo B 25 anos 1991 Individual WSE/WSI

Tecnologias da Informação B 25 anos 1991 Individual WSI

Impressão Offset B 25 anos 1991 Individual WSI

Web Design A 21 anos 1995 Individual WSE/WSI

Gestão Redes Informáticas A 21 anos 1995 Individual WSE/WSI

Contabil idade e Gestão B 25 anos 1991 Individual n.a.

Multimédia - Animação 2D/3D B 25 anos 1991 Equipa de 2 n.a.

Multimédia - Animação/Vídeo B 25 anos 1991 Equipa de 2 n.a.

Polimecânica A 21 anos 1995 Individual WSI

Mecatrónica Industrial C 24 anos 1992 Equipa de 2 WSE/WSI

Desenho Industrial - CAD A 21 anos 1995 Individual WSE/WSI

Fresagem CNC A 21 anos 1995 Individual WSE/WSI

Soldadura A 21 anos 1995 Individual WSE/WSI

Electrónica Industrial A 21 anos 1995 Individual WSE/WSI

Electromecânica Industrial A 21 anos 1995 Individual WSE/WSI

Robótica Móvel B 25 anos 1991 Equipa de 2 WSE/WSI

Serralharia Civil  (Const. Met.) B 25 anos 1991 Individual WSI

Serralharia Civil  (Chapa Fina) B 25 anos 1991 Individual n.a.

Técnico de Energias Renováveis B 25 anos 1991 Individual n.a.

Relojoaria B 25 anos 1991 Individual n.a.

Cabeleireiro B 25 anos 1991 Individual WSI/WSE

Esteticismo B 25 anos 1991 Individual WSI/WSE

Pastelaria A 21 anos 1995 Individual WSI

Cozinha A 21 anos 1995 Individual WSI/WSE

Serviço de Mesa e Bar A 21 anos 1995 Individual WSI/WSE

Recepção Hoteleira B 25 anos 1991 Individual WSE

Segurança e Saúde no Trabalho B 25 anos 1991 Individual n.a.

Ótica Ocular B 25 anos 1991 Individual n.a.

Tecnologia Automóvel (Mecatrónica) A 21 anos 1995 Individual WSI/WSE

Técnico de Produção Aeronáutica – Montagem de Estruturas B 25 anos 1991 Individual n.a.

Produção e transformação de Compósitos B 25 anos 1991 Individual n.a.

Tecnologia de Motociclos (Mecatrónica) B 25 anos 1991 Individual n.a.

Tecnologias Cerâmica B 25 anos 1991 Individual n.a.

Artes de palco - Dança B 25 anos 1991 Individual n.a.

Artes de palco - Música B 25 anos 1991 Individual n.a.

Artes de palco - Teatro B 25 anos 1991 Individual n.a.

Programador de Sistemas Informáticos B 25 anos 1991 Individual n.a.

Criação de Conteúdos para Informação B 25 anos 1991 Equipa de 3 n.a.

Empreendedorismo B 25 anos 1991 Equipa de 3 n.a.

Legenda: WSE - Worldskil ls Europe / WSI - Worldskil ls International

Demonstrações

Co
rr

es
po

nd
ên

cia
In

te
rn

ac
io

na
l

Construção 
Civil e Obras 

Públicas

CONSTRUCTION 
AND BUILDING 
TECHNOLOGY

Cluster
 Worldskills Portugal - Coimbra 2016

Profissões 

Idade limite do
concorrente a
31 Dezembro

 de 2016

Tipo de 
competição

Artes 
Criativas

CREATIVE ARTS 
AND FASHION

Produção, 
Engenharia e 

Tecnologia

MANUFACTURING
 AND ENGINEERING

 TECHNOLOGY

Serviços Sociais, 
Pessoais 

e Turismo

SOCIAL AND 
PERSONAL 
SERVICES

Transporte 
e Logística

TRANSPORTATION 
AND LOGISTICS

Nascidos entre
1999 e 31 de 

dezembro de

Gestão e 
Tecnologias da 

Informação

INFORMATION AND 
COMMUNICATION 

TECHNOLOGY

Código de 
idade por 
profissão
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