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1. ENQUADRAMENTO 
 

A circular informativa n.º 1/2022, define o enquadramento do ciclo dos campeonatos das profissões para o biénio 
2022-2024 e procede à divulgação do registo e inscrição de entidades e participantes. 
 
Findo o prazo de inscrição para o SkillsPortugal, Portimão 2023, importa transmitir as orientações para a 1.ª fase 
do processo de seleção de concorrentes, através do desenvolvimento das provas de pré-seleção, a ter lugar no 
período de 19 a 30 de setembro de 2022. 
 
 
2. PRÉ-SELEÇÃO 
 
A fase de pré-seleção visa: 
 
• disseminar os valores e a visão da WorldSkills Portugal (WSP), alargando a participação nos Campeonatos das 

Profissões a mais entidades, permitindo uma participação que envolva um maior número de jovens 
formandos, formadores e profissionais; 

• permitir às entidades identificar o seu melhor representante; 
• permitir aos concorrentes testar o seu nível de competência e preparação para o exercício da profissão; 
• garantir que os participantes nos Campeonatos Regionais das Profissões, possuem o nível adequado de 

competências e que estão em condições de completar as provas nas profissões a que concorrem; 
• identificar e selecionar os candidatos mais habilitados à participação nos campeonatos regionais e nacional, 

em função do número de participantes possíveis, para os espaços e os equipamentos disponíveis. 
 
 

Número de concorrentes 
por profissão 

A prova deve ser aplicada a formandos oriundos de uma ou mais ações de formação. 
No limite, as provas de pré-seleção devem considerar um mínimo de 2 concorrentes 
da mesma entidade (caso não seja possível deverá ser contactada a WSP através do 
e-mail secretariado.competicao@sp.worldskillsportugal.pt). 

Data de realização 19 a 30 de setembro 2022, de acordo com o ponto 3 deste documento 

Duração  1 dia (7 horas) 

Horário 
• Todas as provas vão iniciar-se às 9h de Portugal continental. 

• Todos os concorrentes de cada prova vão estar sincronizados (ou seja, 
iniciam ao mesmo tempo e realizam as pausas ao mesmo tempo) 

Fórum de comunicação 

• A 25 de julho foram enviadas, a todos os jurados inscritos, as credenciais de 
acesso a uma conta Microsoft, onde estão alojados, na aplicação MS 
TEAMS, desde a mesma data, os fóruns técnicos de cada profissão. 

• Cada fórum é o local onde os jurados de cada profissão podem esclarecer as 
suas dúvidas junto do presidente de júri e da organização. É também nestes 
fóruns que são tomadas decisões relacionadas com as provas e ficha de 
avaliação. Estas decisões serão tomadas pelos jurados presentes.  

Conceção e coordenação 

As provas (1 por profissão) são concebidas pelos diferentes presidentes de júri, sob a 
coordenação dos Delegados Técnicos da WSP. 
Compete à WorldSkills Portugal distribuir as versões finais das provas pelas entidades 
inscritas. 
Às Delegações Regionais do IEFP, I.P. compete: 
• indicar aos candidatos 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. 

Listas de infraestruturas 
As listas de infraestruturas para as provas são preparadas pelo presidente de júri de 
cada profissão e é responsabilidade da WorldSkills Portugal fazê-las chegar aos jurados 
de cada profissão.  

https://worldskillsportugal.iefp.pt/wp-content/uploads/2022/06/Nota-Informativa_WSP-01-2022_Rev.pdf
mailto:secretariado.competicao@sp.worldskillsportugal.pt
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• De modo a permitir a preparação do equipamento, das ferramentas e dos 
respetivos consumíveis, as listas de infraestruturas para cada uma das profissões 
foram disponibilizadas no fórum (Teams) da respetiva profissão. 

• Compete a cada jurado fazer chegar à sua entidade a respetiva lista para que tudo 
esteja devidamente preparado no dia de cada prova. 

Envio das provas 

• Todas as provas vão ser enviadas pela hora de almoço do dia útil anterior à 
realização da prova. Desta forma, as entidades têm margem para finalizar a sua 
preparação e imprimir alguns materiais que sejam necessários para a prova. 

• O envio das provas irá ser feito para os emails dos concorrentes e disponibilizado 
aos jurados no TEAMS (fórum) de cada profissão. 

• Este envio irá conter, no mínimo, 3 ficheiros: 

o Introdução à prova;  

o Explicação do módulo a desenvolver 

o Ficha de avaliação (esta só será disponibilizada a jurados no fórum da 
profissão, os concorrentes não podem ter acesso). 

Local de realização 

A prova deve 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 escolas com 
oferta de formação profissional, escolas profissionais, centros de emprego e formação 
profissional, centros de formação de gestão participada, outras entidades formadoras 
certificadas e empresas, através do desenvolvimento de uma prova em contexto de 
formação.  
 
Em caso de necessidade, o apuramento de candidatos que não reúnam condições 
para a realização da prova autonomamente, esta realizar-se-á no serviço de 
formação profissional da rede do IEFP, I.P. mais próximo. 

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 WSP (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. 
É da responsabilidade de cada entidade enviar para o e-mail 
secretariado.wsp@sp.worldskillsportugal.pt a grelha de avaliação devidamente 
preenchida no final do dia de prova (no limite, a prova terá de ser enviada até às 
23h59m). 

Preparação para a prova 

• Todos os jurados inscritos vão receber formação especifica para esta fase do 
campeonato. Nesta formação será explicado todo o processo, com exemplos de 
como avaliar e fornecidas todas as orientações fundamentais à condução das 
provas. 

• Esta formação decorre no dia 14 de setembro e vai ser organizada em 2 grupos. 
Oportunamente, a WSP irá enviar as convocatórias para que cada jurado saiba se 
vai pertencer ao grupo da manhã ou ao grupo da tarde. É imprescindível que todos 
os jurados participem nesta formação 

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.  

mailto:secretariado.wsp@sp.worldskillsportugal.pt
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• 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) são da responsabilidade 
da entidade participante. 

 

Monitorização do 
desenvolvimento das 
provas 

• Cada entidade é responsável por assegurar a transmissão em direto da 
realização da prova. Para isso, por cada profissão / entidade deve ser colocada 
uma camara (interna de um computador ou externa), numa zona elevada, que 
permita visualizar a totalidade dos concorrentes em prova em cada profissão. A 
camara estará ligada ao TEAMS (fórum) ao qual os jurados já têm acesso. Esta 
transmissão deve iniciar-se pelas 8h30 e terminar no final da prova. Durante o 
período de almoço a transmissão deve manter-se. 

• Em algumas profissões poderá haver lugar a uma pequena explicação da prova 
por parte do presidente de júri. Durante toda a prova, este canal pode e deve ser 
utilizado para esclarecimento de dúvidas diretamente com o presidente de júri.  

Partilha de imagem 
recolhidas  

• Em algumas profissões poderá ser pedido na prova a partilha de fotografias e/ou 
vídeos do resultado final de cada prova. Esta partilha terá de ser feita com 
recurso ao TEAMS (fórum). Esta partilha não poderá afetar a avaliação realizada 
por cada entidade, visando criar uma base de entendimento e desenvolvimento 
da profissão. 

Substituição de 
concorrentes e novas 
inscrições 

• Serão permitidas, até ao dia 15 de setembro, substituições de concorrentes e/ou 
jurados, desde que existam motivos válidos apresentados pelas entidades. 

• Nas profissões: 
o 08 - Desenvolvimento de Aplicações para Dispositivos Móveis 
o 16 - Eletrónica 
o 23 - Robótica Móvel 
o 38 - Refrigeração e Ar Condicionado 
o P10 - Produção e Transformação de Compósitos 
o P11 - Tecnologia de Motociclos 
o P12 - Desenvolvimento de Jogos Digitais 
o P20 - Modelação 3D | Realidade Aumentada 
dado o número reduzido de inscritos, podem as entidades já inscritas inscrever 
mais concorrentes e jurados, até ao dia 15 de setembro. 

• Findo este período, não serão aceites mais substituições/inscrições de jurados ou 
concorrentes. 

Resultados e divulgação 

• 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. 

• Nesta fase de pré-seleção todas as entidades inscritas têm a garantia de que o seu 
melhor concorrente é selecionado para a fase seguinte. 

• 2 semanas após o términus das provas será disponibilizado a cada entidade o 
nome dos seus candidatos apurados para a próxima fase. 
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3. Calendário das provas 

 
 

4. Mapa de afetação 
 

Data Conteúdo Horário Horas Destinatários Formato 

Publicação dos Descritivos Técnicos 

Período de inscrições de 9 a 30 de junho 

22/07/2022 Regras de funcionamento do Fórum 10h - 12h 2:00 SA + PJ + J Online 

14/09/2022 Enquadramento Pré-seleção (dois 
grupos) 

10h - 12h 
15h - 17h 

2:00 SA + PJ + J Online 

Provas pré-seleção de 19 a 30 de setembro (ocupação de Jurados  = 1 dia)  

25/11/2022 Formação avaliação regionais (dois grupos) 10h - 12h 
15h - 17h 

2:00 SA + PJ + J Online 

Provas regionais de 13 a 15 de dezembro (ocupação de Jurados = 3 dia) 

02/02/2023  
Formação Jurados Avaliação ( 6 sessões) 
Afetação de cada J a uma sessão 

 
10h - 12h 
15h - 17h 

 
2:00 

SA + PJ + J Online 

03/02/2023 SA + PJ + J Online 

06/02/2023 SA + PJ + J Online 

O Campeonato vai decorrer de 7 a 12 de março 
Chegada do Jurados a 5 de março 

 

DIA Profissão Profissão Profissão Profissão 

19/09/2022 24-Marcenaria  P13- Cerâmica Criativa  P4-Animação/Vídeo 
P2-Contabilidade e Gestão 
| CRM 

20/09/2022 
18-Eletricidade e 
Instalações 

8-Desenvolvimento de 
Aplicações para 
Dispositivos Móveis 

16-Eletrónica 
35-Serviço de Restaurante 
e Bar 

21/09/2022 37-Jardinagem Paisagística 
9-Desenvolvimento de 
Aplicações Informáticas 
Empresariais 

19-Eletromecânica 
Industrial  57-Receção Hoteleira 

22/09/2022 
33-Tecnologia Automóvel 
(Mecatrónica) 17-Web Technologies 23-Robótica Móvel  10-Soldadura 

23/09/2022 27-Joalharia 39-Gestão de Redes 
Informáticas 

42-Serralharia Civil 
(Construções Metálicas) 

P5.1-Reportagem de TV - 
Editor de Imagem + 
Reporter de Imagem + 
Reporter 

26/09/2022 
41-Caring - Serviços 
pessoais e à comunidade  

34-Cozinha P6-Relojoaria P8-Ótica Ocular 

27/09/2022 
38-Refrigeração e Ar 
Condicionado 

P12-Desenvolvimento de 
Jogos Digitais 

5-Desenho Industrial - 
CAD 

31.2-Tecnologias da Moda 
- Designer 

28/09/2022 40-Desenho Gráfico 4-Mecatrónica Industrial 32-Pastelaria P11-Tecnologia de 
Motociclos (Mecatrónica) 

29/09/2022 P20-Modelação 3D | 
Realidade Aumentada 

P10-Produção e 
Transformação de 
Compósitos 

30-Esteticismo 
P9-Técnico de Produção 
Aeronáutica – Montagem 
de Estruturas 

30/09/2022 31.1-Tecnologias da Moda 
- Modelista 

7-Fresagem CNC 29-Cabeleireiro P7-Logística  
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