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A Fundação Escola Profissional de Setúbal (FEP.SET), através da sua candidatura ao 

Programa Leonardo da Vinci Mobilidade, pretendeu “Apoiar a melhoria da 

qualidade e da inovação dos sistemas, instituições e práticas de educação 

e formação profissionais.” 

Dando continuidade ao trabalho realizado no passado o projecto “EURO SKILLS 

MAIS + ” promoveu a realização de estágios num contexto europeu e, os seus 

destinatários foram alunos da Fundação Escola Profissional de Setúbal do Ensino 

Profissional, em diferentes áreas de formação, nomeadamente: Informática de 

Gestão, Comunicação e Relações Publicas, Animação Sócio Cultural, Manutenção 

Industrial, Analise Laboratorial Higiene e Segurança no Trabalho e Gestão de 

Equipamentos Informáticos. 

Os estágios, com a duração de 4 semanas realizaram-se em parceria com o Dundee 

College, Escola Profissional da Escócia, em Novembro/Dezembro de 2008. O grupo 

era constituído por 9 alunos, de diferentes áreas de formação e um professor da 

FEP.SET. 

Os estágios decorreram em empresas da cidade de Dundee, consoante as áreas de 

formação dos estagiários. 

Os estagiários foram acompanhados pelo Professor Gery Mackie do Dundee College 

e pelo Professor acompanhante da FEP.SET Rui Cabral, o qual esteve com os 

estagiários na primeira semana e na última semana e fez balanço final dos 

estágios bastante positivo. 

  

O estágio foi considerado um SUCESSO pelos seus intervenientes!!! 

 

 

 

 

 

  



Algumas frases dos alunos participantes relativamente à sua experiência: 

 

"Gostei muito da experiência, de poder estagiar num país diferente com uma 

cultura e tradições muito diferentes das nossas. Aconselho a todos se um dia 

tiverem a oportunidade de participar, que participem pois é uma experiência muito 

gratificante tanto a nível profissional como pessoal. Se tiverem a oportunidade de 

participar, espero que aproveitem ao máximo, pois esta pode ser uma oportunidade 

única." 

Cláudia Farinha 

 

“Todas as dúvidas e receios de estar tanto tempo fora de Portugal, desapareceram 

assim que o avião aterrou na Escócia e conheci o Pais. Este estágio foi muito 

importante a nível pessoal contribuindo para novos conhecimentos e valores, já a 

nível profissional foi muito gratificante trabalhar com o público-alvo em questão 

pois nunca tinha tido essa oportunidade. A todos os que tiverem esta oportunidade 

aproveitem pois só se repete uma vez na vida e é bastante valorizante!“ 

Sofia Marques 

 

"A minha viagem à Escócia, foi uma oportunidade única que consegui aproveitar ao 

máximo e adorei, se pudesse repetir é certo que o faria! Se tiverem esta 

oportunidade aproveitem ao máximo, porque é muito gratificante a todos os 

níveis." 

Claudio Serpa 



 

“Saudades! 

da liberdade, 

de partir à descoberta, 

da beleza do país, 

das brincadeiras, 

e principalmente da amizade. 

muitas saudades. 

foi uma experiência incrível que nunca esquecerei.” 

Raquel Nogueira 

 


