От едноседмична предварителна визита в Португалия по проект № 2016-1BG01-KA102-023381 «Биохармония в архитектурата за устойчиво строителство» по
Европейска програма «ЕРАЗЪМ +», състояла се от 27.11.-01.12.2016 г., се завърна
инж. Петя Иванова – ръководител на проекта.
Цел на визитата: запознаване с екипа на партниращата фирма BRAGA MOB; с
осигурените условия за пребиваване на учениците – настаняване, храноден,
транспорт; с изпълнението на работната програма-фирми, в които ще протекат
практиките на учениците; осигурените здравословни и безопасни условия на труд; с
организацията на свободното време – забележителности в гр.Брага, посещение на гр.
Порто и Лисабон; със сертифицирането на проведената практика.
Визитата протече по предварително предложена работна програма от
партньора:
Първи ден: пристигане в Лисабон. Учениците ще посетят столицата на 02.04.17 г. с
организиран транспорт (автобус) и осигурен професионален гид.

Площад „Росиу”, окъпан в зеленина, но вече с коледна украса.

Замъкът на Свети Георги, който се намира се на най-високия хълм в града. Найстарите му части са от VI век, впоследствие промени налагат маврите, вестготите и
римляните.

На брега на река Тежу-Лисабон

Символът на Португалия

Пристанището на река Тежу при вливането
й в Атлантическия океан

Търговският площад

Втори ден: пристигане в град Брага. Брага – известен с множество барокови
паметници - 83 църкви и много катедрали, религиозната столица на Португалия.

Портата на благородниците, вход към
центъра на града

Трети ден: Работно посещение във фирма „DAPE”. Тя се намира в индустриалната
част на Брага. Осъществена е среща с наставника на учениците, набелязани са
конкретни теми от практическите занимания и работни посещения на строителните
обекти на фирмата.

В свободното обедно време: посещение на църквата „Бом Жезуш ду Монте”,
намираща се на няколко километра от Брага, съвместно с Felipe Ferreira –
координатор от страна на партньорите.

Храмът „Св. Богородица от Самейро” с невероятната гледка към цялата област Миньо.

Стълбите до църквата „Бом Жезуш ду Монте”

Типичната за Португалия фаянсова
облицовка по фасадите на
историческите, административните и
жилищните сгради.

Работно посещение във фирма „BRAVAL” – среща с управителя, запознаване с
историята на фирмата и бъдещите мерки за постигане на изискванията на ЕС;
набелязване на конкретни теми от практическите занимания на учениците. Фирмата е
специализирана в обработката и рециклирането на отпадъци като суровина за следващ
процес.

Четвърти ден - Работно посещение във фирма „IMMOSOLAR”, намираща се 10 км.
от Брага.
Специализирана е в проектирането и изграждането на сградни инсталации, прилагащи
ВЕИ. Има изградени обекти из цяла Португалия и централен офис във Франция.
До фирмата партньорите осигуряват транспорт за учениците, както и до конкретните
строителни обекти.

Хотел „BASIC BRAGA” By Axis, в който ще бъдат настанени учениците. Той е в
непосредствена близост до жп гарата на града и на около 15 мин. от центъра му.
Учениците ще бъдат настанени по двама в стая. В хотела ще закусват и
вечерят. Обедите са осигурени в ресторанти, които са в близост до работните места.

Подписване на договара с “Braga mob” в лицето на един от тримата
управители Filipe Malheiro.
Фирмата е изключително млада и отскоро на пазара за услуги, но от тази година
вече е стандартизирана по ISO за качество. Във фирмата работят 12 млади
специалисти с различни професионални квалификации.
Като организация посредник реализира мобилности в обхвата на „Еразъм +” от
три години. Тя е опитен посредник и приемаща организация, занимаваща се с
програми за мобилност в град Брага (третия основен икономически център на
Португалия). През 2015 г. успешно работи с групи от 19 различни държави от ЕС. За
организацията реализирането на мобилността е много повече от работа. Те искат да
осигурят на участниците както жизненоважен професионален опит, така и значителен
културен обмен. Това е тяхната основна политика. Ориентирани са към хората, а
политиката винаги ще бъде удовлетвореност за участника.

Пети ден: отпътуване за летището в град Порто, придружена от Delfim Ribeiro.
Учениците ще имат възможност да разгледат забележителностите на града на
01.04.17 г., пътувайки с португалската железница и осигурен професионален гид.

Красивите мостове над река Доуро

