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NOTA DE IMPRENSA
Campeonato Mundial das Profissões - WorldSkills Leipzig
2013
Resultados da participação nacional
De 2 a 7 de julho, na cidade alemã de Leipzig, mais de 1000 jovens provenientes de 52 países,
competiram entre si em 46 profissões do Campeonato Mundial das Profissões - WorldSkills 2013.
Perante um coletivo internacional de júris altamente qualificado, e mais de 200.000 visitantes, estes
jovens lutaram para demonstrar as suas competências técnicas, através da realização de provas de
desempenho profissional com altos padrões de exigência, assentes em prescrições técnicas
internacionalmente estabelecidas.
Portugal participou neste campeonato em 18 profissões, com 19 concorrentes que alcançaram 7
certificados de excelência, os quais atestam que o desempenho profissional destes jovens
profissionais deve ser reconhecido, pelos empresários e outros empregadores, pelo seu
elevadíssimo padrão de qualidade. Estes jovens, pela sua competência, são sempre uma maisvalia para qualquer empresa.
Quadro com as medalhas ou certificados de excelência:
Premiado

Profissão

Entidade Formadora | Origem

Paulo Lopes

Mecatrónica Automóvel

CEPRA | Porto

Hugo Silva

Soldadura

Solisform | Setúbal

Tiago Conceição

Web Design

IEFP | Beja

Diogo Almeida

Refrigeração e Ar Condicionado

IEFP | Coimbra

Ana Vieira

Cozinha

Escola de Hotelaria e Turismo do
Douro | Lamego

Bruno Correia

CAD– Projeto de Engenharia Mecânica

CENFIM | Porto

Ruben Damásio

Tecnologias da Moda

Modatex | Lisboa
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Estes jovens, com idades compreendidas entre os 17 e os 22 anos, foram selecionados com base
na qualidade do seu desempenho comprovada na última edição do SkillsPortugal – Campeonato
Nacional das Profissões Faro 2012 e na 3.ª edição Campeonato da Europa das Profissões,
EuroSkills Spa-Francorchamps 2012.
O conceito dos Campeonatos das Profissões remonta ao ano de 1950, quando se disputaram, em
Madrid, os primeiros Campeonatos Internacionais das Profissões entre Portugal e Espanha. O
alargamento rápido desta iniciativa conduziu, ainda na década de cinquenta, à criação da
WorldSkills International (www.worldskills.org), atualmente participada por 67 países dos vários
Continentes, integrando as economias mais desenvolvidas.
Promover os sistemas de educação e formação dos diferentes países, bem como o
empreendedorismo, a criatividade e inovação, a técnica e arte, a autonomia e trabalho de equipa,
através de uma exigente e saudável competição entre os representantes mais qualificados, é o
grande objetivo que tem guiado esta iniciativa mundial.
Portugal é o país membro fundador da Worldskills International que tem participado de forma
ininterrupta nas 41 edições realizadas, estando representado no Comité Estratégico e no Comité
Técnico. Ao longo dos 60 anos, Portugal participou com cerca de 540 jovens profissionais, tendo
alcançado 27 medalhas de ouro, 53 medalhas de prata, 49 medalhas de bronze e 69 certificados
de excelência.
Com a participação em iniciativas desta natureza e a desmultiplicação das experiências
adquiridas pretende-se fomentar a qualidade e a inovação no sistema nacional de qualificações; a
atratividade e a valorização da formação profissional; a elevação dos padrões de exigência da
qualificação da população jovem, promovendo a sua empregabilidade e a adequação das
competências adquiridas às necessidades do mundo do trabalho.

Lisboa, 10 de julho de 2013

