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NOTA INFORMATIVA 

Fundos Europeus geridos pelo Programa 
Operacional do Algarve apoiam participação 

de alunos dos cursos profissionais no 
Campeonato das Profissões 

De 7 a 12 de março de 2023 decorre em Portimão o 45º Campeonato 
das Profissões - WORLD SKILLS PORTUGAL, juntando cerca de 400 
jovens altamente qualificados que vão competir entre si, em 54 
profissões, transformando Portimão na Capital das Competências. 

Os Campeonatos das Profissões (SKILLS) 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, e visam 
demonstrar 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. 

Os Campeonatos das Profissões têm por objetivo, entre outros: 
• 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; 
• 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 

https://worldskillsportugal.iefp.pt/
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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). 

Ciente da importância desta iniciativa, a Comissão Diretiva do Programa Operacional 
CRESC ALGARVE 2020, na sequência de proposta apresentada pelo Instituto do 
Emprego e Formação Profissional (IEFP, IP), entidade responsável pela organização 
dos Campeonatos, aprovou a abertura de um Aviso de Concurso (ALG-67-2022-
07), visando apoiar uma participação mais alargada dos jovens algarvios nos 
campeonatos das profissões, na sua fase regional. 

Com efeito, e tendo em consideração o fraco nível de conclusões no tempo esperado 
nos cursos profissionais do ensino secundário na região, o inexpressivo envolvimento 
das escolas até à data nesta iniciativa e, sobretudo, considerando que esta possibilita 
que jovens qualificados compitam num alargado leque de profissões, necessárias à 
diversificação da base económica da região, o Programa Operacional CRESC 
ALGARVE 2020 pretende alargar o envolvimento de mais participantes nestes 
campeonatos, instrumento por excelência de afirmação e credibilização das vias de 
dupla certificação para jovens, promovendo ainda por essa via a melhoria da 
qualidade dessa formação. 

Podem beneficiar dos apoios previstos no referido Aviso de Concurso, as escolas 
profissionais privadas e as escolas públicas com ensino profissional. São destinatários 
finais do presente Aviso os professores e alunos e/ou ex-alunos dos cursos 
profissionais que participem na fase regional destes campeonatos das profissões. 

Consulte AQUI este e outros avisos abertos no âmbito do Programa Operacional do 
Algarve, com o apoio dos fundos da União Europeia. 

Para mais informações contactar o Gabinete de Comunicação da CCDR ALGARVE 
(comunicacao@ccdr-alg.pt / TLM 96 95 37 047). 

 

Faro, 22 de junho de 2022 

CCDR Algarve / DIPC – Gabinete de Comunicação 
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