Em maio, o Porto é a capital das profissões
Entre 25 e 30 de maio, o Porto acolhe cerca de 400 jovens de todo o país que vão
disputar o Campeonato Nacional das Profissões. Os concorrentes competem entre si
perante uma assistência alargada de público e demonstram a aplicação das
competências adquiridas na formação, em provas que simulam situações reais de
trabalho em 47 profissões.
O campeonato ocupará cinco grandes pavilhões no Centro de Emprego e Formação
Profissional do Porto, situado no bairro do Cerco, e ainda espaços no centro comercial
Dolce Vita Porto (prova de vitrinismo) e na Escola de Hotelaria e Turismo do Porto
(provas de cozinha, pastelaria e serviço de mesa e bar).
Promovido pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), este campeonato
pretende sensibilizar jovens, famílias, profissionais e empregadores para a importância
da formação profissional, divulgar a qualidade da formação ministrada em Portugal,
promover o talento e as competências dos formandos para o exercício de diferentes
profissões e estimular a sua empregabilidade junto das empresas.

Esperados 10 mil visitantes
O campeonato está aberto ao público, com entrada livre de 26 a 28 de maio, entre as
10h00 e as 18h00, e a 29 de maio, das 10h00 às 13h00. Ao longo destes quatro dias a
organização espera receber no recinto principal do campeonato mais de 10 mil
visitantes, entre estudantes, professores, formandos, formadores, empresários e
representantes de instituições empregadoras.
Além de assistir à execução das provas, o público pode participar nas atividades
paralelas de animação, sensibilização, aconselhamento e debate e visitar o espaço de
exposição dos patrocinadores.
A vertente lúdica incluirá atividades nas áreas da música, dança, pintura de grafítis,
desenho de caricaturas e desporto. Para os momentos de descontração e convívio
estão previstos vários espaços ao ar livre, nas zonas verdes que rodeiam os pavilhões.
Nos stands de aconselhamento os mais jovens podem esclarecer dúvidas, participar em
rastreios e receber informação sobre a orientação vocacional, a oferta formativa
nacional, a saúde, a sexualidade e a prevenção da toxicodependência.
O auditório do Centro de Emprego e Formação Profissional do Porto será o palco dos
workshops e seminários que vão debater temas relacionados com a educação, a
formação, o emprego e a evolução tecnológica.

A competição
O Campeonato Nacional das Profissões abrange 47 profissões, em domínios tão
diferentes como as artes criativas, gestão e tecnologias de informação, produção,
engenharia e tecnologia, transporte e logística, serviços sociais, pessoais e turismo.
Em cada profissão, os jurados vão avaliar as competências técnicas dos concorrentes, a
sua capacidade de planeamento e organização das tarefas, o rigor profissional, a gestão
do tempo e o autocontrolo competitivo.
A par das competições individuais, realizam-se também provas por equipa, que vão
permitir valorizar as competências dos concorrentes enquanto grupo e a sua capacidade
de colaborar para a consecução de objetivos comuns, um aspeto que assume grande
relevo no contexto laboral.

Passaporte para a qualificação e o reconhecimento
Os 380 concorrentes presentes neste campeonato são jovens com idades entre os 17 e
os 25 anos que adquiriram competências profissionais por via da formação ou da
experiência. Foram apurados em provas de pré-seleção realizadas em março, entre
1.336 participantes provenientes de centros de formação profissional, escolas e
empresas de todo o país.
Além do reconhecimento e das oportunidades de emprego, o campeonato pode ser o
primeiro passo de um percurso internacional para os jovens concorrentes. Entre os
vencedores do Campeonato Nacional das Profissões Porto 2014 serão selecionados os
representantes de Portugal no 4.º Campeonato Europeu das Profissões - EuroSkills, a
realizar na cidade francesa de Lille, de 2 a 4 de outubro 2014, e no 43.º Campeonato
Mundial das Profissões - WorldSkills, entre 11 e 16 de agosto de 2015, em São Paulo,
no Brasil.

