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O IEFP ORGANIZA O 
SKILLSPORTUGAL, 
DIGITAL 2021

uma iniciativa do IEFP/WorldSkills 
Portugal, este campeonato tem como 
objetivos principais sensibilizar a so-
ciedade para a importância das quali-
ficações na área do digital, dar corpo 
às orientações europeias e nacionais 
em matéria da educação e formação 

digital e responder ao desafio da WorldSkills Internacional 
de tornar 2021 no Ano da Inovação.

Contando com parceiros de referência a nível nacional e 
mundial na área do digital, como a Microsoft, a Amazon, a 
CISCO, a Google, entre outras, vai ser a 1.ª competição da 
WorldSkills Portugal desenvolvida numa lógica totalmente 
digital e à distância.

A primeira fase do campeonato consistiu na nomeação 
dos Presidentes de Júri (PJ) - pessoas com muita experiên-

N

O 1.º Campeonato Nacional de Profissões Digitais – 
SkillsPortugal, Digital 2021, vai acontecer este ano, numa 
iniciativa do IEFP/WorldSkills Portugal. De 21 de junho a 
9 de julho, cerca de 250 concorrentes, com idades entre 
os 16 e os 35 anos, vão pôr à prova as suas competências 
digitais em 18 profissões, desde a modelação 3D ao 
desenho gráfico, passando pelo design de moda, robótica 
ou ainda desenvolvimento de jogos digitais.

cia em cada uma das 18 pro-
fissões e com grande ligação 
ao mercado de trabalho, que 
serão responsáveis pela pre-
paração e condução de toda a 
competição. Feita essa seleção, 
deu-se início à conceção do 
documento mais importante 
de cada profissão, a descrição 
técnica, um documento que 
reúne todas as informações 
fundamentais para a prepa-
ração e desenvolvimento de 
cada profissão. No decorrer da 
elaboração deste documento, 
cada PJ teve cerca de 20 a 30 

horas de formação, síncrona e 
assíncrona, que é fundamen-
tal, porque garante que todos 
estão a trabalhar na direção 
certa e que todos estão alinha-
dos com as ideias da organiza-
ção. Ao longo deste processo 
há, ainda, o acompanhamento 
e supervisão de conselheiros 
da competição, cuja missão é 
ajudar, mas também assegurar 
que tudo é feito de acordo com 
o que foi inicialmente pensa-
do e respeitando as regras da 
competição. Finalizado o des-
critivo técnico, o mesmo será 
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Plataforma como Serviço (PaaS). Assim, todos os concor-
rentes terão um acesso pessoal e independente a estas 
plataformas, onde estarão os computadores virtuais e todo o 
software disponível para que possam realizar a sua prova. A 
execução da prova será monitorizada pelos jurados de duas 
formas possíveis, ou acedendo a estes computadores virtuais 
ou através de câmaras IP que serão colocadas à disposição 
de cada participante. 

O evento incluirá também as cerimónias de abertura e 
encerramento em formato online.

tornado público, e todos aque-
les que pretendam participar 
poderão iniciar a preparação.

A organização prepara, 
ainda, e disponibiliza outras 
informações igualmente im-
portantes, tais como os regu-
lamentos gerais e as regras 
da competição. É também 
responsável por criar, man-
ter e incentivar a utilização 
de fóruns dedicados a cada 
profissão. Estes fóruns per-
mitem que todos os jurados 
envolvidos partilhem expe-
riências e garante que não há 
mal-entendidos na interpre-
tação do descritivo técnico. O 
último passo é a criação e o 
desenvolvimento das provas e 
a respetiva ficha de avaliação. 

Do lado dos concorrentes, 
têm de ultrapassar duas fases 
principais. Um teste de pré-
-seleção, com carácter elimi-
natório para todos os que não 
obtiverem uma pontuação mí-
nima. Este teste visa assegurar 
que todos os participantes de-
têm o conhecimento mínimo 
para realizar a prova nacional, 
mas também permitir a filtra-
gem do número de concorren-
tes, uma vez que existe o limite 
de 20 concorrentes por profis-
são. Após a realização deste 
teste, no início de maio, três 

meses antes da competição, os 
concorrentes terão um perío-
do de preparação e formação 
da responsabilidade dos seus 
jurados e/ou organização. Esta 
formação envolve geralmente 
o apoio de parceiros que patro-
cinam o desenvolvimento de 
cada profissão. Os concorren-
tes podem realizar o teste de 
pré-seleção e a prova nacional 
a partir de sua casa ou da sua 
escola/instituto ou outro local 
onde considerem que têm as 
melhores condições. Podem, 
ainda, estar no mesmo local 
com o seu jurado ou em locais 
separados.

Chegamos então ao cam-
peonato nacional. Nesta versão 
online cada profissão terá uma 
duração entre 12 e 15 horas e 
será realizada durante 4 dias. 
Todas as competições vão de-
correr no período da manhã, 
sendo a tarde reservada para 
avaliações. A competição co-
meça com uma reunião de pre-
paração para cada profissão, 
na semana anterior à competi-
ção, onde o PJ explica o que foi 
pensado para a prova nacional. 
Todos os jurados votam e fina-
lizam esta prova. Têm ainda 
tempo para, já divididos em 
grupos, se prepararem para 
os procedimentos específicos 
de avaliação.

Tecnologicamente, este 
concurso irá decorrer com a 
tecnologia de computação em 
nuvem. De acordo com os pi-
lares da WorldSkills Portugal, 
a organização deve assegu-
rar a equidade entre todos os 
concorrentes, pelo que a única 
forma de o garantir é preparar 
os computadores virtuais para 
a competição com a utilização 
de tecnologias, como Infra-es-
trutura como Serviço (IaaS) e 

LISTA DE PROFISSÕES

DATAS DO EVENTOSKILLSPORTUGAL, 
DIGITAL 2021 
CONTA COM 
PARCERIAS DE 
REFERÊNCIA A 
NÍVEL NACIONAL  
E MUNDIAL

Gestão de Redes Informáticas
Cloud Computing
Cyber Security 
Tecnologias da Informação | Microsoft 
Marketing digital | E-commerce
Desenvolvimento de Aplicações 
para Dispositivos Móveis
Desenvolvimento de Aplicações 
Informáticas Empresariais
Web Technologies
Desenho Gráfico
Modelação 3D | Realidade aumentada
Animação | Vídeo
Contabilidade e Gestão | CRM
Desenvolvimento de Jogos Digitais
Prototipagem Rápida
Robótica Móvel 
Domótica | KNX
Design de Moda - Vestuário
Design de Moda – Calçado

Cerimónia de abertura
SPD 01; SPD 04; SPD 07; SPD 10;  
SPD 13; SPD 16
SPD 02; SPD 08; SPD 09; SPD 11;  
SPD 14; SPD 17
SPD 03; SPD 05; SPD 06; SPD 12;  
SPD 15; SPD 18
Cerimónia de encerramento

SPD 01
SPD 02
SPD 03
SPD 04
SPD 05
SPD 06 

SPD 07 

SPD 08
SPD 09
SPD 10
SPD 11
SPD 12
SPD 13
SPD 14
SPD 15
SPD 16
SPD 17
SPD 18

21/06
Semana de 

22/06 a 25/06
Semana de 

29/06 a 02/07
Semana de 

05/07 a 08/07
09/07
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