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Enquadramento | O que é o campeonato das profissões 
 
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, avaliados por um júri composto por peritos qualificados, de acordo com prescrições 
técnicas internacionalmente estabelecidas pela WorldSkills Internacional. 
 
São objetivos dos campeonatos, 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 Europa e da WorldSkills Internacional. 
 
O campeonato das profissões integra as seguintes fases: 

a) Inscrição de entidades e registo nominal dos participantes nas profissões oficiais; 
b) Pré-seleção (âmbito local) - tem como objetivo identificar, por profissão oficial, o(s) campeão(ões) de cada 

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

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

preparação para a fase mundial; 
f) WorldSkills (âmbito mundial) - visa apurar os campeões mundiais em cada profissão. 

 
Marcos do ciclo 2022-2024 
 
De 7 a 12 de março de 2023, a cidade de Portimão vai ser a anfitriã do 45.º Campeonato Nacional das Profissões | 
SkillsPortugal, Portimão 2023. 
 
Os jovens medalhados na etapa nacional, no âmbito de profissões internacionalmente elegíveis, poderão vir a 
representar Portugal na 8.ª edição do Campeonato Europeu das Profissões, que decorrerá em 2023 na Polónia e na 
46.ª edição do Campeonato Mundial das Profissões, que terá lugar em Lyon, França, em setembro de 2024. 
 

 
 
Nota: Para mais informação sobre cada uma das etapas dos campeonatos, consultar o ANEXO 3. 

Registo de entidades / inscrição de participantes | 9 a 24 de junho 2022

Fase de Pré-seleção | 19 a 30 de setembro 2022

Fase Regional | 13 a 15 de dezembro de 2022

Fase Nacional ( SkillsPortugal, Portimão 2024) | 7 a 12 de março 2023

Fase Europeia (Euroskills Polónia 2023 | 2023 (data a definir)

Fase Mundial (Worldskills Lyon 2024) | 10 a 15 de setembro 2024) 
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Registo de entidades e inscrição de participantes 
 
1. Período: 9 a 24 de junho de 2022 
 
2. Entidades elegíveis: 

• 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. 
  

3. O registo é obrigatório para a participação no campeonato das profissões. 
 

4. É obrigatória a inscrição de um jurado por concorrente/entidade para cada profissão.  
 

No ANEXO 1 encontra-se a lista das 42 profissões oficiais para as quais está aberta a inscrição. Para as profissões 
do quadro 2, em demonstração, a inscrição de participantes será feita na sequência de convite dirigido às 
entidades. 

 
5. O registo de entidades e inscrição nominativa de participantes são efetuados através da plataforma SIGSKILLS, 

disponibilizada na página da WorldSkills Portugal, https://worldskillsportugal.iefp.pt – para o efeito, deve ser 
consultado o tutorial constante do ANEXO 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. É indispensável a consulta dos Descritivos Técnicos de cada profissão a concurso, disponíveis no site da 
WorldSkills Portugal, tendo em vista a obtenção de informação relativa ao perfil de competências requerido 
para cada profissão. 

 
O descritivo técnico é o instrumento que define 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 

 
7. Todas as questões relativas ao registo das entidades ou outras relacionadas com o campeonato das profissões, 

deverão ser colocadas ao secretariado da SkillsPortugal: secretariado.competicao@sp.worldskillsportugal.pt. 
 

8. Packages de participação a suportar pelas entidades: 
 

• Fase de pré-seleção – realizada na entidade, não implica package 
• Fase Regional – custos de deslocação, alojamento (quando aplicável) e alimentação da responsabilidade da 

entidade participante 
• Fase Nacional – package de participação - prevê-se o máximo de € 1.500 por concorrente e jurado 

 
 

https://worldskillsportugal.iefp.pt/
https://worldskillsportugal.iefp.pt/o-que-fazemos/documentacao-tecnica/descritivos-tecnicos/skillsportugal-portimao-2022/
mailto:secretariado.competicao@sp.worldskillsportugal.pt
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9. Financiamento do POCH 
 
Aguarda-se decisão relativamente ao financiamento a entidades que ministrem cursos no âmbito do ensino 
profissional, abrangendo escolas profissionais privadas e as escolas públicas.  
 
À semelhança do que se verificou na última edição do Campeonato poderão estes estabelecimentos receber 
um apoio para participar no SkillsPortugal Portimão 2023, mediante apresentação de uma candidatura em 
termos a definir, oportunamente divulgados no site da WorldSkills Portugal. 
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Anexo 1   
 
Quadro 1 | Lista de PROFISSÕES OFICIAIS em competição 
 

Cluster Profissões 
Idade limite do concorrente a 

31 dezembro de 2023 

In
di

vi
du

al
 

Eq
ui

pa
 d

e:
 

Construção Civil e Obras 
Públicas 

Eletricidade e Instalações 21 anos 1   

Marcenaria  21 anos 1   

Jardinagem Paisagística 25 anos 1   

Refrigeração e Ar Condicionado 21 anos 1   

Artes Criativas 

Joalharia 21 anos 1   

Tecnologias da Moda - Modelista 21 anos 1   

Tecnologias da Moda - Designer 25 anos 1   

Desenho Gráfico 25 anos 1   

Modelação 3D | Realidade Aumentada 25 anos   2 

Animação/Vídeo 25 anos   2 

Cerâmica Criativa  25 anos 1   

Gestão e Tecnologias da 
Informação 

Desenvolvimento de Aplicações para Dispositivos 
Móveis 

25 anos 1   

Desenvolvimento de Aplicações Informáticas 
Empresariais 21 anos 1   

Web Technologies 25 anos 1   

Gestão de Redes Informáticas 21 anos 1   

Contabilidade e Gestão | CRM 25 anos 1   

Desenvolvimento de Jogos Digitais 25 anos 1   

Produção, Engenharia e 
Tecnologia 

Mecatrónica Industrial 24 anos   2 

Desenho Industrial - CAD 21 anos 1   

Fresagem CNC 21 anos 1   

Soldadura 21 anos 1   

Eletrónica 21 anos 1   

Eletromecânica Industrial  21 anos 1   

Robótica Móvel  21 anos   2 

Serralharia Civil (Construções Metálicas) 25 anos 1   

Relojoaria 25 anos 1   

Produção e Transformação de Compósitos 25 anos 1   

Serviços Sociais, Pessoais 
e Turismo 

Cabeleireiro 21 anos 1   

Esteticismo 21 anos 1   

Pastelaria 21 anos 1   

Cozinha 21 anos 1   

Serviço de Restaurante e Bar 21 anos 1   

Caring - Serviços pessoais e à comunidade  25 anos 1   

Receção Hoteleira 21 anos 1   

Reportagem de TV - Editor de Imagem 25 anos   3 
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Cluster Profissões 
Idade limite do concorrente a 

31 dezembro de 2023 

In
di

vi
du

al
 

Eq
ui

pa
 d

e:
 

Reportagem de TV - Repórter de Imagem  25 anos   

Reportagem de TV - Repórter 25 anos   

Ótica Ocular 25 anos 1   

Transporte e Logística 

Tecnologia Automóvel (Mecatrónica) 21 anos 1   

Logística  25 anos 1   

Técnico de Produção Aeronáutica – Montagem de 
Estruturas 

25 anos 1   

Tecnologia de Motociclos (Mecatrónica) 25 anos 1   

 
 
Quadro 2 | Lista de PROFISSÕES EM DEMONSTRAÇÃO 
 

Cluster Profissões 
Idade limite do concorrente 

 a 31 dezembro de 2023 In
di

vi
du

al
 

Construção Civil e Obras 
Públicas 

CAD Construção Civil / BIM (Building Information 
Modelling) 25 anos 1 

Artes Criativas Design e Confeção de Calçado  25 anos 1 

Gestão e Tecnologias da 
Informação 

Cloud Computing 25 anos 1 
Cyber Security  25 anos 1 
Marketing Digital | E-commerce 25 anos 1 
Tecnologias da Informação | Microsoft 25 anos 1 
Blockchain-Based Solutions (Apresentação) 25 anos 1 

Produção, Engenharia e 
Tecnologia 

Mecânica Industrial 25 anos 1 
Robótica industrial 25 anos 1 
Prototipagem Rápida 25 anos 1 
Condução de Drones 25 anos 1 

Serviços Sociais, Pessoais 
e Turismo 

Padaria 25 anos 1 

Transporte e Logística Manutenção Aeronáutica 25 anos 1 
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Anexo 2 | Tutorial para o registo de entidades e inscrição de participantes 
 

Passo 1 - Acesso 
 
• Aceder ao site da WorldSkills Portugal: https://worldskillsportugal.iefp.pt/ 

 

 
 
• Clicar no link “Sigskills – Acesso reservado” e aceder à plataforma de gestão da Competição -SIGSKILLS 

 

 
 
 
• Irá ser apresentada a página de entrada da plataforma: 

 

 
  

https://worldskillsportugal.iefp.pt/
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As entidades que já tenham participado em competições anteriores e já tenham credenciais de acesso, devem 
efetuar o login com o Email e Password do Gestor da Plataforma já definido para a entidade. 
 
Notas: 
Nos casos em que a entidade já tenha nomeado um gestor da plataforma, em eventos anteriores, devem utilizar os 
respetivos dados de acesso do mesmo ou recuperar a password caso necessitem (recuperar a password do Gestor 
da Plataforma definido na mesma através do seu email). 
 
Se houve alteração do gestor da plataforma da entidade, devem contactar o secretariado da competição para 
alteração (email: secretariado.competicao@sp.worldskillsportugal.pt). 
 
Para as entidades que ainda não tenham dados de acesso ao SIGSKILLS, devem aceder ao link de “registo de novas 
entidades e utilizadores”. O mesmo serve para a inscrição de novas entidades que ainda não tenham dados de acesso 
à plataforma. Após validação dos dados submetidos, será criada a entidade na plataforma e enviados, para o Gestor 
da Plataforma, os dados de acesso. 
 
Cada Centro de Formação ou Polo de uma Entidade, deve ser inscrito na plataforma como uma entidade 
independente, podendo ter um Gestor de Plataforma individual para cada uma ou para todas. 
 
As novas entidades devem seguir as instruções do “Passo 2”. As restantes devem seguir diretamente para o “Passo 
3”. 
 
 

Passo 2 – Inscrição de nova Entidade 
 
• Clicar na opção de inscrição de nova entidade: 

 

 
 

  

mailto:secretariado.competicao@sp.worldskillsportugal.pt
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• Preencher os dados do formulário de inscrição 
(Dados da Entidade, Direção e do Gestor da Plataforma que será a pessoa responsável pelas inscrições) 
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• Após submissão dos dados, será apresentada a mensagem de aviso abaixo: 
 

 
 
• Deverá receber um email a confirmar a solicitação da Inscrição da entidade: 

 

 
 

• Após validação dos dados submetidos, será criada a entidade na plataforma e enviado para o Gestor da 
Plataforma um email com as credenciais de acesso à mesma: 
 

 
Nota:  
Caso não receba o email com as credenciais no espaço de um dia útil, deverá verificar o SPAM ou entrar em contacto 
com o secretariado da competição (email: secretariado.competicao@sp.worldskillsportugal.pt) 

 

mailto:secretariado.competicao@sp.worldskillsportugal.pt
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Passo 3 – Efetuar as inscrições dos participantes 
 
• Efetuar o login com as credenciais de acesso do gestor da plataforma: 

 

 
 
• Dentro do prazo de inscrição definido, como gestor da plataforma deverá ter acesso à opção de “Efetuar 

Inscrição” - Menu “GESTOR PLATAFORMA” > “Inscrição de participantes” > “Efetuar Inscrição” 
 

 
 

• Será apresentada a página “Efetuar Inscrições” para o evento. Selecionar a Entidade em que pretende 
inscrever o participante e clicar em “Abrir” (Como gestor de plataforma pode gerir as várias entidades em 
que tenha esse perfil): 
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• Na página “Efetuar Inscrições” para a entidade, clicar na opção “Adicionar” para inscrever no evento os 

Concorrentes e Jurados: 

 
 
 

• Preencher o Número de Contribuinte (NIF) do participante a inscrever e submeter: 

 
 
Esta opção vai verificar se o Participante já se encontra registado na Plataforma (Eventos anteriores). 
 
No caso de participantes já inscritos, e por proteção de dados pessoais, esteja indexado a esta entidade, o 
sistema irá apresentar os seus dados pessoais, permitindo a atualização dos mesmos. 
 
Caso os participantes não estejam ainda registados o sistema irá solicitar todos os dados necessários ao 
registo dos mesmos. 
 
Se um participante já estiver registado, mas num evento anterior estivesse indexado a uma outra entidade, 
terá de ser submetido pelo Gestor da Plataforma, ao secretariado da competição, uma solicitação, para que 
o participante com o NIF submetido seja associado a esta entidade. Só após esta alteração da entidade atual 
do participante poderá ser efetuada a inscrição do mesmo.  
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• Preencher todos os dados necessários, relativos ao participante e definir a profissão a inscrever e o tipo de 
participante (Concorrente/Jurado): 
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Nota: 
Definir a profissão, o tipo de participante e confirmar que o participante deu formalmente as autorizações 
necessárias para a participação no evento.  
 

 
 
• Serão apresentadas na página de inscrições, todas as inscrições efetuadas pela entidade: 

 

 
 
Nota: Pode através das opções de “Ações” disponíveis visualizar, editar ou remover inscrições até à data-
limite de inscrições para o evento. 
  

• Caso pretenda, pode exportar um relatório em Excel ou PDF das inscrições efetuadas pela entidade, através 
da opção “Exportar”: 
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Anexo 3 | Informação relativa às etapas seguintes à inscrição de entidades e participantes   
 
Pré-seleção  
 

Participação A prova de pré-seleção é obrigatória para todos os inscritos nas profissões oficiais. 

Número de concorrentes 
por profissão 

A prova deve ser aplicada ao maior número possível de candidatos (formandos ou ex-formandos 
oriundos de uma ou mais ações de formação).  

No limite, as provas de pré-seleção devem considerar um mínimo de 4 concorrentes da mesma 
entidade, estando o limite máximo condicionado à capacidade instalada da entidade (caso não 
seja possível deverá ser contactada a WorldSkills Portugal).  

Data de realização 19 a 30 de setembro 2022 (o calendário das provas por profissão será oportunamente divulgado) 

Duração  Até 7 horas 

Conceção e coordenação 

As provas (1 por profissão) são concebidas pelos diferentes Presidentes de Júri, sob a coordenação 
dos Delegados Técnicos. 
 
Nos casos em que se justifique, e com um mês de antecedência, pode ser apresentado às diversas 
entidades, um draft da prova de modo a permitir a preparação do equipamento, das ferramentas 
e dos respetivos consumíveis. 
 
Compete à WorldSkills Portugal distribuir as versões finais das provas pelas entidades inscritas. 
 
Às Delegações Regionais do IEFP, I.P. compete: 
• indicar aos candidatos individuais e candidatos de entidades que não reúnam condições para 

a realização da prova na entidade formadora, o local de realização da mesma. 

• disponibilizar toda a informação relevante para o desenvolvimento da prova. 

Local de realização 

A prova pode ser realizada em todas as entidades que pretendam apurar concorrentes para a fase 
regional, em articulação com a respetiva Delegação Regional do IEFP, I.P. 
 
Pretende-se que as provas de pré-seleção se integrem na atividade das entidades, através do 
desenvolvimento de uma prova em contexto de formação.  
 
Em caso de necessidade, o apuramento de candidatos individuais ou de entidades empregadoras 
realizar-se-á nos centros de emprego e formação profissional da rede do IEFP, I.P. 

Regras de participação 
A participação na fase de pré-seleção pressupõe o rigoroso cumprimento do disposto nas 
Prescrições Técnicas e de Segurança e nas Regras de Competição estabelecidas no âmbito da 
WorldSkills Portugal (a disponibilizar no site). 

Avaliação 
A avaliação dos concorrentes é feita por um ou mais formadores (que podem ser os formadores 
da ação, no caso de entidades com formação a decorrer à data da pré-seleção), que devem ter 
experiência na profissão em causa e, desejavelmente, no âmbito dos campeonatos das profissões. 

Despesas 

• Os custos com a conceção das provas são suportados pelo orçamento da WSP. 

• As verbas para fazer face ao desenvolvimento das provas de pré-seleção (incluindo a 
aquisição de materiais de consumo de suporte às provas, quando necessário) são da 
responsabilidade das entidades de origem dos concorrentes.  

• Os custos associados à presença de concorrentes e jurados, oriundos de entidades externas, 
em provas que decorram em centros do IEFP, I.P. (nomeadamente transporte e/ou estadia 
e/ou alojamento e honorários de formadores) são da responsabilidade da entidade 
participante e, no caso de participantes individuais, dos próprios. 

Resultados 

Em cada região são apurados os concorrentes que vão participar na fase regional, de acordo com 
as classificações obtidas, sendo, no entanto, estabelecido um limite máximo de concorrentes por 
profissão a nível regional e nacional. 

Após as provas de pré-seleção, a WorldSkills Portugal avalia o número de apurados por profissão 
a nível regional e estabelece as listas de participantes na fase regional.  

 
 
 



     

 WorldSkills Portugal 
[SkillsPortugal Portimão 2023  Nota Informativa 1 | junho 2022] 

Página 15 de 17 

Campeonatos Regionais  
 

Objetivo 
Identificar os melhores candidatos, por região e por profissão. 

A realização de prova em todas as profissões que vão estar representadas no campeonato 
nacional é de caráter obrigatório.  

Número de concorrentes 
por profissão 

O número mínimo de concorrentes por profissão é de 4. 

Data de realização 13 a 15 de dezembro de 2022, em todas as Regiões (do continente). 

Duração  Duração máxima de 14 horas (em 3 dias). 

Conceção e coordenação 
Esta fase regional é organizada pelas Delegações Regionais, em articulação com os seus serviços 
de formação, com o apoio e supervisão da WorldSkills Portugal. 

Local de realização 
Local a definir em cada região. 

Se uma região tiver um número reduzido de concorrentes para uma determinada profissão, pode 
esta região realizar a prova numa região próxima.  

Resultados 
Os concorrentes selecionados na fase regional integrarão as listas de concorrentes por profissão, 
que serão também divulgadas nos diversos sites e redes sociais da WorldSkills Portugal.   

 
 
Campeonato Nacional | SkillsPortugal, Portimão 2023  

 
O Campeonato Nacional vai desenvolver-se em função das condições técnico-logísticas existentes, e assenta nos seguintes 
pressupostos: 

 

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 

Deve observar-se o previsto no anexo a este documento no que respeita às profissões em competição 
e à elegibilidade dos concorrentes quanto à idade. 

Concorrentes 400 (previsional máximo) 

Participantes 

Prevê-se um máximo de 1000 participantes (incluindo concorrentes, jurados, supervisores de 
infraestruturas, patrocinadores e demais elementos ligados à organização do evento). 
 
A comitiva participante é restrita aos elementos com atividade no âmbito dos Campeonatos 
(Delegado Técnico, Delegado Técnico Assistente, Delegado e Observadores Oficiais e Institucionais, 
Representantes Técnicos Regionais, Chefes de Equipa (Team Leaders), Supervisores de 
Infraestruturas, Concorrentes, Jurados, Observadores Técnicos, Técnicos ligados à comunicação e 
divulgação e demais elementos ligados à organização do evento)) - todos os outros são considerados 
visitantes. 
 
A WorldSkills Portugal pode convidar outros países, para participar em provas, embora não elegíveis 
para atribuição de prémios (estes candidatos convidados estão dispensados das fases anteriores). 

Locais de realização das 
provas Portimão Arena 

Parcerias/Patrocínios 
Deve procurar maximizar-se as parcerias e apoios locais, regionais e nacionais, assim como os 
patrocínios. 

Para o efeito deve ser utilizado o Dossier do Patrocinador elaborado pela WSP e disponível no site. 

Divulgação/promoção 
Em estreita colaboração entre a WorldSkills Portugal, Delegação Regional do Algarve, Gabinete de 
Comunicação e Relações Externas do IEFP, I.P., e entidades parceiras. 

Despesas 

• É da responsabilidade das entidades participantes: 
 
− O pagamento do package de participação (englobando estadia, alimentação e transporte 

entre a competição e o alojamento); 
− Deslocações para o local de competição; 
− A logística associada ao transporte das caixas de ferramentas. 
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• É da responsabilidade do IEFP, I.P. assegurar as despesas decorrentes da participação dos seus 
concorrentes e equipas. 
 

• Package por equipa participante (1 jurado + 1 concorrente) - valor estimado: 1.500€  
O package integra a estadia de 6 noites para os concorrentes e de 7 para os jurados, alimentação 
e deslocações locais entre a estadia e a competição. 
Este valor será pago diretamente à entidade responsável (agência) pela gestão dos packages, por 
cada uma das entidades participantes, até à data-limite a definir pela WorldSkills Portugal. 

 
 
Campeonatos Internacionais   
 
EuroSkills, Polónia 2023 e WorldSkills, Lyon 2024  
 

Definição da equipa 
de concorrentes / 
lista de profissões 

Finda a competição anterior (Campeonato Nacional ou EuroSkills), e em função dos resultados 
observados, a WorldSkills Portugal emite parecer sobre as profissões em que Portugal se fará 
representar na etapa seguinte (EuroSkills ou WorldSkills). 

 
IMPORTANTE: A seleção dos candidatos será efetuada de acordo com o previsto no regulamento dos 
campeonatos. 

Planos de 
preparação 

• Conhecidas que sejam as prescrições técnicas a nível internacional, será desenvolvido, para cada 
candidato, 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 e custos, incluindo honorários com 
formadores, compete às respetivas entidades de proveniência dos concorrentes. 

• O plano de preparação deve ser obrigatoriamente formalizado através de um contrato de 
formação específica celebrado entre o concorrente, a entidade de origem e pela WSP. 

• Do plano devem constar provas de nível internacional, a aplicar a todos os concorrentes nas 
respetivas entidades. 

• Ao longo do período de preparação serão periodicamente desenvolvidas pela WSP provas com 
a presença de todos os candidatos (semanas de treino), 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.  

• Os Planos de Preparação dos concorrentes deverão ser enviados à WorldSkills Portugal em data 
a divulgar oportunamente. 

Nota: 

Os concorrentes e/ou entidades que não definam e/ou cumpram um plano rigoroso de preparação 
visando os objetivos definidos pela WorldSkills Portugal, serão substituídos. 

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 participação da seleção nacional as seguintes metas: 
 
− O reconhecimento internacional da equipa portuguesa, como uma seleção de excelência, através 

da obtenção de uma média igual ou superior a setecentos pontos, na escala da WorldSkills, que 
significa uma participação de excelência; 

− A obtenção de medalhas de excelência por, pelo menos, 50% dos concorrentes; 

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 dos Campeonatos das 
Profissões, ações de formação específica para os jurados. 
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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. 

Despesas com a 
participação 

• É da responsabilidade das entidades participantes: 
− O pagamento do package de participação por profissão (englobando estadia, alimentação 

e transporte entre a competição e o alojamento); 
− Deslocações para o local de competição (viagens aéreas). 

 
Nota: valor estimado de ≥ €5.000 para o Europeu e de ≥ €6.000 para o Mundial. 

 

O IEFP, I.P. assume as seguintes despesas: 

− As inerentes às semanas de estágio (preparação para as competições); 
− a aquisição de fardas oficiais, brindes e ações de promoção e de representação 

institucional. 

O IEFP assume a contratualização 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, sendo os custos do serviço assumidos pelas 
entidades participantes. 
 

Despesas com a 
preparação técnica 
dos candidatos 

• As despesas associadas à preparação técnica dos candidatos, com exceção das semanas de 
estágio, são uma responsabilidade da respetiva entidade de origem. 

 
• Considera-se desejável, para além do envolvimento das entidades formadoras, o contributo das 

entidades patrocinadoras e empregadoras, quando aplicável, nomeadamente em termos de 
cedência de espaços, materiais e equipamentos e ou de dispensa de horas de serviço/criação de 
condições adequadas para efeitos de preparação (no caso de candidatos empregados). 
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