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Portugal, através do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P.
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Empresas conceituadas, nacionais e multinacionais, deram já o seu apoio e patrocínio.
Gostaríamos de convidar a sua empresa a fazer parte do número selecionado de parceiros e patrocinadores.
Venha descobrir como.

O QUE SÃO OS CAMPEONATOS DAS PROFISSÕES?
São competições dirigidas a jovens entre os 17 e os 25 anos, que concluíram ou se encontram a frequentar um percurso
de qualificação, em modalidades de educação e formação profissional, e visam demonstrar o nível individual de
competências, rigor e domínio de técnicas e de ferramentas para o exercício de cada profissão a concurso, através da
realização de provas práticas de desempenho avaliadas segundo critérios exigentes e de acordo com prescrições técnicas
estabelecidas internacionalmente por júris compostos de peritos altamente qualificados (formadores, profissionais,
empresários).
Com estes Campeonatos, pretende-se aferir a eficácia da formação profissional ministrada pelos diferentes operadores, e,
simultaneamente, induzir fatores de crescente qualidade, inovação e criatividade nos processos de ensino-aprendizagem.
Os Campeonatos têm lugar de 2 em 2 anos e reúnem os classificados com as melhores pontuações na fase de préseleção, que disputam entre si o título de campeão nacional em cada profissão.
Os campeões da fase nacional candidatam-se a uma participação nos Campeonatos Europeu e Mundial das Profissões,
organizados, respetivamente, pela WorldSkills Europe e pela WorldSkills International.

COMO COMEÇARAM OS CAMPEONATOS DAS PROFISSÕES?
O conceito dos Campeonatos das Profissões remonta ao ano de 1950, quando se disputaram, em Madrid, os primeiros
Campeonatos Internacionais das Profissões entre Portugal e Espanha, no qual participaram 24 concorrentes, 12 de cada
país, distribuídos por 12 profissões. Esta iniciativa inédita conduziu, ainda na década de 50, à criação de uma organização,
atualmente designada por WorldSkills International (www.worldskills.org), assente em pressupostos de cooperação,
partilha de boas práticas e promoção da importância das competências profissionais no desenvolvimento socioeconómico
dos países.
Portugal é o único país membro fundador da Worldskills International que permanece de forma ininterrupta até à data,
tendo sido a entidade organizadora da 13.ª edição do Campeonato do Mundo no ano de 1964, estando atualmente
representado no Comité Estratégico e no Comité Técnico da referida organização. Portugal é, assim, o país com mais
experiência neste domínio, tendo celebrado, em 2015, 65 anos de participação. Ao longo da sua história de participação
contou com cerca de 669 jovens profissionais e obteve 29 medalhas de ouro, 59 medalhas de prata, 52 medalhas de
bronze e 82 medalhas de excelência.

QUE OBJETIVOS SE PRETENDEM ALCANÇAR COM OS CAMPEONATOS DAS PROFISSÕES?
 Estimular os jovens para a obtenção de uma qualificação profissional e para a importância da manutenção de padrões
de excelência no desempenho profissional;
 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;
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 Promover novas profissões de base tecnológica, estratégicas para o desenvolvimento da economia, designadamente
em áreas de bens e serviços transacionáveis;
 Contribuir para o desenvolvimento de um ambiente de negócios competitivo, através do aperfeiçoamento de
métodos e técnicas de organização e de execução do trabalho;
 Desenvolver os valores da qualidade, da criatividade, da autonomia e do trabalho em equipa;
 Dinamizar o intercâmbio científico e tecnológico, mas também social e cultural, entre os jovens técnicos de formação,
operadores de formação, empresas e restantes entidades envolvidas;
 Avaliar a qualidade da formação e contribuir para o debate e reflexão sobre a qualificação profissional e consequente
interação entre o ensino profissional, ensino tecnológico, formação profissional e mercado de trabalho;
 Estimular o ajustamento entre as qualificações e o mercado de emprego, proporcionando às empresas a oportunidade
de participarem ativamente na formação profissional, através da oferta de formação em contexto de trabalho, e de
recrutarem jovens profissionais de excelência;
 Divulgar a oferta formativa nacional junto a públicos em fase de decisão vocacional;
 Sensibilizar os jovens, famílias, empresários e população ativa em geral (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;
 Aumentar a notoriedade de Portugal nos mercados externos através da representação dos melhores profissionais
portugueses nas competições internacionais da WorldSkills International (WSI) e da EuroSkills (WSE).

CAMPEONATO NACIONAL DAS PROFISSÕES 2016 – COIMBRA, CAPITAL DAS COMPETÊNCIAS
Em 2016, é Coimbra que vai acolher o Campeonato Nacional,
de 22 a 27 de maio.
Ao longo destes 6 dias, cerca de 400 jovens altamente
qualificados vão competir entre si, em mais de 50 profissões,
transformando Coimbra na Capital das Competências (v.d. mapa
no final do documento).

O número de participantes no Campeonato Nacional depende
do número de apurados na prova de pré-seleção e do número
de inscritos para participar neste evento.
À semelhança do último Campeonato Nacional, que decorreu
em 2014 no Porto, preconiza-se um número máximo de 12
concorrentes por profissão, em 48 profissões, 10 das quais em
demonstração (vide Anexo 1).
Na edição anterior contámos com 370 participantes, pelo que
se estima que em 2016, mantendo os mesmos pressupostos, o
número de participantes possa atingir os 400. O número de
jurados, desejavelmente, deverá ser igual ao número de
equipas.
Quem visitar este evento pode contar com muito mais para
além da competição. A criatividade artística e profissional, a
ciência e a inovação tecnológica, vão ser levados à grande
massa de público. A Worldskills Portugal – Coimbra 2016 tem
essa ambição, através de iniciativas desenvolvidas, quer nos espaços da competição e zona envolvente, quer em vários
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pontos da cidade, ao longo dos dias, nomeadamente, demonstrações formativas e tecnológicas, exposições,
workshops, conferências, debates, TED, etc.
A organização espera cerca de 10.000 visitantes, na sua larga maioria jovens, formadores e professores e outros profissionais
com intervenção nos domínios da formação e da educação, mas também empresários, famílias e público em geral.

BENEFÍCIOS PARA OS PATROCINADORES
Como patrocinador da Worldskills Portugal – Campeonatos das Profissões, a sua
entidade e/ou marca estará associada a este evento e integrará a montra do que de
melhor existe em Portugal em matéria de qualificação profissional, com os seguintes
benefícios, entre outros:


Reforço da reputação da sua organização a nível nacional e internacional;



Projeção da sua imagem e reconhecimento social interno e externo;



Demonstração do know-how e, simultaneamente, inspiração para que mais
jovens invistam na sua qualificação;



Associação do seu know-how, técnicas de trabalho e tecnologia a um evento
único e global;



Integração numa rede alargada de entidades e peritos participantes, com
relevância no seu setor de atividade em concreto;



Participação num evento com 65 anos de história.

PORQUÊ PATROCINAR?


O Campeonato Nacional das Profissões – Coimbra 2016, é um megaevento
nacional no âmbito da promoção das qualificações profissionais;



O Serviço de Formação Profissional de Coimbra e os outros espaço onde vão
decorrer as provas transformar-se-ão em ateliers verdadeiramente
espetaculares das profissões, através da excelência do desempenho dos
concorrentes;



Estamos perante uma reunião virtuosa de atores relevantes para o setor da
educação e da formação profissional em Portugal, com destaque para
responsáveis e decisores políticos e económicos, parceiros institucionais, e
gestores. Para formadores e professores, formandos e jovens profissionais.
Para escolas e empresas. E para as famílias;



Vamos criar o enquadramento certo e a oportunidade, quer para confrontar e
atualizar instrumentos e metodologias da formação, quer para a afirmação das
áreas e percursos prioritários para a formação profissional, tendo em vista a
qualificação para o emprego;



Vamos contar com:
 8.000 m de espaços oficinais, devidamente equipados;
2

 400 jovens profissionais oriundos de conceituadas empresas e operadores
de educação e formação;
 48 profissões em competição, mais 10 em demonstração, estruturadas
em 6 áreas profissionais;
 800 participantes nas provas, dos quais 400 concorrentes, 350 jurados,
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peritos e observadores;
 10.000 visitantes.
A criatividade artística e profissional, a ciência e a inovação tecnológica, podem e
devem ser levados à grande massa de público. A Worldskills Portugal – Coimbra
2016 tem essa ambição, através de iniciativas desenvolvidas, quer nos espaços da
competição e zona envolvente, quer em vários pontos da cidade, ao longo dos dias:


Visitas guiadas para escolas e entidades formadoras;



Demonstrações formativas e demonstrações tecnológicas, acompanhadas por
técnicos e formadores;



Exposições. Workshops. Conferências. Debates. TED.

Vão ainda decorrer visitas de entidades e empresas dos mais variados setores de
atividade.

COMO PATROCINAR?
O patrocínio à Worldskills Portugal – Campeonato das Profissões, poderá ser feito
através da cedência ou aquisição de bens, equipamentos ou serviços, em género e
know-how, no âmbito das seguintes áreas:




Comunicação & imagem do evento;
Logística do campeonato;
Técnica, em qualquer uma das profissões em competição (know-how,
máquinas, ferramentas, materiais de consumo, instalações, etc.).

TIPOLOGIAS DE PATROCÍNIOS
A. Parceiros/patrocinadores oficiais: por via da celebração de protocolos de
colaboração com o IEFP, I.P. em que os patrocinadores assumem, durante um
determinado período de tempo, um conjunto de compromissos,
designadamente em matéria de disponibilização de equipamentos, materiais,
documentação, etc.
As restantes categorias de patrocinadores, apoiam através da cedência ou aquisição
de bens, equipamentos ou serviços, em género e know-how, de acordo com os
seguintes valores:
B.
C.
D.
E.

Patrocinadores Diamante: a partir de 200.000,00 €
Patrocinadores Ouro: até 200.000,00 €
Patrocinadores Prata: até 75.000,00 €
Patrocinadores Bronze: até 25.000,00 €

F.
G. Patrocinadores Exclusivos
Independentemente da categoria, pode obter a exclusividade se garantir todo o
equipamento e materiais necessários à realização das provas no âmbito de uma
determinada profissão. Assegura, desta forma, que apenas a sua marca será visível
no decurso da referida prova, estando assim vedada a visibilidade de outras marcas
concorrentes.
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RESPONSABILIDADES DOS PATROCINADORES



Garantir a entrega atempada, e em conformidade com o acordado com a
organização, dos bens, equipamentos ou serviços;
Garantir a existência de seguros para os bens/equipamentos cedidos.

CONTRAPARTIDAS PARA OS PATROCINADORES







Divulgação do logo da empresa no Handbook, nos folhetos promocionais e nos
filmes institucionais;
Divulgação no local da competição: nas provas e em painel específico;
Divulgação nos seminários e eventos paralelos;
Divulgação no local das cerimónias de abertura e de encerramento;
Disponibilização de espaço para divulgação do patrocinador no espaço da
competição desde que assegurem o stand;
Divulgação no website oficial da Worldskills Portugal e nas diversas redes
sociais.

A lista detalhada com as contrapartidas em função da tipologia do patrocínio está
disponível no Anexo 2.

Convidamo-lo a fazer parte de um evento com 65 anos de história!

Acompanhe-nos em:
Site da Worldskills Portugal: https://worldskillsportugal.iefp.pt
Facebook
Twitter
YouTube
Flickr
Instagram

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

PRÓXIMAS COMPETIÇÕES | 2016 E 2017
Na sequência do Campeonato Nacional será apurado 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.
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BREVE RESUMO DOS CAMPEONATOS ANTERIORES
 CAMPEONATO NACIONAL DAS PROFISSÕES

PORTO 2014
O último Campeonato Nacional das Profissões teve
lugar no Centro de Emprego e Formação Profissional
do Porto em maio de 2014.
Esta edição contou com a participação de 361
concorrentes, 350 jurados e outros técnicos e
formadores, cerca de 100 entidades formadoras,
mais de 50 empresas e outras entidades
patrocinadoras, no âmbito de 47 profissões a
concurso.
Pela primeira vez assistiu-se a um tão elevado
número de participantes, oriundos de todas as
regiões do país (continente e ilhas), e a uma
diversidade representativa dos operadores de
formação que atuam a nível nacional.
Paralelamente,
decorreram
5
seminários,
organizados pelo Centro Nacional de Qualificação de
Formadores, com o objetivo de debater temáticas
relacionadas com a educação a formação, o
emprego e a evolução tecnológica.
O número de visitantes ultrapassou os 10.000, na sua
larga maioria jovens, formadores e professores e
outros profissionais com intervenção nos domínios
da formação e da educação, mas também
empresários, famílias e público em geral.
Aos 129 concorrentes com melhor desempenho em
cada uma das profissões foram atribuídas medalhas,
correspondentes aos 1.º, 2.º e 3.º lugares, numa
cerimónia pública na Casa da Música.

 CAMPEONATO EUROPEU DAS PROFISSÕES
LILLE 2014
O EuroSkills 2014, realizado de 2 a 4 de outubro, em
Lille-França, contou com a participação de 420
concorrentes, 323 jurados, em representação de 25
países e mais de 200 entidades patrocinadoras no
âmbito das 41 profissões em competição.
Os 90.000 visitantes, para além de assistirem às
provas práticas dos concorrentes, tiveram a
oportunidade de experimentar atividades das
diversas profissões, recolher informação sobre a
formação profissional e conhecer jovens
profissionais altamente qualificados. Foi também
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ocasião para o encontro de reputadas
individualidades europeias, que se juntaram em
palestras, seminários, conferências e reuniões de
trabalho para debater e definir o futuro da indústria,
educação e formação na Europa.
A participação nacional envolveu 27 jovens e 23
jurados em 23 profissões, que num ambiente
altamente competitivo e com elevados padrões de
exigência e qualidade conquistaram resultados de
excelência
atestando a
qualidade
e
o
profissionalismo dos jovens portugueses.
Portugal obteve o 5.º lugar, na soma total de
pontos, entre 25 países. Dos 27 concorrentes em
prova 20 alcançaram prémios (74,1%), coletivos
e/ou individuais nas 22 profissões em que
competiram.
O desempenho dos concorrentes nacionais atingiu o
nível de excelência tendo sido conquistadas 2
medalhas de ouro (Receção hoteleira e Soldadura), 7
medalhas de prata (Web design; Desenho gráfico;
Programação e operação máquinas transformação
de madeiras – CNC; Impressão offset; Fresagem
CNC; Tecnologias da moda), 4 medalhas de bronze
(Eletromecânica industrial; Tecnologia automóvel e
Robótica Móvel), 9 medalhões de excelência e 1
medalha Best of the Nation.

 CAMPEONATO DO MUNDO DAS PROFISSÕES
SÃO PAULO 2015
Portugal esteve representado, através dos
participantes mais bem classificados a nível nacional
e europeu no 43.º Campeonato Mundial das
Profissões - WorldSkills 2015 - onde estiveram 59
países em competição, das Américas, África, Ásia,
Pacífico Sul e Europa. O WorldSkills 2015 decorreu
em São Paulo, no Brasil, de 12 a 15 de agosto, e
contou com cerca de 1.200 concorrentes e 245.000
visitantes.
Neste evento foram obtidos 8 certificados de
excelência que correspondem a desempenhos de
qualidade superior nas profissões de CAD –
Desenho industrial; Desenho gráfico; Eletricidade de
instalações; Eletromecânica industrial; Gestão de
redes informáticas; Polimecânica; Soldadura e
Tecnologia automóvel.
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ANEXO 1 | Profissões em competição no Campeonato Nacional - Coimbra 2016

Worldskills Portugal - Coimbra 2016
Profissões

Cluster

Canalizações
Electricidade e Instalações
Construção
Civil e Obras
Públicas

Marcenaria
Jardinagem Paisagistica
Refrigeração e Climatização
Desenho Construção Civil - CAD
Joalharia

Artes
Criativas

Tecnologias da Moda
Desenho Gráfico
Vitrinismo
Tecnologias da Informação
Web Design

Gestão e
Tecnologias da
Informação

Gestão Redes Informáticas
Contabilidade e Gestão
Multimédia - Animação 2D/3D
Multimédia - Animação/Vídeo
Programação de Sistemas Informáticos
Polimecânica
Mecatrónica Industrial
Desenho Industrial - CAD

Produção,
Engenharia e
Tecnologia

Fresagem CNC
Soldadura
Electrónica Industrial
Electromecânica Industrial
Serralharia Civil (Construções Metálicas)
Relojoaria
Cabeleireiro

Serviços Sociais,
Pessoais
e Turismo

Esteticismo
Pastelaria
Cozinha
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Worldskills Portugal - Coimbra 2016
Profissões

Cluster

Serviço de Mesa e Bar
Recepção Hoteleira
Segurança, Higiene do Trabalho
Ótica Ocular
Tecnologia Automóvel (Mecatrónica)
Transporte
e Logística

Produção Aeronáutica – Montagem de Estruturas
Produção e transformação de Compósitos
Tecnologia de Motociclos (Mecatrónica)
Impressão Off-set - DEMO
Pintura e Decoração - DEMO
Robótica Móvel - DEMO
Serralharia Civil (Chapa Fina) - DEMO
Produção Cerâmica

Demonstrações
Artes de palco - Dança
Artes de palco - Música
Artes de palco - Teatro
Análises laboratorial
Criação de Conteúdos para Informação
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ANEXO 2 | Lista de contrapartidas aos patrocinadores

Tipos de patrocínio

Contrapartidas

Paineis e
sinalética

Espaço do
Patrocinador

Na profissão
patrocinada

Comunicação
On-line

Comunicação
Impressa

Campanha
Publicitária

Oficial

Diamante

Ouro

Prata

Bronze

Logo no painel geral de patrocinadores
Logo em painel nas áreas de competição
Logo em painel nos espaços de
Seminários/Conferências/Workshops
Logo em painel no espaço do catering
Divulgação de material promocional/conteúdos corporativos, em
vídeo ou outros suportes (da responsabilidade do patrocinador)
Cedência de espaço tipo 3x2,5 (16)
Divulgação de material promocional e merchandising aos
concorrentes e jurados
Logo em painel de identificação
Apresentação aos concorrentes e jurados na manhã que
antecede o inicio da competição
Logo com link no site da Worldskills Portugal
Divulgação do patrocinador nas redes sociais
Logo na newsletter do evento (várias ao longo da competição)
Logo no programa de Seminários/Conferências/Workshops
Logo em flyers de divulgação
Logo no “Hand Book”
Logo no jornal do evento (uma edição no último dia)
Logo em meios de comunicação social
Logo com identificação em meios de comunicação social

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

b)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Logo na publicidade outdoor na área de Coimbra

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

a)

a)

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

b)
x

b)
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

Cerimónias de abertura e encerramento - Logo em painel
Cerimónias de abertura e encerramento - Logo projetado em
ecrã
Eventos,
Cerimónia de encerramento - entrega pública de medalhas de
Seminários e
acordo com o patrocinio
Workshops
Dinamização de seminários/workshops na área específica *
Participação em seminários/workshops **
Visita guiada à área da competição
Material de divulgação do patrocinador no "wellcome kit"
(mediante seleção)
Logo na T-shirt oficial do evento
Convite para jantar de Jurados
Outros
Apresentação durante o jantar de Jurados
Convite para "Partner Reception"
Convites para a Cerimónia de Encerramento
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