DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

CAMPEONATOS DAS PROFISSÕES
Nota Informativa n.º 4/2018  Inscrições nominativas
Orientações para a participação

Ciclo 2017-2019

fevereiro | 2016

Ficha técnica
Título
Campeonatos das Profissões 2017-2018
Nota informativa n.º 4/2018 – Inscrições nominativas | Orientações para a participação

Conceção
Conceção e Edição
Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P.
Departamento de Formação Profissional
R. de Xabregas, 52
1900-003 Lisboa
Tel.: (+351) 21 861 41 00
e-mail: wsp@iefp.pt / worldskillsportugal@gmail.com
Website: https://worldskillsportugal.iefp.pt/
Facebook: https://www.facebook.com/worldskillsPortugal/

Equipa Técnica
Delegado Técnico
Delegado Técnico Assistente
Secretariado
Marketing e Comunicação
Logística

Carlos Fonseca
Carlos Diogo
Maria José Fragoso
Sandra Bernardo
Paulo Rosado

carlos.fonseca@iefp.pt
carlos.diogo@iefp.pt
secretariado.wsp@iefp.pt
sandra.bernardo@iefp.pt
paulo.rosado@iefp.pt

Representantes Técnicos das Regiões
Norte
Centro
Lisboa e Vale do Tejo
Alentejo
Algarve
Açores
Madeira

Arménio Santana
Vitor Morado
Rui Parente
Paulo Rosado
Ana Sofia Delgado
Acir Meirelles
Esmeralda Gouveia

armenio.santana@iefp.pt
vitor.silva@iefp.pt
rui.parente@iefp.pt
paulo.rosado@iefp.pt
anasofia.delgado@iefp.pt
acir.f.meirelles@azores.gov.pt
esmeralda.gouveia@madeira-edu.pt

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.

2

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, estamos agora no início do novo ciclo do Campeonato das Profissões 2017
2017-2019
2019, 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 6.ª edição do Campeonato Europeu das Profissões,
Profissões que decorrerá em setembro de 2018, na Hungria
(Budapeste), e na 45.ª edição do Campeonato Mundial das Profissões,
Profissões que terá lugar na Rússia (Kazan), em agosto de
2019.
Os Campeonatos das Profissões visam a promoção do ensino e da formação profissional enquanto via de aprendizagem
de primeira escolha, seja para a inserção no mercado de trabalho, seja para o prosseguimento dos estudos.
Etapas do ciclo 2017
2017-2019
2019:

PréPré-seleção
Seleção intermédia

Campeonato Nacional

Campeonato Europeu (Euroskills)

Campeonato Mundial (Worldskills)

A fase de pré-seleção contou com uma participação alargada a nível nacional com 107 entidades e 1824 candidatos em
40 profissões, esperando-se assim um número elevado de concorrentes no Campeonato Nacional das Profissões – Beja
2018.
Após a realização das provas de pré-seleção e do apuramento dos respetivos resultados, decorreram as provas de
seleção intermédia
intermédia em algumas profissões.
profissões
Estas provas apenas se realizaram nas profissões e regiões em que o número de concorrentes apurados após a préseleção excedeu a capacidade instalada no Campeonato Nacional – Beja 2018, e pretenderam identificar os melhores
candidatos a nível regional.
regional.
Nas profissões em que o número de concorrentes apurados após a pré-seleção não excedeu a capacidade instalada no
Campeonato Nacional – Beja 2018, está selecionado o melhor classificado de cada entidade o qual, após inscrição,
transita para a fase nacional, desde que reúna os requisitos pré-estabelecidos (pontuação e idade).
Chegados a esta fase, pretendepretende-se com a presente nota informativa informar os participantes relativamente às condições
de participação no campeonato nacional das profissões, SkillsPortugal, Beja - Alentejo 2018.
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Inscrições

Cluster

Construção
Civil e Obras
P úblicas

Artes
Criativas

Profissão

Ref.

1 8 Eletricidade e Instalações

1993

1

1997

1

2 7 Joalharia

21 anos

1997

1

3 1 Tecnologias da Moda

21 anos

1997

2

4 0 Desenho Gráfico

21 anos

1997

1

Desenvolvimento de Aplicações Informáticas Empresariais

25 anos

1993

1

25 anos

1993

1

21 anos

1997

1

1 7 Web Design

21 anos

1997

1

3 9 Gestão Redes Informáticas

21 anos

1997

1

P 2 Contabilidade e Gestão

25 anos

1993

1

P 3 Multimédia - Animação 2D/3D

25 anos

1993

2

P 4 Multimédia - Animação/Vídeo

25 anos

1993

2

1

Polimecânica

21 anos

1997

1

4

Mecatrónica Industrial

24 anos

1994

2

5

Desenho Industrial - CAD

21 anos

1997

1

7

Fresagem CNC

21 anos

1997

1

21 anos

1997

1

1 6 Eletrónica Industrial

21 anos

1997

1

1 9 Eletromecânica Industrial

21 anos

1997

1

2 3 Robótica Móvel

21 anos

1997

2

4 2 Serralharia Civil (Construções Metálicas)

25 anos

1993

1

P 6 Relojoaria

25 anos

1993

1

P 9 Técnico de Produção Aeronáutica – Montagem de Estruturas
P 1 0 Produção e Transformação de Compósitos
2 9 Cabeleireiro

Demonstrações

1

25 anos

1 0 Soldadura

Transporte
e Logística

1997

21 anos

9

Serviços Sociais,
Pessoais
e Turismo

21 anos

3 7 Jardinagem Paisagística

4 4 Vitrinismo

Produção,
Engenharia e
Tecnologia

Nascimento

3 8 Refrigeração e Ar Condicionado

P 1 3 Cerâmica Criativa

Gestão e
Tecnologias da
Informação

Idade

N.º concorrentes

PROFISSÕES EM COMPETIÇÃO

25 anos

1993

1

25 anos

1993

1

21 anos

1997

1

3 0 Esteticismo

21 anos

1997

1

3 2 Pastelaria

21 anos

1997

1

3 4 Cozinha

21 anos

1997

1

3 5 Serviço de Restaurante e Bar

21 anos

1997

1

5 7 Receção Hoteleira

25 anos

1993

1

P 5 Reportagem de Televisão

25 anos

1993

3

P 8 Ótica Ocular

25 anos

1993

1

3 3 Tecnologia Automóvel (Mecatrónica)

21 anos

1997

1

P 1 1 Tecnologia de Motociclos (Mecatrónica)

25 anos

1993

1

D-1 Desenvolvimento de Jogos Digitais

25 anos

1993

1

D-2 Pintura automóvel

21 anos

1997

1

D-3 Desenvolvimento de Aplicações para Dispositivos Móveis

25 anos

1993

1
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INSCRIÇÃO DEFINITIVA
1.

Existe já uma pré-inscrição dos participantes na plataforma de inscrição da WorldSkillsPortugal https://worldskillsportugal.iefp.pt/sigskills/

2.

Para garantir a participação no Campeonato Nacional
Nacional das Profissões – Beja 2018,
2018 é obrigatória a inscrição definitiva
de todos os concorrentes,
concorrentes, jurados,
jurados, chefes de oficina,
oficina, team leaders,
leaders, voluntários e organização,
organização, na referida plataforma
- https://worldskillsportugal.iefp.pt/sigskills/

3.

Notas gerais relativas à inscrição final
• Os gestores de entidade e todos os participantes (jurados / concorrentes / team leaders / organização / …) irão
receber um email com os dados de acesso à plataforma;
• Os dados do utilizador devem ser preenchidos pelo próprio utilizador ou pelo gestor da plataforma até ao dia
12 de fevereiro;
• Devem ter o ficheiro de direitos de imagem digitalizados para fazer upload ao preencher os dados;
• Devem ter uma foto do utilizador para submeter (de tamanho razoável > 300pixels de largura);
• No final o Gestor da entidade pode conferir se todos os participantes têm os dados completos e a foto
submetida.

4.

Quem faz a inscrição?
A inscrição deve ser efetuada pela entidade proponente conjuntamente com o concorrente.

5.

Como?
Através do preenchimento e submissão do formulário eletrónico disponível no site da WorldSkills Portugal em
https://worldskillsportugal.iefp.pt/.

6.

Quando?
Até ao próximo dia 12 de fevereiro.
fevereiro

5

Packages de participação
PACKAGES DE PARTICIPAÇÃO
A participação no Campeonato Nacional das Profissões implica,
implica por parte das entidades proponentes, o pagamento de
um package,
package que inclui estadia, alimentação e transporte entre a competição e o alojamento. Os montantes são os
seguintes1:
Participante

Valor do
package1

Concorrentes

292€
292€

Jurados (com alojamento)

552€
52€

Jurados (sem alojamento)

120 €

Chefes de Oficina (com
alojamento)
Chefes de Oficina (sem
alojamento)

722 €
167 €

O que está incluído
Hotel em quarto duplo com pequeno almoço, refeições2, deslocações entre o hotel
e o local da competição, cerimónias de abertura e encerramento e atividade
cultural/social.
Hotel em quarto single com pequeno almoço, refeições, deslocações entre o hotel
e o local da competição, programa social, cerimónias de abertura e encerramento
Refeições, transportes, programa social e cerimónias de abertura e de
encerramento
Hotel em quarto single com pequeno almoço, refeições, deslocações entre o hotel
e o local da competição, programa social, cerimónias de abertura e encerramento
Refeições, transportes, programa social e cerimónias de abertura e de
encerramento

1.

O pagamento deve ser efetuado, desejavelmente, até ao próximo dia 15 de fevereiro.
fevereiro Os dados para efetuar o
pagamento serão enviados nos próximos dias pela empresa Barceló Viagens para as entidades inscritas.

2.

Compete, ainda, às entidades participantes assegurar os seguros de acidentes pessoais dos seus concorrentes e
jurados/outros técnicos durante o período em que decorre o campeonato.

Orientações diversas para a participação
1.

O transporte dos concorrentes para o local da competição e o regresso será assegurado pelas Delegações Regionais
do IEFP. Receberão informação dos representantes regionais quanto ao local e hora de apresentação dos
concorrentes para efeitos de partida para Évora, dia 25 de fevereiro, bem como previsão de chegada, após a
cerimónia de encerramento, em Sines, dia 2 de março.

2.

Cada concorrente/equipa deverá ser acompanhado por um formador (jurado) que o representará na qualidade de
júri da prova, que tem como principais tarefas zelar pelo concorrente, dar orientações no início e final de cada
período de competição e integrar o júri de avaliação. Nos casos excecionais, em que a entidade participe com mais
de que um concorrente/equipa, poderá estar representado, igualmente, apenas com um jurado.

3.

Em algumas profissões, os concorrentes devem-se fazer acompanhar das ferramentas necessárias à realização da
prova.
prova Nesses casos, a logística associada ao transporte de caixas de ferramenta é da responsabilidade direta de
cada entidade participante.
participante

4.

Serão nomeados pelo IEFP, I.P. Chefes de Equipa (team leaders) por região (1 por cada 20 concorrentes,
aproximadamente), que serão os responsáveis diretos pelos concorrentes durante todo o período do campeonato,
incluindo as deslocações.
deslocações

5.

Os Chefes de Equipa têm a responsabilidade de liderar e informar no que respeita à logística, assim como, informar
a organização de qualquer problema relacionado com a competição, nomeadamente, alojamento, transporte,
alimentação, comportamento individual ou do grupo, ou necessidade de assistência médica.

1 Estes

valores podem sofrer pequenos ajustamentos que serão comunicados atempadamente. No caso dos participantes das Regiões Autónomas
dos Açores e da Madeira,
Madeira acrescem a estes montantes os custos com os transferes e com as noites extra.
2
Por dia: 2 lanches (manhã e tarde), almoço e jantar
3
Jurados e chefes de oficina residentes nas proximidades da competição poderão optar por um package sem alojamento, podendo, ou não, incluir
o transporte.
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6.

Os concorrentes e os Team Leaders ficarão hospedados em Évora, por Delegação Regional. Poderá aceder à lista
nominativa dos participantes e respetivos hotéis através do site do WorldSkills Portugal |
https://worldskillsportugal.iefp.pt/wp-content/uploads/2018/02/Lista-Participantes-por-UnidadeHoteleira_v1.pdf
Nota: poderão surgir algumas alterações pontuais, as quais serão alvo de comunicação

7.

Está acautelado o plano de emergência do evento, bem como a presença, em permanência, de assistência médica
e de socorro. Os participantes serão informados no local dos pormenores relativos aos procedimentos
relativamente a estes aspetos.

8.

Os jurados deverão apresentar-se no dia 23 de fevereiro ao final do dia nos hotéis (identificados em anexo), tendo
o transporte garantido logo na manhã de dia 24, para o local da competição, no sentido de dar início à preparação
dos trabalhos de organização das provas. A partir desta data estarão incluídos a totalidade do transporte, refeições
e estadias até dia 2 de março. Não está incluído o transporte de chegada de dia 23 de fevereiro, nem a deslocação
de 2 de março para a cerimónia de encerramento e retorno a casa.

9.

Os chefes de oficina deverão apresentar-se no dia 21 de fevereiro ao final do dia nos hotéis (identificados em
anexo), tendo o transporte garantido logo na manhã de dia 22, para o local da competição, no sentido de dar início
à preparação dos trabalhos de organização das provas. A partir desta data estarão incluídos a totalidade do
transporte, refeições e estadias até dia 2 de março. Não está incluído o transporte de chegada de dia 21 de
fevereiro, nem a deslocação de 2 de março para a cerimónia de encerramento e retorno a casa.

10. O pagamento de honorários a jurados e outros técnicos envolvidos na competição é da responsabilidade da
entidade de origem de cada participante.
participante
No site da wordskillsPortugal (https://worldskillsportugal.iefp.pt/) | Documentação Técnica | SkillsPortugal, Beja –
Alentejo 2018 | Notas informativas, encontra-se a lista de hotéis alocados aos diversos participantes.
https://worldskillsportugal.iefp.pt/wp-content/uploads/2018/02/Lista-Participantes-por-Unidade-Hoteleira_v1.pdf
Nota: poderão surgir algumas alterações pontuais, as quais serão alvo de comunicação

Campeonato Nacional
1.

A totalidade das provas decorre no Serviço de Formação Profissional de Beja, entre os dias 26 de fevereiro e 1 de
maio. https://www.iefp.pt/detalheservico?id=324788

2.

Programa resumido do Campeonato (o programa detalhado será disponibilizado no site da WorldSkills Portugal):
Atividade

Local

Chegada dos chefes de oficina ao
hotel

anexo

Chegada dos jurados ao hotel

anexo

Chegada de concorrentes e team
leaders
Cerimónia de abertura

Évora
Arena de Évora

Data
21 de fevereiro, 4.ª
feira
23 de fevereiro, 6.ª
feira
25 de fevereiro,
domingo

• Competições abertas ao público
• Seminários e eventos paralelos

Serviço de Formação de
Beja

26 de fevereiro a 2

Cerimónia de encerramento e
entrega de prémios

Sines – pavilhão multiusos

2 de março, 6.ª feira

Horário
Final do dia
Final do dia
14h00
17h00
10h00h – 18h00h
- dia 26: das 13h00 – 18h00
- dia 27: das 10h00 – 17h00
- dia 28: das 10h00 – 17h00
- dia 1: das 10h00 – 13h00

15:00 - 17:30h

Notas Importantes:
Importantes
•

Apenas podem participar na competição os concorrentes, jurados e outros intervenientes previamente
inscritos e com o package pago;

•

Os jurados que não estejam presentes nas reuniões preparatórias do dia 24 de fevereiro não poderão
exercer essa função nas provas.
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Para mais informações consulte o site da WorldSkills Portugal.
Para informação em permanente atualização, siga-nos na nossa página de Facebook.
Poderá aceder à lista nominativa das inscrições, por profissão, com a lista de hotéis, através do site da WorldSkills
Portugal | https://worldskillsportugal.iefp.pt/wp-content/uploads/2018/02/Lista-Participantes-por-UnidadeHoteleira_v1.pdf
Nota: poderão surgir algumas alterações pontuais, as quais serão alvo de comunicação
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