CAMPEONATO NACIONAL DAS PROFISSÕES | SKILLSPORTUGAL, BEJA – ALENTEJO 2018

ENQUADRAMENTO
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, onde se
destaca 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, por um lado, 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.
Este é um conceito que já tem uma longa história, remontando ao ano de
1950, quando se disputaram, em Madrid, os primeiros Campeonatos
Internacionais das Profissões entre Portugal e Espanha, e 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, assente em pressupostos de cooperação, partilha de boas práticas e
promoção da importância das competências profissionais no desenvolvimento socioeconómico dos países.
Sublinha-se o papel de Portugal, que se constitui como o único país membro fundador da Worldskills International que
permanece de forma ininterrupta até à data. Portugal é, assim, o país com mais experiência neste domínio, tendo
celebrado, em 2017, 67 anos de participação. Ao longo deste período contou com 708 jovens profissionais em
competição e obteve 29 medalhas de ouro, 61 medalhas de prata, 53 medalhas de bronze e 92 medalhas de excelência.
O Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP entende a WorldSkills como 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, assim, com base neste pressuposto que, 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 através da WorldSkills
Portugal.
Ao integrar esta organização no seio da sua estrutura, o Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. procura, em
síntese:
• 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;
• 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;
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• 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;
• 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;
• 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).
Os Campeonatos Nacionais têm lugar de 2 em 2 anos e reúnem os classificados com as melhores pontuações na fase de
pré-seleção, que disputam entre si o título de campeão nacional em cada profissão.
Os campeões da fase nacional candidatam-se, assim, a uma participação nos Campeonatos Europeu e Mundial das
Profissões, organizados, respetivamente, pela WorldSkills Europe e pela WorldSkills International.

Em 2018, é Beja que vai acolher o Campeonato Nacional, de 25 de fevereiro a 2 de março.
Ao longo destes 6 dias, 380 jovens altamente qualificados vão competir entre si, em 40 profissões, transformando Beja
na Capital das Competências.
Mas 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. O SkillsPortugal, Beja –
Alentejo 2018 tem essa ambição, através de iniciativas desenvolvidas, quer nos espaços da competição e zona
envolvente, quer em vários pontos da região do Alentejo, ao longo dos dias, nomeadamente, demonstrações
formativas e tecnológicas, exposições, workshops, conferências, etc.

CALENDÁRIO RESUMIDO
Dia
25 fevereiro
26 fevereiro
27 e 28 fevereiro
01 março

Acontecimento
Cerimónia pública de Abertura
Arena de Évora | 17h00 às 19h30
Jantar de boas vindas| Páteo Alentejano
Competições abertas ao público | 13h00 às 18h00
Competições abertas ao público | 10h00 às 18h00
Competições abertas ao público | 10h00 às 13h00
Almoço de encerramento | 12h30 às 14h00
Auditório Municipal António Cheinho, Santiago do Cacém

02 março
Cerimónia de encerramento e entrega de prémios
Pavilhão Multiusos de Sines | 15h00 às 17h30

EVENTOS PARALELOS
Seminários
Simultaneamente às provas decorrerão os seguintes seminários/conferências:
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DIAS 8 E 9 DE FEVEREIRO
Conferência Internacional "Qualificação, Emprego e Desenvolvimento Territorial: Novos Desafios
Local: Centro de Artes do Espetáculo de Portalegre
DIA 26 DE FEVEREIRO
14h00 – 17h00 | 1.º Fórum Nacional de Campeões da WorldSkills Portugal
Local: Auditório do Serviço de Formação Profissional de Beja
DIA 27 DE FEVEREIRO
09h30 – 13h00 | Encontro de Empresários
Local: Auditório do Serviço de Formação Profissional de Beja
DIA 28 DE FEVEREIRO
09h30 – 16h30 | Formação de Formadores: Da certificação à prática formativa
Local: Auditório do Serviço de Formação Profissional de Beja

Workshops Técnicos
Vão decorrer diversos workshops técnicos, da responsabilidade de patrocinadores do Campeonato, onde serão
apresentados produtos e desenvolvimentos recentes em diversos setores de atividade de empresas como:
• Auchan/Jumbo
• Festo
• HAAS
• Instituto de Soldadura e Qualidade
• Lincoln
• OBO Bettermann
• Phoenix Contact
• Schneider
• Siemens
Pontos / locais de animação
Os concorrentes e visitantes poderão ainda assistir (e participar) na animação diária que faz deste Campeonato
Nacional das Profissões uma festa.
Exposição
A Exposição sobre os 65 anos de Campeonatos Internacionais que associa a realização destas provas aos marcos da
história mundial ao longo destas seis décadas estará patente a todos os visitantes.

PARCEIROS E PATROCINADORES
À semelhança do que aconteceu nas edições anteriores dos campeonatos nacionais, também este ano a adesão de
parceiros e patrocinadores foi muito significativa, sendo possível lista até à data os seguintes:
Parcerias
Parceiros institucionais
Casa Pia de Lisboa
ATEC
CENCAL
CENJOR
CENJOR
www.iefp.pt

Patrocínios
Ares da Terra
Associação KNX Portugal
BENSIL
Expansão York
Femasete
FESTO
Frezite
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CEPRA
CFPSA
CINDOR
MODATEX

Parceiros de competição
Câmara Municipal de Beja
Administração do Porto de Sines
Caixa de Crédito Agrícola do Litoral Alentejano
Câmara Municipal de Évora
Câmara Municipal de Portalegre
Câmara Municipal de Santiago do Cacém
Câmara Municipal de Sines
CCDR - Alentejo
CIMBAL - Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo
Delta
Direção-Geral de Educação do Alentejo
Escola de Hotelaria e Turismo (Portalegre)
GESTAMP
Herdade Vale da Rosa
Maravilha Farms
Maredeus
Repsol
Vitacress

Grupo PIE S.A.
HAAS - After Sales S.A.
Hager
Host - Hotel Systems
Hotel Beja Parque Hotel
HR Group
Impoeste S.A.
Instituto de Soldadura e Qualidade
José Cândido Chícharo & Filho, Lda.
JUMBO
Kawasaki
LAUAK Portuguesa - Indústria Aeronáutica, Lda.
LC-NEGÓCIOS
Lincoln Electric Company
L'ORÉAL - Portugal
MASTERCAM/GRANDESOFT
MISTER MAN
Moveis Fernandes
OBO BETTERMANN
ONEGASTRO
PHOENIX CONTACT
PingWinMBA
Portugal Telecom
SAFETYKLEEN PORTUGAL
SCHNEIDER Electric Portugal
SIEMENS, S.A.
Tanqueluz
Valrhona
VENTILAÇÕES MOURA, Lda.

Benefícios para os patrocinadores
Como patrocinador da Worldskills Portugal – Campeonatos das Profissões, as entidades ficam associadas a este
evento e integram a montra do que de melhor existe em Portugal em matéria de qualificação profissional, com os
seguintes benefícios, entre outros:
•
•
•
•
•
•

Reforço da reputação da organização a nível nacional e internacional;
Projeção da 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 67 anos de história.

O CAMPEONATO NACIONAL EM NÚMEROS
•
•
•
•
•
•

8.000 m2 de espaços oficinais, devidamente equipados
350 jovens profissionais oriundos de conceituadas empresas e operadores de educação e formação
270 jurados
100 voluntários
40 profissões em competição, estruturadas em 6 áreas profissionais
Cerca de 54 parceiros/patrocinadores
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INFORMAÇÕES GERAIS E HISTÓRICO RECENTE DE PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS
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 6.ª edição do Campeonato Europeu das Profissões, que decorrerá
em setembro deste ano na Hungria (Budapeste), e na 45.ª edição do Campeonato Mundial das Profissões, que terá lugar
na Rússia (Kazan) em agosto de 2019.
Portugal tem, aliás, um histórico de participações em competições internacionais que atestam, inequivocamente, a
qualidade dos jovens profissionais.
•

No Campeonato Europeu das Profissões - EuroSkills, Gotemburgo 2016, que decorreu em dezembro de 2016, 22
jovens representaram Portugal, em 18 profissões, juntando-se a mais de 500 concorrentes de 28 países
europeus.
O EuroSkills 2016 foi o maior evento de competências e qualificações da Europa no ano passado, onde se
destacaram a qualidade e a excelência dos melhores jovens profissionais.
O resultado da participação portuguesa foi 9 medalhas ganhas, em 3 dias de provas ao mais alto nível (1
medalha Best of the Nation, 2 medalhas de prata, 1 medalha de bronze e 5 medalhas de excelência).

•

Em 2017, pela 1.ª vez, o Médio Oriente acolheu uma edição da WorldSkills – Campeonato do Mundo. 60 países,
cerca de 1.300 concorrentes e um número idêntico de especialistas participaram no maior Campeonato das
Profissões de sempre.
O Campeonato do Mundo das Profissões, decorreu de 15 a 18 de outubro de 2017, em Abu Dhabi, nos Emirados
Árabes Unidos. A comitiva portuguesa foi composta por 17 jovens e a sua prestação da traduziu-se na obtenção
de 5 medalhas de excelência, que vieram confirmar o elevado nível de desempenho destes jovens.

A WORLDSKILLS PORTUGAL NAS REDES SOCIAIS
•
•
•
•
•

Site da WorldSkills Portugal: https://worldskillsportugal.iefp.pt/
Canal de YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCrfETx2HxX15LHX17vSrA3w/videos
Facebook: https://www.facebook.com/WorldskillsPortugal/
Instagram: https://www.instagram.com/worldskills_portugal/
Twitter: https://twitter.com/WorldskPortugal

Das várias peças produzidas, e que se encontram disponíveis no canal de Youtube, destacamos:
•

Resumo da última edição do Campeonato Nacional – Coimbra 2016:
https://www.youtube.com/watch?v=FMOoWrb_N48&t=49s

•

Peça para o programa Portugal em Direto sobre a última edição do Campeonato Nacional – Coimbra 2016:
https://www.facebook.com/WorldskillsPortugal/videos/1567267886906714/

•

Emissão especial do CENJOR dedicada ao campeonato do mundo das profissões, WorldSkills Abu Dhabi 2017:
https://www.youtube.com/watch?v=nQXnPABozfA&t=358s
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Anexo – lista de profissões em competição no SkillsPortugal, Beja – Alentejo 2018

Cluster
Construção
Civil e Obras
Públicas

Artes
Criativas

Gestão e
Tecnologias da
Informação

Produção,
Engenharia e
Tecnologia

Serviços Sociais,
Pessoais
e Turismo

Transporte
e Logística
Demonstrações
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Profissões
Eletricidade e Instalações
Jardinagem Paisagística
Refrigeração e Ar Condicionado
Joalharia
Tecnologias da Moda
Desenho Gráfico
Vitrinismo
Cerâmica Criativa
Desenvolvimento de Aplicações Informáticas Empresariais
Web Design
Gestão de Redes Informáticas
Contabilidade e Gestão
Multimédia - Animação 2D/3D
Multimédia - Animação/Vídeo
Polimecânica
Mecatrónica Industrial
Desenho Industrial - CAD
Fresagem CNC
Soldadura
Eletrónica Industrial
Eletromecânica Industrial
Robótica Móvel
Serralharia Civil (Construções Metálicas)
Relojoaria
Técnico de Produção Aeronáutica – Montagem de Estruturas
Produção e Transformação de Compósitos
Cabeleireiro
Esteticismo
Pastelaria
Cozinha
Serviço de Restaurante e Bar
Receção Hoteleira
Reportagem de Televisão
Ótica Ocular
Tecnologia Automóvel (Mecatrónica)
Tecnologia de Motociclos (Mecatrónica)
Desenvolvimento de Jogos Digitais
Pintura Automóvel
Desenvolvimento de Aplicações para Dispositivos Móveis
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