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iooi expectativas na hora da p rtida.
Uni grupo dc alunos da EPA, de
cinco
cursos
profissionais
distintos, partiu para Fucrteven’

Lura, Canairizu (Espanim) e
Woisflscrg (Áustria) a tini dc
reahzar as atlas Forniações ciii

c:ontexto de ‘Irabailio (FUI) ‘lii
,imnbielitc transliaciolial, 110 longo
de dois Ineses, cola o apoio do

André Marques. Fraudam Herrrra, João Ribeira eiorge Costa
Curso dezneigias Renova reis

1 logo Oliveira e mais Silva
Curso dc Eletrônico e Teleewnuoicaçues

al,rir portas para ummia litiva
ennsiderar (~ue e tilila mais-valia
etapa na lniliha vida: o niumido para o n’eu eurrículo e tinia expe
do trabalho. Será tinia experlêmi riêneia única, tanto a nível pessoal,
ela I~li les, porque Ine ajtidará a como profissinnal. Acredito cite
ser um lioni téemiieo de Eletrõlil— vou adquirir conhecimentos ciii
ea e ‘h’elccuniunicações, luas Espanhol e, tanibéin. lneihorar as
também a ser uma titia pessoa. minhas competências eni Inglês.
colO ulua boa personalidade e Espero conhecer novas pessoas e
mais autónomo. Pssr outro lado, realidades.
alcançar mais eonlseeimcntss no
vou aprender e aplicar tInia
ramo das energias rcnnvávcis e
nova hingua, o F_spalilinl.
novas experiências no nisaido do

aprender novos inêLotlos de
trabalho, adquirir tciiiieeimcn
tos teeniens, conhecer unia ilha
de Espaiilia e. colho sai, tambén,
uma nova cultura. Acho que
será lima experiencia única,
unia aventura. Terei a oportuni
dade de conhecer tumbéni
novas tradições e Tiovas pesso.
as. Ao nível linguístico, estou
certo dc que tanibéni vou
adquirir novas conipctêiscias.

pala cale estágio e esl a niolsilidade
no an,Isito do Erasmnust?’
Eis as st,as respostas!

l’rogramna Erasnios+.
h’ergunlsiniisa a tcitlus:
“Quais as vossas expectativas

trabalho, contactar eo~a novas
tecnologias, processos dc gestalo
e organização ioqvadores. através
tIo estágio Ima Servieios Imitegrales
Volean S.l~. Espero, samnlsêni.
poder explorar nlmia miova cultura.
unia sociedade com ensttmnies e
hiligua tliferenle.
viver experiências como nunca
vivi
alites,
lionicadaliielite
proporcionadas pela mpmsrtunida’
de dc estagiar e trabalhar mcm

estraiigeird coma litflhtS pem~S0cIs e
niélodns di rerenles, aumentando
o eonliecinientn na iirea Iéciiica
do laco corso. Espero iaiiihém
aprender m,,ais siil,rc responsalsili—
dade e ataiominniia. pela geslán de
‘linrários, espaços (casa) e dioliei
-o. Espcns t;nnl~é)ni’oliarsa)sendo
liste conheci 0° pais novo, coniE
das, praias e poi los turísticos.
adqtnrir mais conheciiac,,tcms e
experiência no mundo do 5 raha’
liii,. miuni país e cultura diferentes
e novas cxpcriéiicias pessoais.
Considero, 1 aiiihéni, urna ‘na is—
—valia para o desenvolvimento
comnunicalivo e para o mileu curri
ccliii cine, por sua vez. tinia forte
ajuda para ftittiras experiências
profissionais e pessoais.

‘€3
Vago Coaria, Pedro Mim, S~~io Ruela eDaaielAnsa,al
Curso dc Eletfti,mtea, Auronmação e Comando
novos costumes e culturas e,
melhorar as ni olias hahilida
des nu área do ‘leu curso e acinia dc tudo, que seja uma mais
aprender novas lilil,uas. Espero valia para a minha vida e ‘ara o
retirar o máximo que a experiên isieti ctirríeulo,
viver novas avemituras, conhecer
empresa totalmente miova, estale cia no programa Erasmtis+ me
trazer,
nonies,daniente Wolfsbcrg e a Atlstria. l’retcndo
lisos sozinhos e. tio certo aiodo, é pode
suna verdadeira experiência de ofertas dc emprego noutros ta,siliéns adquirir novos conheci’
l-spero,
igualmente, nientos nas áreas relacionadas
trabalho que nos ajuda a ser niais países.
responsáveis: acordar a Isoras, conseguir criar olivas amizades e cola o meti curso, non,cadaiacntc
lavar a cara e ir trabalhar naqtsllo conhecer mais sobre a Austria e a lias qtisls nâo tenho ainda muita
de qtle gostamos, é esse o objelivol stla cultura. iërei que nic adaptar expcriêlicia, e aperfeiçoar eonlse
a uni ambiente nsais frio, horários ciniemitos lias áreas em (File cstoti
-- ter novas experiências, dar a
minha eontribtuçáo naqtiilo doe mais rígidos e experinientar mais ü vontade.
aproveitar ao máxilno a FUI’ lia
puder e melhorar as niiiilias miovas comidas.
oferecer mais habilidade e Áustria e, assim, usar e melhorar
comiipetêiicias pessoais, linguísti
cas, sociais e profissionais. Espero, pmshlvalência no tral,alhci e mais as la inhias eomnpetêmieias como
ainda, conhecer movas pessoas, conhecimento na área de Elel ai— técnico dc Eietrómnea, AllLoniaç~o
formas de estar diferentes, e íazcr nica, Autonsação e Cciiaalido (e e (:nlisando. comnulitcaçâo clii
Inglês, e contacto ccini liovas
também nntitras).
novas ansizades.
Espero, igualnienle, conhecer cttlturas.

BranoFrettas~ RafaclBpnto e Manuel lhrares
Curso de Insta lações Eletncos
Renato MarU,ms
Curso dc Gestão
e Pmgmniação
de Sistemas lqforauidcus
gamshar anis çapaeidades a
nível profissional e pessoal.
Espero,
também,
adquirir
competências dc comunieaçâo
em Espanhol e melhorar o meti
Inglês técnico. Acredito que será
iniportante eoalseeer unia nova
cultura, novas pessoas e fazer
novas amizades. Estoq certo de
que será unia experiência únIca
e niuito importante para ‘aipo.

adquirir nsals conlseeinien(os
cxpcriÚnelas profissionais e
pessoais. Espero qtic Ludo corra
pelo nielho,; aproveitando ao
máximo esta oporttinidade,
conhecendo novas ~essoiis e
melhoramiao as minhas compe
tências linguísticas.
conhecer outro país, ojitra
etiltura. outras pessoas, outros
métodos de trabalho, outras
tecnologias, entre tantas outras
coisas... Iremos obrigstnriaimien
te aprender Espanhol. A FCI’I
vai ajticlar—ntss a ser aulúnonios.
portitie iremos lidar enni uma

apcer

apcer
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