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Enquadramento  
 

O campeonato das profissões, organizado sob a marca SkillsPortugal, é o evento no qual jovens qualificados competem 
num alargado leque de profissões, através da realização de produtos ou serviços de elevada complexidade, com valor 
no mercado de trabalho, avaliados por um júri composto por peritos qualificados, de acordo com as prescrições técnicas 
internacionalmente estabelecidas pela WorldSkills Internacional. 
 
De 9 a 14 de fevereiro de 2020, a cidade de Setúbal vai ser a anfitriã do 44.º Campeonato Nacional das Profissões | 
SkillsPortugal, Setúbal 2020. 

 
Os jovens medalhados na etapa nacional poderão vir a representar Portugal na 7.ª edição do Campeonato Europeu das 
Profissões, que decorrerá em setembro de 2020 em Graz (Áustria) e na 46.ª edição do Campeonato Mundial das 
Profissões, que terá lugar em Xangai (China) em setembro de 2021. 
 
Marcos do ciclo 2019 -2021, do campeonato das profissões 
 

 
 
Nota: Para mais informação sobre cada uma das etapas dos campeonatos, consulte o anexo 2. 
 
O POCH está a preparar um aviso de abertura de candidaturas para apoiar entidades, até ao montante máximo de € 
5.000 (Custo total ou seja 4 250€ de FSE), para entidades que ministrem cursos no âmbito do ensino profissional, 
abrangendo escolas profissionais privadas e as escolas públicas, para participar na fase regional dos campeonatos das 
profissões, atendendo ao limitado envolvimento das mesmas nesta iniciativa em edições anteriores.   
 
Serão elegíveis escolas que ministrem cursos em pelo menos uma das 3 regiões elegíveis ao PO (Norte, Centro e 
Alentejo), podendo, no entanto, ter sede numa região não elegível, desde que ministrem cursos profissionais numa 
dessas regiões em, pelo menos, um dos últimos 3 anos letivos.  
 
As entidades apoiadas que vierem a ter alunos ou ex-alunos apurados para as fases subsequentes destes campeonatos 
- Campeonato Nacional, Europa e finalmente o Campeonato do Mundo - poderão igualmente vir a ter apoio do POCH 
para esse efeito, mediante avisos específicos de abertura de candidaturas a publicar oportunamente após o 
apuramento dos resultados finais em cada uma das fases. 
 
A aprovação da candidatura está condicionada à inscrição, participação na fase de pré-seleção e seleção para a fase 
regional. 
 

Registo de entidades| 3 a 21 de junho  de2019

Inscrição nominativa dos participantes | 9 a 13 de setembro de 2019

Fase de Pré-seleção | 23 setembro a 4 outubro de 2019

Fase Regional | 19 a 21 novembro de 2019

Fase Nacional ( SkillsPortugal, Setúbal 2020) | 9 a 14 fevereiro de 2020 

Fase Europeia (Euroskills, Graz 2020) | 16 a 20 setembro de 2020

Fase Mundial (Worldskills, Shangai 2021) | 23 a 26 setembro de 2021)



 
 DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Nota Informativa n.º 1   Inscrição de entidades 
Campeonato das Profissões | Ciclo 2019 – 2021  

3   11 

 
 

 
Registo de Entidades  

 
1. Período de registo de entidades: 3 a 21 de junho de 2019 
 
2. Podem inscrever-se: 

• Centros de Gestão Direta/Instituto do Emprego e Formação Profissional; 
• Centros de Gestão Participada; 
• Escolas Profissionais; 
• Escolas Secundárias; 
• Escolas de Hotelaria e Turismo/Turismo de Portugal; 
• Politécnicos; 
• Universidades; 
• Empresas; 
• Outras entidades formadoras. 
  

Considerações sobre o registo de entidades 
 
1. O registo das entidades é obrigatório para a participação no campeonato das profissões - incluindo a fase de pré-

seleção, a decorrer no período de 23 de setembro a 4 de outubro, para as 46 profissões a concurso, tendo como 
objetivo apoiar as entidades formadoras inscritas a selecionar o seu melhor concorrente em cada profissão e 
respetivo apuramento para a fase regional. 
 

2. Nesta fase o registo visa somente a inscrição das entidades participantes e a sinalização das profissões onde 
pretendem participar, cuja lista e idades de acesso constam no anexo 1. 
 

3. O registo é efetuado através da plataforma SIGSKILLS, disponibilizada na página da WorldSkills Portugal, 
https://worldskillsportugal.iefp.pt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. É indispensável a consulta dos Descritivos Técnicos definidos para cada profissão a concurso, disponíveis no site da 
WorldSkills Portugal - https://worldskillsportugal.iefp.pt/o-que-fazemos/documentacao-tecnica/skillsportugal-
setubal-2020/descritivos-tecnicos/, tendo em vista a obtenção de informação relativa ao perfil de competências 
requerido para cada profissão. 

 
5. As entidades serão depois notificadas pela Worldskills Portugal a proceder à inscrição nominativa dos participantes 

(jurado(s) e concorrente(s)), através da plataforma SigSkills. 
 

6. Todas as questões relativas ao registo das entidades ou outras relacionadas com o campeonato das profissões, 
deverão ser colocadas ao secretariado da SkillsPortugal, através do endereço eletrónico secretariado.wsp@iefp.pt. 

 
 
Mais informação, em permanente atualização, no site da WorldSkills Portugal - https://worldskillsportugal.iefp.pt. 
 
 
 

https://worldskillsportugal.iefp.pt/
https://worldskillsportugal.iefp.pt/o-que-fazemos/documentacao-tecnica/skillsportugal-setubal-2020/descritivos-tecnicos/
https://worldskillsportugal.iefp.pt/o-que-fazemos/documentacao-tecnica/skillsportugal-setubal-2020/descritivos-tecnicos/
mailto:secretariado.wsp@iefp.pt
https://worldskillsportugal.iefp.pt/
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Anexo 1   
 

Lista de profissões em competição 
 
Aconselha-se a consulta às descrições técnicas definidas para cada profissão, disponíveis no site da WorldSkills Portugal 
- https://worldskillsportugal.iefp.pt/o-que-fazemos/documentacao-tecnica/skillsportugal-setubal-2020/descritivos-
tecnicos/. A descrição técnica é o instrumento que define para cada profissão a concurso as condições técnicas de 
desenvolvimento das provas a nível local, regional e nacional, constituindo-se como o guião para a elaboração e 
organização das provas, preparação dos jovens concorrentes e formadores/jurados. 
 

Cluster Ref. Profissões 

Idade limite do 
concorrente a 31 

dezembro de 
2020 

Nascidos entre 
1 de janeiro de 
2003 e 31 de 

Dezembro de… 

N
.º

 
co

nc
or

re
nt

es
 

Construção  
Civil e Obras  

Públicas 

18 Eletricidade e Instalações 21 anos 1999 1 
24 Marcenaria  25 anos 1995 1 
37 Jardinagem Paisagística 25 anos 1995 1 
38 Refrigeração e Ar Condicionado 21 anos 1999 1 

Artes  
Criativas 

27 Joalharia 21 anos 1999 1 
31 Tecnologias da Moda 21 anos 1999 2 
40 Desenho Gráfico 25 anos 1995 1 
44 Vitrinismo 25 anos 1995 1 
P3 Multimédia - Animação 2D/3D 25 anos 1995 2 
P4 Multimédia - Animação/Vídeo 25 anos 1995 2 

P13 Cerâmica Criativa  25 anos 1995 1 

Gestão e  
Tecnologias da  

Informação 

9 Desenvolvimento de Aplicações Informáticas Empresariais 21 anos 1999 1 
17 Web Technologies 25 anos 1995 1 
39 Gestão de Redes Informáticas 21 anos 1999 1 
P1 Desenvolvimento de Aplicações para Dispositivos Móveis 25 anos 1995 1 
P2 Contabilidade e Gestão 25 anos 1995 1 

P12 Desenvolvimento de Jogos Digitais 25 anos 1995 1 

Produção,  
Engenharia e  
Tecnologia 

1 Polimecânica  21 anos 1999 1 
4 Mecatrónica Industrial 24 anos 1996 2 
5 Desenho Industrial - CAD 21 anos 1999 1 
7 Fresagem CNC 21 anos 1999 1 

10 Soldadura 21 anos 1999 1 
16 Eletrónica Industrial 21 anos 1999 1 
19 Eletromecânica Industrial  21 anos 1999 1 
23 Robótica Móvel  21 anos 1999 2 
42 Serralharia Civil (Construções Metálicas) 25 anos 1995 1 
P6 Relojoaria 25 anos 1995 1 
P9 Técnico de Produção Aeronáutica - Montagem de Estruturas 25 anos 1995 1 

P10 Produção e Transformação de Compósitos 25 anos 1995 1 

Serviços Sociais,  
Pessoais  

e Turismo 

29 Cabeleireiro 21 anos 1999 1 
30 Esteticismo 21 anos 1999 1 
32 Pastelaria 21 anos 1999 1 
34 Cozinha 21 anos 1999 1 
35 Serviço de Restaurante e Bar 21 anos 1999 1 
57 Receção Hoteleira 21 anos 1999 1 

P5.1 Reportagem de TV - Editor de Imagem 25 anos 1995 1 
P5.2 Reportagem de TV - Repórter de Imagem  25 anos 1995 1 
P5.3 Reportagem de TV - Repórter 25 anos 1995 1 
P8 Ótica Ocular 25 anos 1995 1 

Transporte  
e logística 

33 Tecnologia Automóvel (Mecatrónica) 21 anos 1999 1 
P11 Tecnologia de Motociclos (Mecatrónica) 25 anos 1995 1 

 

https://worldskillsportugal.iefp.pt/o-que-fazemos/documentacao-tecnica/skillsportugal-setubal-2020/descritivos-tecnicos/
https://worldskillsportugal.iefp.pt/o-que-fazemos/documentacao-tecnica/skillsportugal-setubal-2020/descritivos-tecnicos/
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Anexo 2   
 
O que é o campeonato das profissões 
 
1. O campeonato das profissões é um evento organizado sob a marca SkillsPortugal - campeonato das profissões, no 

qual jovens qualificados competem num alargado leque de profissões, através da realização de produtos ou serviços 
de elevada complexidade, com valor no mercado de trabalho, avaliados por um júri composto por peritos 
qualificados, de acordo com prescrições técnicas internacionalmente estabelecidas pela WSI. 

 
2. São objetivos dos campeonatos das profissões, nomeadamente: 

a) Demonstrar a capacidade formativa do sistema de educação e formação profissional; 
b) Promover a qualificação de formando e formadores; 
c) Valorizar o estatuto social das profissões e da formação profissional, sensibilizando os jovens, famílias, 

empresários e população em geral para a importância da qualificação profissional; 
d) Dinamizar o intercâmbio pedagógico e tecnológico entre o sistema de educação e formação profissional e as 

empresas, no sentido de aproximar a formação às necessidades atuais e prospetivas do mercado de trabalho; 
e) Criar uma rede de conhecimento associada a cada atividade profissional, a dinamizar através de fóruns de 

partilha de conhecimento, envolvendo entidades formadoras, formandos, formadores e empresas; 
f) Selecionar os melhores candidatos nacionais das profissões em competição, para a representação de Portugal 

nas competições internacionais da WorldSkills Europe e da WorldSkills Internacional. 
 
3. O campeonato das profissões integra as seguintes fases distintas: 

a) Registo de entidades 
b) Registo nominal dos participantes 
c) Pré-seleção (âmbito local) - tem como objetivo identificar, por profissão, o(s) campeão(ões) de cada entidade e 

o apuramento para a fase regional; 
d) Regional (âmbito regional) - visa identificar os campeões regionais e o apuramento para a fase nacional; 
e) Nacional (âmbito nacional) - visa identificar os campeões nacionais e o apuramento para integrar a preparação 

para a fase europeia; 
f) EuroSkills (âmbito europeu) - visa apurar os campeões europeus e os concorrentes nacionais para integrar a 

preparação para a fase mundial; 
g) WorldSkills (âmbito mundial) - visa apurar os campeões mundiais; 

 

 

Registo de entidades| 3 a 21 de junho  de2019

Inscrição nominativa dos participantes | 9 a 13 de setembro de 2019

Fase de Pré-seleção | 23 setembro a 4 outubro de 2019

Fase Regional | 19 a 21 novembro de 2019

Fase Nacional (SkillsPortugal, Setúbal 2020) | 9 a 14 fevereiro de 2020 

Fase Europeia (Euroskills, Graz 2020) | 16 a 20 setembro de 2020

Fase Mundial (Worldskills, Shangai 2021) | 23 a 26 setembro de 2021)
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Informação em flash relativa aos marcos principais do ciclo 2019-2021 do campeonato das profissões 
 
Inscrição de entidades 
3 a 21 de junho de 2019 
 
O registo das entidades é obrigatório para a participação no campeonato das profissões, sendo efetuado através da 
plataforma SigSkills, disponibilizada na página da WorldSkills Portugal, https://worldskillsportugal.iefp.pt/sigskills/  
 
Inscrição nominativa dos participantes 
9 a 13 de setembro de 2019 
 
Após a fase de inscrição das entidades, no período de 9 a 13 de setembro, as entidades serão chamadas a proceder à 
inscrição nominativa do(s) seus jurado(s) e concorrente(s), através da plataforma SigSkills. 
 
Fase de pré-seleção 
23 de setembro a 4 de outubro 2019 
 
• Objetivo: apurar o jovem campeão da entidade e apuramento para a fase regional se o concorrente atingir um nível 

de desempenho igual ou superior a 80% da pontuação total. 
• Duração máxima: 6 horas (1 dia), a decorrer em cada entidade. 
• Número limite concorrentes: nesta fase não se prevê limites ao número de concorrentes 
 
Considerações sobre a fase de pré-seleção: 
 
1. A fase de pré-seleção tem como objetivo apoiar as entidades formadoras inscritas a selecionar o seu melhor 

concorrente em cada profissão, de acordo com as prescrições técnicas definidas pela WorldSkills Portugal. 
 

2. A WorldSkills Portugal divulgará para cada entidade, com a respetiva antecedência, as datas e instrumentos técnicos 
de suporte ao desenvolvimento das provas, incluindo listas de infraestruturas de suporte à organização da prova 
(se necessário) e provas (com duração de referência de 6 horas). 
 

3. É responsabilidade da entidade a criação das condições técnicas e logísticas ao desenvolvimento da prova, 
designadamente a disponibilização dos meios, formadores (os quais atuarão como jurados) e concorrentes. 

 
4. Nesta fase não existe limite máximo de participantes por profissão, devendo as entidades envolver o maior número 

possível de formandos/alunos ou ex-formandos/ex-alunos elegíveis 
 

5. Finda a prova, a entidade remeterá até ao final do dia as atas com as classificações e as fichas de avaliação ao 
Secretariado da WorldSkills Portugal - secretariado.wsp@iefp.pt. 

 
6. Com base nos resultados, a WorldSkills Portugal identificará por cada entidade 1 (um) concorrente por profissão. 

Nos casos excecionais em que possam vir a existir vagas adicionais a Worldskills Portugal poderá convidar as 
entidades, cujos concorrentes tenham tido melhor desempenho, a inscrever um segundo concorrente. 
 

Número de 
concorrentes por 
profissão 

A prova deve ser aplicada a formandos com idade elegível, oriundos de uma ou mais ações de 
formação da profissão a concurso. As provas de pré-seleção devem, preferencialmente, considerar 
um mínimo de 4 concorrentes. 

Data de realização 23 setembro a 4 de outubro 2019 | o dia das provas, por profissão, será oportunamente divulgado. 

Duração máxima 1 dia/6 horas 

Profissões e idade dos 
concorrentes Consultar anexo 1 

Conceção e 
coordenação 

A WorldSkills Portugal distribuirá as provas (1 por profissão) e respetivas grelhas de avaliação pelas 
entidades inscritas. 

https://worldskillsportugal.iefp.pt/sigskills/
mailto:secretariado.wsp@iefp.pt
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Nos casos em que se justifique, e com um mês de antecedência, pode ser apresentado às diversas 
entidades uma lista de infraestruturas, sinalizando os equipamentos, materiais e consumíveis 
necessários ao desenvolvimento da prova. 

Local de realização A prova de pré-seleção, de aplicação obrigatória para efeitos de apuramento para a fase regional, é 
desenvolvida nas instalações da entidade inscrita. 

Aplicação 
A prova de pré-seleção, deve ser aplicada em espaço adequado à profissão, nos equipamentos, 
ferramentas e materiais previstos na lista de infraestruturas, em condições de segurança e higiene 
adequadas. 

Regras de 
participação 

A participação na fase de pré-seleção pressupõe o rigoroso cumprimento do disposto nos 
Descritivos Técnicos, regulamento e ficha de segurança da profissão 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), que devem ter experiência na profissão em causa e, desejavelmente, no âmbito dos 
campeonatos das profissões. 

Despesas 
Custos associados ao desenvolvimento das provas de pré-seleção (honorários com formadores, 
equipamentos, ferramentas ou materiais de consumo) são da responsabilidade da entidade. 

Resultados A entidade no final do dia remeterá as atas com as classificações e as fichas de avaliação ao 
Secretariado da WorldSkills Portugal - secretariado.wsp@iefp.pt   

 
 
Fase Regional 
19 a 21 de novembro 2019 
 
• Objetivo: apurar o campeão regional e selecionar para a fase nacional 
• Duração máxima: 14 horas (em 3 dias), a decorrer em local a definir em cada região. 
• Número mínimo de concorrentes por profissão: 4 
 
Considerações sobre a fase regional: 
 
1. A fase regional tem como objetivo selecionar a nível regional o(s) melhor(es) concorrente(s) em cada profissão, de 

acordo com as prescrições técnicas definidas pela WorldSkills Portugal. Participam nesta fase todas as 
entidades/concorrentes apuradas na fase de pré-seleção. 
 

2. Decorre sempre que o n.º de concorrentes elegíveis, por região, na fase de pré-seleção, for superior à capacidade 
instalada da fase nacional.  

 
3. Desenvolve-se em todas as regiões, preferencialmente num único lugar, e visa apurar o campeão regional e os 

representantes por entidade/região, em cada uma das profissões, para o campeonato nacional. 
 

4. A WorldSkills Portugal divulgará à entidade de acolhimento e organização da prova, com um mês de antecedência 
da data da prova, a lista de infraestruturas de apoio à organização das provas. É responsabilidade da entidade de 
acolhimento da fase regional criar as condições técnicas ao desenvolvimento das provas, podendo, caso necessário, 
as entidades de origem dos participantes contribuir com os consumíveis e ferramentas individuais necessárias ao 
desenvolvimento das provas. 
 

5. A WorldSkills divulgará junto das entidades participantes, pelo menos 2 semanas antes de a mesma ter lugar, 
informação relativa ao programa e/ou outra relacionada com a prova (com duração de referência de 14 horas), de 
acordo com o previsto no descritivo técnico da profissão. 

 
6. A WorldSkills Portugal elegerá um presidente de júri, por profissão, a nível regional, o qual está disponível para 

articular com os jurados representantes de cada entidade participante. 
 

mailto:secretariado.wsp@iefp.pt
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7. Constitui responsabilidade das entidades participantes acautelar a logística de suporte (transporte, estadia e 
alimentação) à participação nesta fase de apuramento. 
 

Número de 
concorrentes por 
profissão 

A prova integra jovens apurados na fase de pré-seleção. A fase de apuramento regional deve 
integrar, no mínimo, 4 concorrentes por profissão. Caso o n.º de concorrentes seja inferior, prevê-se 
a possibilidade de os concorrentes elegíveis prestarem provas noutra região.  

Caso o número de concorrentes elegíveis para a fase regional ultrapasse a capacidade instalada, a 
mesma será desdobrada em duas fases regionais distintas. 

Data de realização 19 a 21 de novembro de 2019  

Duração máxima 3 dias/14 horas 

Conceção e 
coordenação 

A responsabilidade das provas é da WorldSkills Portugal que distribuirá, caso o descritivo técnico da 
profissão o preveja, a memória descritiva da prova pelas entidades inscritas. 

Local de realização 
A prova é de presença obrigatória para efeitos de apuramento para a fase nacional e é desenvolvida, 
preferencialmente, num único local a nível regional com condições técnicas, a identificar pela 
WorldSkills Portugal. 

Regras de 
participação 

A participação na fase regional pressupõe o rigoroso cumprimento do disposto nos Descritivos 
Técnicos, regulamento e ficha de segurança da profissão disponível no site da WorldSkills Portugal, 
bem como na prova. 

Avaliação 

A avaliação dos concorrentes é feita pelos jurados (um por cada entidade), que devem ter 
experiência na profissão em causa e, desejavelmente, no âmbito dos campeonatos das profissões. A 
coordenação dos jurados é assegurada pelo Presidente de Júri Regional identificado pela WorldSkills 
Portugal. 

Despesas 

Eventuais custos associados ao desenvolvimento das provas regionais são da responsabilidade da 
entidade organizadora, podendo a entidade participante comparticipar com os consumíveis 
associados à prova dos seus concorrentes. 

Os custos associados à participação (eventuais honorários de jurados, deslocações, estadias e 
alimentação) são da responsabilidade da entidade participante. 

Resultados 

Em cada prova regional são apurados os concorrentes que representarão a entidade e a região no 
campeonato nacional das profissões. 

Finda a prova regional, o presidente de júri remeterá ao Secretariado da WorldSkills Portugal – 
secretariado.wsp@iefp.pt  , cópia em suporte digital das atas e das grelhas de avaliação. 

 
 
Fase Nacional (Campeonato Nacional das profissões | SkillsPortugal, Setúbal 2020) 
9 a 14 fevereiro 2020  
 
• Objetivo: identificar os campeões nacionais e o apuramento para integrar a preparação para a seleção da fase 

europeia 
• Duração máxima: 18 a 22 horas (em 6 dias), a decorrer em Setúbal, no período de 9 a 14 de fevereiro. 
• Número mínimo de concorrentes por profissão: 6 
• Número máximo de concorrentes por profissão: dependente da capacidade instalada, mas nunca superior a 12 
 
Considerações sobre a fase nacional: 
 
1. Esta fase tem por objetivo identificar os jovens campeões nacionais em cada profissão, bem como os que integrarão 

a fase de preparação específica para eventual representação de Portugal no campeonato da europa e do mundo 
das profissões. 
 

2. O campeonato nacional das profissões terá lugar no período de 9 a 14 de fevereiro de 2020, no Serviço de Formação 
Profissional de Setúbal do IEFP, I.P. 

 
 

mailto:secretariado.wsp@iefp.pt
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3. O número de vagas é atribuído pelas delegações regionais do Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, Algarve 
e Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, considerando os resultados verificados nas provas de pré-seleção 
e regionais. 

 
4. A WorldSkills Portugal divulga através de circular informativa, informação técnica e logística de suporte à 

participação, designadamente, quando previsto no descritivo técnico, as provas (com uma duração de referência 
de 18 a 22 horas), o programa da competição e outra informação relativa a custos e procedimentos relativos ao 
pagamento de packages de participação, a suportar pela entidade participante, prevendo-se um custo máximo de 
referência de € 1000, englobando as despesas do um jurado e um concorrente, relativas a estadia, alimentação e 
transporte local. 
 

5. O campeonato nacional das profissões prevê períodos para as atividades de preparação da competição pelos 
jurados, período de adaptação dos concorrentes ao posto de trabalho, cerimónias de abertura e de encerramento, 
seminários bem como para o programa social destinado aos participantes 

 
 

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 Consultar anexo 1 

Concorrentes prevê-se um número máximo de 400 concorrentes distribuídos pelas profissões a concurso. 

Participantes 

Prevê-se um máximo de 1000 participantes (incluindo concorrentes, jurados, supervisores 
de infraestruturas (chefes de oficina), patrocinadores, voluntários e demais elementos 
ligados à organização do evento. 
 
São considerados participantes os elementos com atividade no âmbito da organização 
(Delegado Oficial, Delegados Técnicos, Observadores Oficiais e Institucionais, 
Representantes Técnicos Regionais, Chefes de Equipa, Supervisores de Infraestruturas, 
Técnicos ligados à comunicação e divulgação e demais elementos ligados à organização do 
evento), das entidades participantes (Concorrentes, Jurados, Observadores Técnicos), todos 
os outros são considerados visitantes. 
 
Podem ser formulados convites a outros países, para participar em provas, embora não 
elegíveis para atribuição de prémios (estes candidatos convidados estão dispensados das 
fases de pré-seleção e da fase regional). 

Parcerias/Patrocínios 
O campeonato prevê o estabelecimento de parcerias e apoios locais, regionais e nacionais, 
assim como de entidades patrocinadoras. 

Despesas 

É da responsabilidade das entidades participantes: 

• O pagamento do package de participação (englobando estadia, alimentação e transporte 
entre a competição e o alojamento), prevendo-se um custo máximo de € 1000 
(englobando 1 jurado e 1 concorrente); 

• As deslocações para o local de competição e respetivo retorno serão asseguradas a nível 
regional pelo IEFP, para os concorrentes (a partir de local a definir), cabendo às entidades 
assegurar o transporte dos jurados; 

• A logística associada ao transporte das caixas de ferramentas e outros materiais 
eventualmente necessários. 

 
 
 
 
 



 
 DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Nota Informativa n.º 1   Inscrição de entidades 
Campeonato das Profissões | Ciclo 2019 – 2021  

10   11 

 
 

 
Fases Internacionais  
• Euroskills Graz 2020 | 16 a 20 setembro 2020 
• WorldSkills Shangai 2021 | 23 a 26 setembro 2021 
 

Definição da 
equipa de 
concorrentes / lista 
de profissões 

Em função dos resultados no campeonato Nacional, a WorldSkills Portugal emite parecer 
sobre as profissões em que Portugal se fará representar nas etapas seguintes (EuroSkills ou 
WorldSkills), sendo a seleção dos candidatos efetuada de acordo com os resultados 
observados no campeonato nacional e prescrito no regulamento da Worldskills Portugal. 

Planos de 
preparação 

• Identificadas as profissões, será desenvolvido, para os concorrentes selecionados (2 a 3 
por profissão), pelo jurado indicado pela WorldSkills Portugal, um plano de preparação, 
com uma carga horária mínima de referência de 600 a 800 horas (fase europeia) ou de 
800 a 1500 horas (fase mundial), com a planificação das atividades/tarefas, conteúdos e 
objetivos (cf. modelo fornecido pela WorldSkills Portugal) e cuja execução compete às 
respetivas entidades de proveniência dos concorrentes. 

• Ao longo do período de preparação serão periodicamente desenvolvidas pela WSP provas 
com a presença de todos os candidatos (semanas de preparação), 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 expectável e não 
garanta o nível de participação esperado, a participação nacional nessa profissão poderá 
ser cancelada.  

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

EuroSkills 
20 de março de 2020 

WorldSkills 
30 de outubro de 2020 

 

Logística 
A logística da participação nas competições internacionais é gerida pela WSP, em estreita 
articulação com as Delegações Regionais e as Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores. 

Objetivos 

A WorldSkills Portugal define como objetivos de referência de participação da seleção nacional 
nas competições internacionais as seguintes metas: 
• Do ponto de vista coletivo, a obtenção de uma média igual ou superior a setecentos pontos, 

na escala de desempenho da WorldSkills, significando o reconhecimento internacional da 
equipa Portuguesa, como uma seleção de excelência; 

• Do ponto de vista individual, a obtenção de medalha de excelência. 

Preparação das 
equipas técnicas 

Imediatamente após a constituição da equipa haverá lugar a uma reunião geral da equipa com 
representantes das respetivas regiões e entidades. Esta reunião tem como objetivo a assunção 
conjunta de responsabilidades, prioridades e objetivos.  
 

Prevê-se, ainda, no período da preparação, ações de formação comportamental/ transversal 
a organizar pela WSP, envolvendo concorrentes, jurados e chefes de equipa. 
 

Estas ações preveem, ainda, no cumprimento do previsto no Regulamento da Worldskills 
Portugal ações de formação específica para os jurados. 
 

No período que antecede a deslocação para as competições internacionais, há lugar a uma 
reunião-geral da comitiva nacional, 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, seguida de uma sessão 
pública de entrega de certificados e de diplomas obtidos. 
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Despesas com a 
participação 

É da responsabilidade das entidades participantes: 

• O pagamento do package de participação (englobando estadia, alimentação e transporte 
entre a competição e o alojamento); 

• O pagamento de deslocações para o local de competição (viagens aéreas); 
• A presença nos estágios (semanas de preparação), promovidos pela WorldSkills Portugal; 

 
Ao IEFP, I.P.|WorldSkills Portugal, cabe assumir: 

• 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; 

• A aquisição de fardas oficiais, brindes e ações de promoção e de representação 
institucional. 

Despesas com a 
preparação técnica 
dos candidatos 

É da responsabilidade das entidades participantes: 
• As despesas associadas ao cabal cumprimento dos planos de preparação estabelecidos; 

 
Ao IEFP, I.P.|WorldSkills Portugal, cabe assumir: 

• A articulação com as organizações internacionais dos aspetos logísticos e técnicos relativos 
à participação nacional nos campeonatos internacionais; 

• a organização técnica e logística dos estágios (semanas de preparação) da seleção nacional; 
• A presença nos eventos internacionais associados à participação da seleção nacional; 
• A afetação dos elementos técnicos de coordenação e suporte (Delegados, Team Leaders, 

Team Assistant e outros). 
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