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Coordenação

Comissão Organizadora do Ciclo 2015-2017

Observações
Portugal, através do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. (IEFP, I.P.),
é membro fundador da WorldSkills International (WSI) e da WorldSkills Europe
(WSE), estando representado nos Comités Estratégicos e Técnicos das referidas
Organizações.
Cabe ao IEFP, I.P. a promoção, organização e realização de todas as atividades
relacionadas com os Campeonatos das Profissões.
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Enquadramento
O Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. (IEFP, I.P.), enquanto representante de Portugal nas organizações
WorldSkills International e WorldSkills Europe, promove o Campeonato das Profissões a nível nacional e assume a
representação portuguesa nos Campeonatos das Profissões de âmbito internacional.
Neste contexto, dá-se agora início ao novo ciclo do Campeonato das Profissões 2015-2017, com o objetivo de apurar o
campeão nacional em cada uma das profissões a concurso, que poderá vir a assegurar a representação de Portugal na
5.ª edição do Campeonato Europeu das Profissões, que decorrerá em novembro e dezembro de 2016, na Suécia
(Gotemburgo), e na 44.ª edição do Campeonato Mundial das Profissões, que terá lugar nos Emirados Árabes Unidos
(Abu Dhabi), em outubro de 2017.
Etapas do ciclo 2015-2017:

Pré-seleção
Seleção intermédia
Campeonato Nacional
Campeonato Europeu (Euroskills)
Campeonato Mundial (Worldskills)

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.

Inscrições para a fase de pré-seleção
1.

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

2.

Podem inscrever-se:
•

escolas com oferta de formação profissional,
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•
•
•
•
•
•

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.

3.

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.

4.

As profissões e idades elegíveis para efeitos de inscrição encontram-se igualmente disponíveis no quadro anexo a
este documento. 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.

5.

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, sendo que neste último caso não haverá lugar a provas de pré-seleção.

6.

Sobre as provas de pré-seleção:
Número de concorrentes
por profissão
Data de realização

Sem limite mínimo ou máximo

Duração

1 dia

22 a 26 de fevereiro (o calendário das provas por profissão será oportunamente divulgado)

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.
Conceção e coordenação

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;
•

Locais de realização

disponibilizar toda a informação relevante para o desenvolvimento da prova.

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
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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 (disponíveis no site da Worldskills Portugal).

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 préseleção), que devem ter experiência na profissão em causa e, desejavelmente,
experiência no âmbito dos Campeonatos das Profissões.

Despesas

Resultados

•

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 candidatos 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.

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.

Apuramento para o Campeonato Nacional
1.

O próximo Campeonato Nacional vai decorrer em Coimbra, de 22 a 27 de maio de 2016.

2.

O número máximo de concorrentes ao Campeonato Nacional é de 12 por profissão, em função das condições
técnico-logísticas para a realização das provas.

3.

São considerados elegíveis os candidatos que na prova de pré-seleção obtenham avaliação igual ou superior a
80% de pontuação máxima.

4.

A candidatura dos concorrentes ao Campeonato Nacional é feita pelas entidades proponentes, sendo selecionável
apenas aquele que, reunindo as condições de elegibilidade, tenha vencido a prova.

5.

Desde que não seja excedido o limite máximo de concorrentes por profissão, cada região selecionará um
concorrente por entidade, não estando configurada uma quota por região.
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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 (será
assegurado, no mínimo, um participante por região).
6.

Nas profissões em que não se atinja o número mínimo de 6 inscritos, a Comissão Organizadora, pode
excecionalmente admitir um aumento do número de concorrentes por entidade, nessa profissão.

Divulgação
As orientações e informação relevante para as diversas etapas dos Campeonatos serão objeto de divulgação através
de Notas Informativas.
Mais informação, em permanente atualização, encontra-se igualmente disponível em:
Site da Worldskills Portugal - https://worldskillsportugal.iefp.pt
Portal do IEFP, I.P. - www.iefp.pt
Redes sociais:

Facebook
Twitter
YouTube
Flickr
Instagram
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Worldskills Portugal - Coimbra 2016
Profissões

Cluster

Construção
Civil e Obras
Públicas
CONSTRUCTION
AND BUILDING
TECHNOLOGY

Artes
Criativas
CREATIVE ARTS
AND FASHION

Gestão e
Tecnologias da
Informação
INFORMATION AND
COMMUNICATION
TECHNOLOGY

Produção,
Engenharia e
Tecnologia
MANUFACTURING
AND ENGINEERING
TECHNOLOGY

Serviços Sociais,
Pessoais
e Turismo
SOCIAL AND
PERSONAL
SERVICES

Transporte
e Logística
TRANSPORTATION
AND LOGISTICS

Demonstrações

Código de
idade por
profissão

Idade limite do
Nascidos entre
Tipo de
concorrente a
1999 e 31 de
competição
31 Dezembro
dezembro de
de 2016

Correspondência
Internacional

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

Contabilidade 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 - Worldskills Europe / WSI - Worldskills International
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