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Foi num misto de emoção, adrenalina, nervosismo,
expectativa, sono que o grupo constituído pelas,
alunas, Ana Beatriz Carvalho, Joana Barroca, Maria
Barardo, do Curso Profissional Técnico/a
Multimédia e as alunas, Jéssica Paiva e Leonor
Magalhães, do Curso Profissional Técnico/a
Turismo Ambiental e Rural, acompanhadas pelos
professores da área técnica, João Rodrigues e
Mariana Teixeira, chegou a Sófia, capital da
Bulgária. Foi estranho ver aviões praticamente
cheios, com alguns grupos a não respeitar o uso
correto da máscara. Quando chegámos entendeu-
se o porquê - não só algum descrédito em relação
ao uso da máscara, como também, a não obrigação
do seu uso em espaços exteriores.
Chegados ao aeroporto de Sófia, duas situações
imediatamente resolvidas, mas que nos fizeram
atrasar um pouco. Entrou-se em contacto com a
pessoa responsável da empresa Bulgária Gateway,
Stiliana Ryazkova, a explicar a situação. Depois do
descanso merecido, professores foram à aventura
do apartamento das alunas, numa viagem pelos
trilhos do google maps que os levou a uma  

Partida-Chegada-
Ação 

realidade mais escura da cidade. Já com
grupo junto encontrou-se um caminho mais
central até ao centro histórico de Sófia onde
conseguiram trocar os euros por lev - num
contacto que contrastou com a simpatia do
staff do hotel. O caminho continuou até ao
Lidl (não falha) para alunas comprarem
produtos para a casa. Em frente ao Lidl vimos
pessoas a encher garrafões de água numas
fontes de água. Mais tarde foi-nos dito a
qualidade e poder curativo dessas fontes
naturais de água mineral. Temos de provar!
mas atenção, a água sai morna!  
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Este dia arrancou com uma apresentação na
entidade intermediária, ETN Bulgaria Gateway, 

 dirigida por Diana Pantcheva, tendo sido
entregue um welcome kit com informações
relevantes e úteis sobre a cidade de Sófia e

explicada toda a dinâmica que marcará este mês
de projeto, acompanhada da entrega do work

placement handbook. Foi realizada uma tour pelo
centro histórico de Sófia, em que foram

reveladas algumas curiosidades sobre a cidade,
nomeadamente, o quadrado da tolerância, que
integra, a poucos metros de distância, quatro

templos de religiões diferentes: uma sinagoga,
uma mesquita, uma igreja Ortodoxa e uma igreja
Católica, revelando a sua tolerância e respeito

pelas diferentes crenças de cada um. Outra
curiosidade que marcou o grupo, foi a qualidade

e poder curativo das suas águas minerais.
Também  chamou a atenção a cor dourada do

pavimento das ruas, com calçada de pedras de
âmbar! Perto do fim da visita, os professores da
área técnica tiveram de se despedir, pois tinham

a sua primeira visita profissional. Sofia
Vacational High School of Tourism, uma escola
profissional na área do Turismo e Restauração,
foi assim o primeiro contacto profissional dos

professores

Contactos de
1.ºgrau

Estes tiveram a oportunidade de assistir à
apresentação das provas finais de curso, com
degustação de diferentes propostas gastronómicas dos
projetos em avaliação (simplesmente delicioso - uma
oportunidade única de ficarem a conhecer melhor, não
só, a realidade académica de Sófia_dinâmica do ensino
profissional, como a sua gastronomia). Cruzámos 
 também contactos para  futuros projetos inseridos
nas dinâmicas do programa Erasmus +. 
As alunas foram apresentadas às entidades de
acolhimento: Gik Design para as três alunas do Curso
Profissional Técnico/a Multimédia e Hotel Budapest
para as alunas do Curso Profissional Técnico/a de
Turismo Ambiental e Rural. Tudo pronto para
arrancarem nesta aventura!
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Da receção do hotel a caminho do autocarro em
direção à Escola Profissional de Eletrónica e

Automação de Sófia. Fomos recebidos pelo
responsável da Escola, o simpático Filip Filipov.
Visitámos os vários laboratórios de formação da

escola: automação, pneumática, eletrónica industrial,
tecnologias de informação e comunicação,
programação. Todos os laboratórios estão

devidamente equipados e organizados.
A escola dedica-se exclusivamente à formação de

técnicos de automação e eletrónica; o nível de
qualificação é equivalente aos nossos cursos

profissionais. Foram discutidos vários temas da área
da manutenção industrial e da formação prática dos

jovens técnicos. Nos laboratórios de automação e
pneumática, verifica-se uma grande aposta nos

equipamentos FESTO. Estas máquinas permitem
simular realidades industriais, permitindo acelerar a
formação técnica dos alunos. A Escola Secundária de

Arganil também aposta na FESTO, pretendendo
aumentar o número de ativos, com vista a acompanhar

a evolução industrial e continuar a ser um
reconhecido centro de formação de técnicos de

manutenção industrial. 
A caminho da próxima empresa, a Diana falou-nos no 

 importante Festival das Rosas em Kazanlak - que
vontade de conhecer!

Dia em rotação
elétrica 

Da parte da tarde, deslocámo-nos à Zona
Industrial de Sófia para visitar a BHTC-Behr-
Hella Termocontrol EOOD. A BHTC é líder
mundial de unidades de operação/controlo
climático e conceção de soluções de sistemas
interface Homem-Máquina, na indústria
automóvel. O que marca a diferença dos seus
sistemas é a operação intuitiva, confortável e
ergonómica do utilizador dos veículos.
Tivemos o privilégio de conhecer o processo
produtivo da empresa no chão de fábrica,
acompanhados pelos esclarecimentos do
responsável de produção. Ficámos
surpreendidos com a grande capacidade
produtiva, automação dos processos e rigoroso
controlo de qualidade.
A BHTC tem uma boa parte dos trabalhadores
afetos ao seu principal cliente, BMW. Outros
clientes importantes para o qual trabalha na
indústria automóvel são: Audi, Porsche,
Bugatti, DAF, PSA, SCANIA, Volkswagen, Volvo,
entre outras marcas.
Para finalizar a visita, a responsável dos
recursos humanos da empresa, Rayna
Krapchanska, ofereceu-nos chocolates e
demonstrou interesse em receber os nossos
alunos do Curso Profissional Técnico/a de
Manutenção Industrial – Variante Mecatrónica,
para realizarem a sua formação em contexto de
trabalho - excelente oportunidade!
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Foi o dia mais preenchido. Devido às
disponibilidades das empresas, juntaram-se a

este  dia as visitas de sexta-feira. Assim, como
combinado, às 9h45 estávamos no escritório da
ETN Bulgaria Gateway para o primeira visita do
dia. Já habituados às reuniões e aulas online, o

dia iniciou com a apresentação da empresa
“Stamh Ltd – Nadejda Blagoeva”. Esta empresa

dedica-se ao desenvolvimento de diferentes tipos
de sistemas de automação. Foram apresentados

os diversos projetos em que estão envolvidos! Os
benefícios destes sistemas são facilmente

identificáveis em armazéns de materiais, linhas
de produção continua, veículos de interior de
fábrica sem operador, sistemas de elevação e

transporte de cargas. A empresa “Stamh” pode
ser um parceiro de confiança em diversas

indústrias! As suas tecnologias introduzem
eficiência nos processos, eliminam tarefas

monótonas e contínuas, dando aos trabalhadores
a possibilidade de se dedicarem a tarefas

criativas e estimulantes. Ainda da parte da
manhã, visitámos a micro empresa Lale Tour.

Uma empresa que trabalha na área do turismo e
que a pandemia teve um efeito devastador. A

responsável, Kristina Dimitrova, apresentou o
que hoje era a sua empresa, longe do que já foi.   

  

Dois em um O discurso revelava cansaço, desmotivação, apesar
da grande paixão, que era evidente, pela área do
turismo, pelo receber (bem) os grupos, pela
qualidade do serviço. Uma realidade parecida com a
que se vive em algumas empresas portuguesas. A
seguir ao almoço, a partida foi para It Step Academy.
A sede desta empresa é situada numa zona em
(grande/excesso) crescimento de Sófia  - quer de
escritórios, quer de habitação - a cidade está a
crescer a uma velocidade gigante, foi o que Diana
nos referiu. Aqui a apresentação foi bastante breve.
Assume-se como uma escola de especialização que
trabalha com diferentes faixas etárias, com cursos
pagos, muito direccionada para o mercado de
trabalho. Uma realidade idêntica a algumas escolas
profissionais privadas existentes em Portugal. 
Os próximos dias vão ser livres! Aproveitámos para
visitar a entidade das alunas do Curso Profissional
Técnico/a  de Multimédia, fizemos vídeo do dia-a-
dia das alunas (as de Turismo, como estavam no
mesmo hotel que nós, tínhamos um contacto mais
constante, já tendo tido a oportunidade de fazer
essa captação), assistimos a uma manifestação  -
esperando também encontrar o nosso Presidente da
República, que também se encontrava em Sófia,
descobrimos a  cultura, os locais, os espaços, as
gentes da Bulgária, numa aventura pelos transportes
da cidade - decorando o local de paragem para não
nos enganarmos na saída! Foi uma experiência e
tanto!  


