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A szakmai program keretein belül kollégáimmal meglátogattunk több közép és 
szakiskolát, ahol tájékozódhattunk az ott folyó munkáról, betekintést nyertünk a 
Portugál oktatási rendszerbe, megismertük a helyi duális szakképzés rendszerét.  A 
hospitálások révén nagyon sok elméleti és gyakorlati tapasztalatot szereztem, 
melyeket fel tudok majd használni az itthoni munkám során.  
 







Szakmai megfigyelésemet két cégnél végeztem. Mind két cég családi vállalkozás 8-
10-fő a dolgozói létszám. Az IDM Industria de Móveis és a  MCG Manuel Costa 
Gomes. 



Munka végzés az MGC-nél 
 

Mivel a tanulóink is ezen a  két munkahelyen dolgoztak így alkalmam volt megfigyelni az ő 
munkavégzésüket is. A Manuel Costa Gomes Mobiliário e Carpintaria egy jól felszerelt modern családi 
vállalkozás. Tevékenységük jórészt lapszabászatból és alkatrész gyártásból áll, de készítenek különféle 

késztermékeket és nyílászárókat is. A felületkezelést is helyben végzik,  természetes felületkezelő 
anyagokat alkalmazásával. 









     Munkavégzés az IDM- ben.  
 

Az IDM Industria de Móveis is egy családi 
vállalkozás. Ez egy feltörekvő üzem mely  
folyamatos fejlesztés alatt áll, modern 
technológiai megoldásokat alkalmaznak, 
főként a felületkezelés és a ragasztás 
terén. 











              A szálláshelyünk és környéke 

 Szállásunk Barcelos-ban volt. 





                   Szabadidő a Campusban 





Ismerkedés Barcelos város nevezetességeivel 
és történelmével. 







Kulturális programok, kirándulások 

A munka mellett délután és hétvégeken sokat kirándultunk a 
környéken. Jártunk Viana do Castelo-ba, ahol megnéztük a hegy tetején 
álló Santa Luzia templomot. Majd a folyó partján elterülő barokk 
óvárost. Kirándultunk Ponte de Lima-ba a város a Lima folyó két partján 
terül el. Itt meg ismerkedtünk a folyó legendájával. 







Ellátogattunk az első portugál király koronázási városába Guimares-be, 
valamint Bragába az egykori vallási központnak számító városba. Itt 
megnéztük a híres zarándok helyet a Bom Jesus do Montét. 







Egész napos buszos kirándulást tettünk Portugália nemzeti parkjába a Peneda-Geres-
be. Ez Portugália északi részén a Spanyol határ mentén fekszik. A rideg sziklás tájban 
meghökkentő látványt nyújtanak a hatalmas gránit csúcsok. 





Szintén egész napos kirándulást tettünk a Douro völgybe a híres Portói borok 
termőhelyén. Meglátogattunk egy pincészetet, ahol láttuk az előállítás folyamatát, 
valamint megismertük a cég történetét. 





Pihenés és feltöltődésként, többször jártunk az óceánnál, 
Apúlia és Esposende strandjain. 





         Kirándulás Portóba  
Kirándultunk Portóba, ahol rövid hajóutat tettünk a Douro folyón. Majd részt 
vettünk egy borkóstoláson. Ebéd után megnéztük a város nevezetességeit. 





Búcsúzás Portugáliától 
Gyorsan eltelt a három hét. Sok szakmai tapasztalattal gyarapodtam, 
amit az iskolai munkánk során alkalmazni tudok. Nagyon sok élménnyel 
gazdagodva indultam haza. 


