
 

              

1, 2, 3… AÇÃO! PROJETO ERASMUS + BYTE “BOOST YOUR 

TRAINING EXPERIENCE” CONTINUA EM BERLIM  

No dia 29 de maio de 2022, os alunos Leandro Marmé e 

Nuno Dinis do Curso Técnico de Manutenção Industrial – 

Variante Mecatrónica da Escola Secundária de Arganil, 

acompanhados pelos professores da área técnica Júlio 

Marques e João Rodrigues, chegou a Berlim, capital da 

Alemanha.  

Os nossos alunos realizaram a sua primeira experiência de voo. Foi um misto de emoções, entusiasmo, 

nervosismo até à chegada a Berlim. Durante as próximas quatro semanas, os alunos terão a possibilidade 

de desenvolver as suas capacidades técnicas na empresa CNC2000. Esta empresa, com recurso a máquinas 

CNC, dedica-se à fabricação de componentes metálicos para as indústrias médica, automóvel, tratores e 

outras indústrias.  

Antes de partirmos à descoberta, a agência Berlink realizou uma sessão de apresentação sobre a cidade e 

os locais mais importantes a visitar. Portão de Brandemburgo, parlamento Alemão (Reichstag), vestígios do 

Muro de Berlim, Memorial do Holocausto, Torre de TV de Berlim, o Relógio Mundial, Museu do Grupo 

Volkswagen, foram alguns dos locais já visitados. Estão previstas mais visitas nos próximos dias, onde 

destacamos o Museu da Tecnologia.  

Embora não estivesse previsto no programa da semana, 

decidimos conhecer o lado negro de Berlim e deslocámo-

nos ao Campo de Concentração de Sachsenhausen. Ao 

entrarmos no campo, com uma mensagem arrepiante no 

portão “O Trabalho Liberta”, observámos um local amplo, 

calmo e tranquilo, onde só se ouvia o vento, e as evidências 

de tortura e horror de outrora. Neste campo de 

concentração, era feita uma seleção de pessoas aptas e 

inaptas para o trabalho. Foi uma experiência marcante para 

o resto das nossas vidas, que nunca esqueceremos.  

Um dos aspetos mais positivos a destacar nesta cidade é o 

excelente serviço de transportes, a mobilidade e bons 

acessos para pessoas com deficiência. O desenvolvimento de um país passa por ter uma rede de 

transportes forte, ligando as cidades e oferecendo condições a todas as pessoas para se movimentarem de 

forma rápida e segura, a qualquer hora.  



A aposta nas energias verdes é uma marca visível em Berlim, facilmente encontramos parques de eólicas e 

painéis fotovoltaicos, biodigestores. Nesse sentido, o AE-Arganil pretende abrir o Curso Profissional de 

Técnico Instalador de Sistemas Solares Fotovoltaicos.  

No dia 2 de julho, os professores vão deslocar-se à «Hannover Messe 2022», considerada a maior feira 

mundial de tecnologia. O AE-Arganil está a promover a FIMA (Feira Industrial Manutenção Arganil), a 

ocorrer de 30 de junho a 2 de julho, na Antiga Cerâmica Arganilense. A FIMA é uma iniciativa dos alunos e 

dos professores do Curso Profissional de Técnico de Manutenção Industrial – Variante de Mecatrónica, que 

pretende ser um elo de ligação entre a escola e o mercado de trabalho, reunindo empresas expositoras e 

profissionais da área, tal como dar a conhecer as últimas novidades desta indústria. Esta visita será uma 

boa oportunidade para criar parcerias com as empresas portuguesas presente na Messe e aprender a fazer 

com os melhores.  

O próximo mês será intenso a todos os níveis para os nossos alunos, mas no final, esta prova será sempre 

lembrada como única nas suas vidas, pois tiveram a oportunidade de conhecer os costumes e a cultura de 

um dos países mais desenvolvidos do mundo.  

 


