
 

 

 

 

De 9 a 11 de Dezembro 

 

Lisboa acolhe o Campeonato 
Europeu das Profissões 

 

 

Lisboa, 21 de Junho de 2010 – Lisboa acolhe, de 9 a 11 de Dezembro, o 
Campeonato Europeu das Profissões, o Euroskills Lisboa 2010, o maior evento 
internacional jamais realizado em Portugal no âmbito da formação profissional, que 
decorre na FIL, e que irá reunir cerca de 500 jovens, entre os 18 e os 25 anos, em 
representação de 52 profissões e 30 países. 

 
Ponto de encontro por excelência dos protagonistas da área da formação profissional 
– empresários, gestores, jovens, professores, formadores - este é o local onde, sob a 
avaliação rigorosa de 800 jurados, peritos e observadores, os jovens irão pôr à prova, 
as suas capacidades, o seu rigor e competência, bem como o domínio de técnicas e 
ferramentas no exercício das suas actividades. 

 

Artes Criativas & Moda; Produção, Engenharia & Tecnologia; Transportes & Logística; 
Construção Civil & Obras Públicas, Serviços Sociais & Pessoais são as 6 categorias a 
concurso, distribuídas por mais de 50 mil m2 de áreas oficinais, num evento que, dada 
a sua dimensão, envolve mais de 2 mil pessoas na sua organização. 
 
Seguindo o lema “para escolher é preciso conhecer!”, a organização espera que mais 
de 50 mil pessoas, em especial alunos de escolas de todo o país, visitem o Euroskills 
Lisboa 2010. A par da competição, o programa inclui exposições, workshops, 
seminários, encontros e múltiplas actividades ligadas com a orientação profissional, as 
profissões, o conhecimento e a ciência.  
 
O Euroskills Lisboa 2010 conta já, com o apoio de diversas entidades, públicas e 
privadas, na organização deste evento, entre as quais a Câmara Municipal de Lisboa, 
o Instituto de Turismo, Cisco Sistems, Siemens, Festo, Autoeuropa, a Electro Portugal, 
entre outras. 
 
Sobre o Campeonato das Profissões 
Portugal, através do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), é membro 
fundador da WorldSkills International e está representado no Comité Executivo da  



 

 
European Skills Promotion Organization (ESPO). Cabe, pois, ao IEFP a realização das 
actividades relacionadas com os campeonatos das profissões, de acordo com o 
regulamento internacional. 
O conceito dos Campeonatos das Profissões/ WorldSkills remonta a 1950, com a 
disputa em Madrid das primeiras provas, envolvendo Portugal e Espanha. Este 
conceito inovador tornou-se global, com a designação WorldSkills e mais 
recentemente, com os campeonatos europeus, EuroSkills, iniciados em 2008, em 
Roterdão.  
 
A dimensão e os objectivos do EuroSkills Lisboa 2010 são a expressão do caminho 
percorrido, da nossa modernidade e da íntima ligação de Portugal à Europa. 
 
 
Mais informações em euroskills2010.pt. 
 
Siga-nos em: 
Facebook 
http://www.facebook.com/pages/edit/?id=109260119121331#!/pages/EuroSkills-
Lisboa-2010/109260119121331?v=wall 
 
Twitter 
http://twitter.com/EuroSkills2010
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