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Notas iniciais

• Manter o microfone desligado

• Manter a câmara ligada (preferencialmente)

• Colocar o primeiro e último nome (ex. Vasco Vaz)

• Utilizar a função "levantar a mão" se necessitar de algum 

esclarecimento

• A apresentação será partilhada no final da reunião



Agenda

Enquadramento Objetivos
Principais 
características

Cronograma Divulgação
Perguntas e 
respostas
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• Sucesso da realização da primeira edição

• Afirmar o Skills Digital no panorama nacional

• Incubadora de concorrentes para o presencial

• Manter a abrangência do público alvo

SkillsPortugal Digital 2022
Porquê?



Objetivos

• a sensibilização da sociedade para a importância das qualificações na área do digital;

• potenciar as parcerias e sinergias com empresas de referência a nível nacional e
mundial na área do digital;

• dar corpo às orientações europeias e nacionais em matéria da educação e formação
digital;

• dar visibilidade à intervenção, ao investimento e ao trabalho desenvolvido pelas
entidades formadoras, no domínio do digital.
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Entidades participantes

• Centros de gestão direta e participada do IEFP, I.P.;

• Escolas secundárias com oferta de formação profissional;

• Escolas profissionais;

• Entidades formadoras externas;

• Politécnicos e universidades.



Tipologia de participantes

• Idade de participação: entre os 16 e os 35 anos, todos podem

participar, desde que reúnam as condições estabelecidas (inclusão).

• Prova única a realizar por profissão a concurso.



Limite de participação

• Cada entidade/polo inscrito poderá inscrever um candidato em cada

profissão.

• Todos os candidatos têm de ter alguma ligação com as entidades

inscritas. Não serão aceites autopropostos.

• Cada participante só poderá participar numa profissão.



Critérios de admissão

• Idade do candidato (16 aos 35 anos), a 31 de dezembro de 2022.

• Realização de prova de pré-seleção online (correção automática).

• Limite de 12 ou 20 concorrentes por profissão.

• Com o mínimo de 6 concorrentes por profissão.



Profissões

• 21 profissões a concurso

• Assentes 100% no modelo digital (sem posto de trabalho físico) 

• Organizadas em 2 grupos

• Realizadas ao longo de 2 semanas

• Provas com duração entre 12 e 15 horas



Datas do campeonato

Data Evento*

Dia 02/05 Cerimónia de abertura

Semana de 02/05 a 06/05 11 profissões (Grupo I)

Semana de 09/05 a 13/05 10 profissões (Grupo II)

Dia 16/05 Cerimónia de encerramento

* Todas as atividades serão realizadas em ambiente virtual, incluindo as 
cerimónias de abertura e de encerramento.



Organização Provas vs Dias
02/05 a 06/05

GRUPO I

SPD 15 Robótica Móvel SPD 22 CAM Metalomecânica

SPD 12 Contabilidade e Gestão | CRM SPD 02 Cloud Computing

SPD 03 Cyber Security SPD 14 Prototipagem Rápida

SPD 07 Desenvolvimento de Aplicações 
Informáticas Empresariais

SPD 17 Design de Moda – Vestuário

SPD 11 Animação | Vídeo SPD 16 Domótica | KNX

SPD 19 Automação Industrial 



09/05 a 13/05

GRUPO II

SPD D1 Blockchain-Based Solutions SPD 09 Desenho Gráfico

SPD 04 Tecnologias da Informação | Microsoft SPD 08 Web Technologies

SPD 05 Marketing digital | E-commerce SPD 23 CAD Construção Civil / BIM 

SPD 01 Gestão de Redes Informáticas SPD 10 Modelação 3D | Realidade aumentada

SPD 06 Desenvolvimento de Aplicações para 
Dispositivos Móveis

SPD 18 Design de Moda – Calçado

Organização Provas vs Dias



Descritivos Técnicos

Suporte técnico onde estão elencadas as competências, os critérios de avaliação e 

as condições em que essas vão ser testadas.

É como um guia para elaboração da prova e para a preparação dos jovens e 

formadores para os campeonatos.



Formação participantes – Presidentes de Júri

• Plano de 32 horas de formação

• Descritivos técnicos

• Provas

• Avaliação



Formação participantes – Jurados

• Plano de 8 horas de formação

• Provas – 21 de Janeiro

• Fórum – 11 de fevereiro e 25 de Março

• Avaliação – 27 Abril



Formação participantes – Concorrentes

• Plano de 2 horas de formação

• Fórum – 25 de Março



Meios Técnicos

• plataforma e máquinas virtuais cloud 

• câmaras para vigilância e cobertura do evento



Modo de funcionamento SPD2022

Computador 
físico de acesso 
pelo Concorrente.

Computação na 
nuvem.

Webcam de 
vigilância 

Da responsabilidade 
da entidade 
participante



Layout Posto Trabalho

A câmara de vigilância deve 
possibilitar a visualização 
tanto do posto de trabalho 
como do concorrente
( não necessita mostrar a cara)



Datas importantes

• 29 novembro – Publicação descritivos técnicos

• 06 a 17 de dezembro – Abertura inscrições

• 02 a 03 fevereiro – Provas Pré-seleção

• 02 a 13 Maio - SKILLSDIGITAL 2022 ( 5 dias completos)



Horário

C-1 C 1 C 2 C 3 C 4

Grupo 1
Grupo 2

02/05/2021
09/05/2022

03/05/2022
10/05/2022

04/05/2022
11/05/2022

05/05/2022
12/05/2022

06/05/2022
13/05/2022

Manhã 
8:00 - 13:30

Finalização da 
prova e treino 
de avaliação

04:00 04:00 04:00 04:00

Almoço 1:00

Tarde 
14:30 – 20:00

Assinatura 
documentos

Avaliação Avaliação Avaliação Avaliação
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Comunicação 
digital | visibilidade

“Estão todos a fazer história. As alterações
no mundo do trabalho mostram como as 
qualificações são a grande arma para 
ganhar competitividade (…). A aposta
crítica nas competências digitais é 
fundamental e pode mudar a vida das 
pessoas. Temos todos de acelerar estas
qualificações que fazem a diferença agora 
e no futuro. Quem mais investir nestas
competências, em áreas estratégicas, é 
quem está já a garantir o futuro de todos
nós. Estes são tempos de um enorme
desafio e de ação!”



Comunicação digital | visibilidade internacional

“Vocês foram desafiados pela União Europeia para promover e desenvolver competências verdes e digitais. 
Foram desafiados pela WorldSkills Internacional para fazer de 2021 o Ano da Inovação. E cumpriram em ambos!
Dou, a todos aqueles que deram um passo em frente, nos últimos meses, os sinceros parabéns e agradecimentos 
em nome de toda a comunidade global da WorldSkills. Vocês deram-nos uma visão brilhante de um futuro onde 

a transformação digital das indústrias e das economias nos ajuda, não apenas a sobreviver numa pandemia 
global, mas a crescer e a prosperar nas suas consequências.”

David Howey, CEO da WorldSkills Internacional

“Em 2021, os membros do movimento WorldSkills foram desafiados a abraçar o ano da inovação. Foi, por isso, um 
momento de grande alegria quando soube que a WorldSkills Portugal respondeu a este desafio, criando o 
SkillsPortugal Digital 2021”, “Organizar um evento deste tipo e de tão grande escala é uma ambição incrível e nós, 
na WorldSkills Europe estamos impressionados com um projeto tão inovador. Portugal aceitou verdadeiramente o 
desafio e nós damos-vos os parabéns por isso.”

Dita Traidas, Presidente da WorldSkills Europa 



Comunicação 
digital | 
visibilidade 
internacional



Comunicação digital | Site da WorldSkills Portugal

https://worldskillsportugal.iefp.pt/



Comunicação digital | Site do SkillsPortugal, Digital 2022

worldskillsportugal.iefp.pt

https://skillsportugaldigital.pt/



Comunicação 
digital | Redes 
Sociais da 
WorldSkills 
Portugal

WorldSkills Portugal
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secretariado.competicao@sp.worldskillsportugal.pt

mailto:secretariado.competicao@sp.worldskillsportugal.pt


Obrigado.




