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SEIXAL ACOLHE O SEGUNDO ESTÁGIO DA SELEÇÃO PORTUGUESA DAS PROFISSÕES
De 23 a 28 de junho, a seleção
portuguesa das profissões reúne-se no
Seixal, no Centro de Emprego e
Formação Profissional, para cumprir o
segundo dos dois estágios de preparação
para o Campeonato Mundial das
Profissões, o WorldSkills Kazan 2019.

A seleção dos melhores jovens profissionais e dos jurados no 1.º estágio em
Tomar

Esta competição realiza-se, na Rússia, já
no próximo mês de agosto. Portugal vai
ser representado por esta equipa de 14
jovens e 14 jurados que vão mostrar as
suas competências em 12 profissões.

À semelhança do que aconteceu na primeira semana de preparação, que se realizou em Tomar, ao longo
destes dias vai ser reproduzido, o mais fielmente possível, o ambiente de um campeonato. Nada foi deixado
ao acaso. Cada equipa (composta pelo concorrente, pelo jurado que o vai acompanhar a Kazan, pelo
preparador técnico e por um formador da área) vai encontrar postos de trabalho devidamente munidos
com todos os materiais e equipamentos necessários ao desenvolvimento das provas que os concorrentes
terão de executar ao longo de 22 horas, repartidas entre segunda e quinta feira. Para aumentar o nível de
competitividade, esta semana vai contar com a participação de concorrentes e jurados internacionais.
França, Bélgica, Rússia, Coreia e Brasil foram os países convidados em profissões como o CNC, a Robótica,
a Soldadura ou a Estética.
As provas têm por base os descritivos
técnicos da WorldSkills Internacional e serão
depois avaliadas de acordo com os critérios
de avaliação internacionais. Há ainda lugar
para a realização de reuniões por equipa e
em grupo, visando obter diagnósticos
rigorosos da prestação de cada concorrente
e definir os próximos passos no âmbito do
plano de preparação, que está em curso até
às vésperas da partida da seleção para Kazan.
Para além de toda a componente técnica, o
estágio cumpre com outros objetivos
igualmente importantes, especialmente Sónia Caetano, um dos elementos da equipa de Mecatrónica Industrial
no 1.º estágio em Tomar
quando se trata de uma competição
internacional dirigida a jovens. Apesar de já ter representado Portugal num campeonato europeu, esta
equipa está ciente do acréscimo de exigência subjacente a um campeonato do mundo que reunirá 1600
concorrentes em 56 profissões. É por este motivo que a organização definiu um cronograma rigoroso que
integra diariamente reuniões prévias ao início das provas, ginástica laboral, preparação dos postos de
trabalho e, no final do dia, avaliação de desempenho e sessões de treino mental e emocional para a
competição.
Este segundo estágio constitui-se como uma das últimas etapas de um ciclo que teve início no final de
2017, com as provas de pré-seleção, e que terá o seu apogeu em Kazan, no campeonato do mundo.
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Ana Filipa Coelho, concorrente de Cozinha no 1.º estágio
em Tomar

Para a WorldSkills Portugal, os estágios já são etapas
incontornáveis na preparação dos concorrentes.
Juntamente com a formação específica que cada
concorrente frequentou e continuará a frequentar nas
respetivas entidades formadoras, com uma duração
média de 1000 horas, é um garante de uma prestação
mais sustentada do ponto de vista técnico e emocional,
contribuindo para aproximar Portugal dos objetivos
traçados em termos de participação no próximo
Campeonato do Mundo e para espelhar a qualidade da
formação profissional ministrada no nosso país.

Os Campeonatos das Profissões 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, onde se
destaca 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 por júris compostos de peritos altamente
qualificados (formadores, profissionais, empresários).
Os Campeonatos Nacionais têm lugar de 2 em 2 anos e reúnem os
classificados com as melhores pontuações na fase de pré-seleção, que
disputam entre si o título de campeão nacional em cada profissão. Os
campeões da fase nacional candidatam-se, assim, a uma participação nos
Campeonatos Europeu e Mundial das Profissões, organizados,
respetivamente, pela WorldSkills Europe e pela WorldSkills International.
Na última edição do Campeonato Europeu das Profissões – EuroSkills Budapeste 2018, a seleção portuguesa teve um
resultado de excelência naquele que foi o campeonato europeu mais participado de sempre e onde as médias de
desempenho dos jovens estiveram todas a um nível muito elevado. Considerando o número médio de pontos por
participante, Portugal ficou na 8.ª posição entre 28 países europeus, tendo conquistado 3 medalhas de bronze e 6
medalhas de excelência.
Esta seleção representará agora Portugal no Campeonato do Mundo das Profissões, que se realiza de 22 a 27 de agosto,
na cidade de Kazan, na Rússia.

A entrada da seleção portuguesa na Arena de Budapeste na cerimónia de abertura do
Campeonato Europeu das Profissões
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