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Material conceput și realizat de: 

Cișman Amelia – manager proiect 

Vîntu Monica Mihaela – membru echipă proiect 

 

Fotografii realizate de participanții la fluxul 1 din cadrul proiectului. 

Conținutul acestui material este responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar 

A.N.P.C.D.E.F.P. și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în 

care conținutul informației va fi folosit.  

Prezentul material este folosit ca suport în pregătirea culturală din cadrul 

proiectului 2018-1-RO01-KA102- 048343, dar poate fi utilizat de către oricine 

are o activitate sau un proiect aplicat pe Portugalia. De precizat faptul că autorii 

au conceput acest material folosind și resurse informaţionale scrise sau 

electronice, indicate în finalul materialului, la bibliografie. Desigur, materialul 

poate fi îmbunătăţit în funcţie de interesele şi nevoile beneficiarilor, orice 

sugestie în acest sens fiind binevenită. (Autorii) 

 

 

Descrierea CIP a BNR 
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Proiectul cu titlul ”START pentru formarea profesională în domeniul 

electromecanic la nivelul cerințelor pieței muncii europene!” are ca scop de a 

oferi o șansă elevilor noștri de a putea fi pregătiți conform tendințelor actuale de 

pe piața muncii națională și europeană, în domeniul electromecanic, o șansă 

pentru a veni în contact cu profesioniști familiarizați cu tehnologiile moderne 

din dotare, care aplică principii de lucru moderne, respectând normele de 

mediu. 

Obiectivele proiectului sunt: 

O1. Dezvoltarea unor competențe tehnice de bază și generale în domeniul 

electromecanic prin exersarea cunoștințelor și abilităților practice în firme 

specializate în montarea și exploatarea echipamentelor electromecanice, în 

scopul facilitării tranziției de la scoală la locul de muncă. 

O2. Valorificarea oportunităților de colaborare și parteneriat transnațional cu 

firme din domeniul electromecanic, prin care școala să fie ancorată în realitățile 

pieței muncii europene, în scopul creșterii calității formării și gradului de 

inserție profesionala a absolvenților. 

O3. Dezvoltarea personală a participanților prin formarea unui comportament 

responsabil, sporirea adaptabilității la medii socio-culturale noi, îmbunatățirea 

abilităților de comunicare în limba engleza, îmbogățirea nivelului cultural. 
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 EVALUARE  INIȚIALĂ 
 

1.Portugalia este situată în 

a. Europa Centrală   b. Europa de Est c. Europa Nordică  

 d. Europa Sudică 

 

2.Are ieșire la  

a. Oceanul Arctic            b. Oceanul Atlantic   c. Oceanul Pacific 

d. Oceanul Indian 

 

3.Capitala Portugaliei 

a.Amsterdam   b. Barcelos  c. Lisabona  d. Porto 

 

4.Limba oficială 

a. engleza  b.franceza   c. portugheza     d. spaniola  

 

5.Ca religie predomină 

a. catolicii  b. musulmanii  c. ortodocșii          d. protestanții 

 

6.Este membru al UE din anul 

a.1986   b. 1995  c. 2004   d.2005  

 

7.Populația Portugaliei este de aproximativ 

a.1 mil. loc  b.5 mil   c. 10 mil d.15 mil. 

 

8.Climatul în Portugalia este 

a. ecuatorial    b. mediteranean c. temperat continental     
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d. temperat oceanic 

 

9.Simbolul național este  

a. cocoșul  b. măslinul  c. porumbelul  d. scorpionul 

 

 

10.Care este moneda actuală a Portugaliei 

a. drahma  b. Euro   c. Francul  d. lira 

 

11.Muzica tradițională inclusă in patrimoniul UNESCO 

a. fado  b. samba  c. tango  d. vals 

 

12. Ce fel de mâncare este bacalhau, des întâlnită în meniurile din Portugalia – 

specialitate națională 

a.branză  b. coaste de miel c. paste  d. pește 

 

13.Sportul național este 

a. atletism  b. ciclism c. fotbal d. sporturi nautice 

 

14.Forma de guvernământ este 

a. monarhie absolută b. monarhie constituțională c. republică prezidențială

  

15.Ziua națională se sărbătorește la 

a. 10 mai  b.10 iunie c.10 octombrie        d.10 decembrie 

 

16. In Portugalia,deținerea de sprayuri pentru autoapărare se pedepsește cu 

a. amendă  b. nu este menționat  c. privare de libertate/ 

închisoare 

 

17.Circulația auto se efectuează 

a.pe partea dreaptă  b.pe partea stângă  c. depinde de 

regiune 

 

18.Ora în Portugalia 

a. este la fel cu cea din Romania  b.+ 2 ore  c. – 2 ore     
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Portugalia sau Republica 
Portugheză 

 
“Pământul nostru, (Portugalia) a fost înzestrat cu frumuseţe. Poate că-i 

lipseşte ceva, poate că multe îi lipsesc, dar frumuseţe a avut întotdeauna din 

belşug, iar belşugul acesta este o minune a naturii noastre veşnic neostoite.” 

(José Saramago -  laureat al Premiului Nobel pentru literatură) 
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Unde plecăm? 

 

 Portugalia este o ţară situată în extremitatea sud-vestică a Europei, în 

Peninsula Iberică, având ieşire la Oceanul Atlantic în vest şi în sud, şi 

graniţă cu Spania în nord şi în est. Aici se află și extremitatea vestică a 

Europei – Capul Roca↓ 

 
 

 De asemenea, include două arhipelaguri ale Atlanticului: Arhipelagul 

Azore (9 insule) şi Arhipelagul Madeira(4 insule) 

 
 

 

Ce luăm cu noi?    
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Simbolurile statului 

   
Denumirea oficială: Republica Portugheză 

Capitala: Lisabona 

Principalele orașe: Porto, Braga, Coimbra, Evora, Aveiro, Faro 

Limba oficială: portugheza      

Suprafața: 92.152 km² 

Locuitori: 10.362.178 (2017) 

Religia: romano-catolici 84,5%, ortodocși, protestanți etc. 

Moneda: euro, de la 1 ianuarie 1999 

Ziua națională: 10 iunie – Ziua Comunităților Portugheze și a poetului Luis de 

Camoes 

Forma de guvernământ: republică, condusă de un președinte 

Portugalia este membră a Uniunii Europene : 1 ianuarie 1986 

Stat membru al spațiului Schengen de la 26 martie 1995. 

Ora – GMT ( - 2 ore față de Romania) , excepție Arh. Azore – GMT - 1 
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Relieful Portugaliei 

 

La sud de fluviul Tejo se întind platouri joase, cu o altitudine sub 200 m 

și câmpii vălurite (Alentejo), înconjurate de lanțuri muntoase joase. 

 

Arhipelagul Azore se află la 1500 km de Portugalia ( vulcanic), iar 

Arhipelagul Madeira la 500 km de coasta Marocului. De altfel, în Azore se află 

cel mai înalt punct al Portugaliei – Mount Pico – 2351 m. 

Sub aspectul reliefului, în Portugalia, găsim toate treptele de relief, locul 

˝care se termină pământul și începe marea˝.�(Luis de Camoes) 

De-a lungul 

coastei 

atlantice se 

întinde o 

câmpie cu 

țărmul 

drept, cu 

puține 

golfuri și 

estuare, în 

nord mai 

îngustă și 

în sud mai 

lată 

 

Messeta 

– platoul 

central 

iberic 

lanțuri muntoase 

paralele, (NE-

SV) Serra de 

Marao ,Serra de 

Noqueira, Serra 

de Estrella,cel 

mai înalt vârf din 

țară – Pico de 

Serra (1991 m). 
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Rețeaua hidrografică 

Rețeaua hidrografică este reprezentată de cursuri de ape ce traversează 

statul de la est la vest. Cele mai mari izvorăsc de pe teritoriul Spaniei și se varsă 

prin estuare în Oceanul Atlantic. Începând de la nord spre sud , acestea sunt 

Minho (formează granița cu Spania),Lima, Douro/Duero, Tejo/Tagus, 

Guadiana. 

Douro (Duero- Raul de Aur), cel mai mare râu al Portugaliei, este unul 

din principalele fluvii din Peninsula Iberică, care traversează nord-

vestul Spaniei și nordul Portugaliei. Din lungimea sa de 897 km, 572 km sunt 

pe teritoriul Spaniei, 213 km (navigabili) sunt pe teritoriul Portugaliei și 

112 km au un caracter internațional, curgând pe linia frontierei dintre cele două 

țări. 

Râul este traversat de două poduri, Maria Pia și Dom Luis I, ambele 

proiectate de către Gustave Eiffel, datând încă de la sfârșitul secolului al XIX-

lea. Unul dintre acestea (Dom Luis I) este încă folosit și este împărțit în două 

părți: o parte superioară, destinată pietonilor și tramvaielor și o parte inferioară, 

destinată mașinilor. 
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Iconicul pod “Dom Luis I” a fost construit, în 1886, de un ucenic al 

inginerului francez Gustave Eiffel. De pe pod, de la 60 de metri înălțime, poți 

vedea cel mai bine panorama orașului, la 360 de grade. Apusul peste apă, peste 

clădirile vechi este o încântare. Înainte de a fi construit, localnicii treceau râul 

pe poduri improvizate din bărci, legate cu cabluri de oțel. 
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Clima  

Climă este temperat-oceanică și mediteraneană, influențată de Curentul 

Golfului și de Oceanul Atlantic,care temperează căldurile din anotimpul de vară 

și frigul iernii.  

In arhipelagul Madeira, de exemplu, clima este mediteraneană, cu 

temperaturi blânde și plăcute tot timpul anului, în vreme ce în Azore este 

temperat oceanică cu ploi abundente. 

 

Temperatura medie anuală este de 4 grade Celsius în nord și 10 grade 

Celsius în sud, în luna ianuarie și 21 grade Celsius în nord și 24 grade Celsius 

în sud în luna iulie. Soarele bate 2500 – 3200 ore/anual, iarna zilnic 4-6 ore , iar 

vara 11-12 ore 

Precipitațiile sunt de la 510 mm/an în sud, la 2.800 mm/an în Serra de 

Estrela. Sunt aduse de Vanturile de vest care domină întreaga zonă litorală. 

Cea mai bună perioadă pentru a vizita Portugalia este primăvara ( din 

februarie) – pentru florile multicolore – și toamna devreme ( început de 

octombrie) când vremea este călduță și nu mai este atât de aglomerat. Totuși, 

pentru amatorii acestui sport, sezonul oficial de înot ține de la începutul lui 

iunie pana la mijlocul lunii septembrie. 
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Flora și fauna 

In nord predomină pădurile cu frunze căzătoare (stejar și fag), pe țărmul 

Atlanticului pădurea mediteraneană - stejarul de plută. Mai întâlnim pin, 

eucalipt, castan, măslin. In Algavre, predomină migdalul și smochinul 

 

Pădurea cuprinde 28 % din teritoriul Portugaliei, pe când pășunile 16 %. 
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Fauna este mai săracă decât cea din Spania. Se întâlnesc specii 

caracteristice zonei mediteraneene. 

Majoritatea speciilor de păsări se adună în Peninsula Iberică deoarece 

este cea mai apropiată porțiune mare de uscat între Europa de Nord și Africa. 

Șase sute de specii de păsări sunt prezente în Portugalia (fie pentru cuibărit, fie 

periodic în timpul migrației), și în fiecare an se identifică noi specii care 

cuibăresc. Arhipelagurile Azore și Madeira sunt și ele zone de oprire pentru 

păsări americane, europene și africane, în timp ce în Portugalia continentală se 

întâlnesc mai ales specii europene și africane. 

Sunt peste 100 de specii de pește de apă dulce, de la uriașul somn 

european (în Parcul Natural Internațional Tagus) până la specii endemice mici 

care trăiesc doar în lacuri mici.  Up-wellingul

 de-a lungul coastei vestice a 

Portugaliei face ca marea să fie extrem de bogată în nutrienți și în diverse specii 

de pește de mare; apele maritime portugheze sunt unele din cele mai bogate din 

lume. 

POPULAȚIA 

 

Tară cu o bogată tradiție în domeniul călătoriilor pe mare și al 

descoperirilor geografice, Portugalia este împărțită pe uscat în 18 districte , în 

308 cantoane (concelhos), împărțite la rândul lor în 4260 comune (freguesias). 

Creşterea populaţiei Portugaliei se datorează în principal sporirii soldului 

fluxului migrator care în 2017 a avut o contribuţie de 91% din total şi numai 

9% se datorează soldului creşterii naturale a populaţiei. 

 La nivelul anului 2017, principalele naţionalităţi care au emigrat în 

Portugalia proveneau din: Brazilia (26,81%), Ucraina (11,12%), Capul Verde 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Up-wellingul&action=edit&redlink=1
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(9,88%), România (8,27%), Angola (5%), Republica Moldova. De asemenea, în 

2018 a primit peste 1000 de refugiați din Siria și Angola. 

Se estimează că 20% din populația Portugaliei trăiește acum, în afara 

granițelor acestui stat, majoritatea emigrând în perioada 2011-2014.  

Distribuţia populaţiei pe teritoriul continental prezintă o concentraţie 

mai ridicată pe fâşia de litoral, din care se disting două zone cu o densitate mai 

importantă: regiunea Lisabonei şi a oraşului Porto. Densitatea medie este de 

109,1 loc/km2, însă înregistrează valori diferite datorită variației reliefului și a 

modului său de utilizare.  

Structura etnică- 99,2% portughezi, restul fiind brazilieni, africani etc. 

Populația urbană însumează doar 38%. Aspectul satelor este modest cu 

case joase. 

 

ECONOMIA  

 

36,90% 

24,90% 

19,70% 

18,50% 

Ponderea sectoarelor economiei 
Portugaliei (2017) 

comerțul cu ridicata și 
cu amănuntul 

 transporturile și 
serviciile de cazare și 
alimentație publică 

administrația publică, 
apărarea, educația, 
sănătatea și asistența 
socială 

industria
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Economia Portugaliei este predominant rurală, deși a fost primită încă 

din anul 1986 în Comunitatea Economică Europeană. 

Agricultura este asociată trilogiei: viță de vie (vestitul vin de Porto), 

măslin, cereale (grâu) și antrenează 10% din populația activă. 

Industria prelucrează aceste produse, Portugalia fiind o mare 

prelucrătoare de struguri și vin(consumul fiind de 53 litri pe locuitor pe an). 

Datorită portughezilor, europenii cunosc astăzi, trestia de zahăr și ceaiul. 

Industria prelucrătoare a crescut rapid după 1986: electrotehnică, montaj 

autovehicule, construcții de mașini, prelucrarea lemnului, a petrolului, 

petrochimică, metalurgie neferoasă – wolfram, pielărie, hidroenergetică, 

siderurgică, ciment. 

Portugalia este cel mai mare producător și exportator mondial de plută. 

Există de asemenea și industrii tradiționale, în special cea textilă și alimentară. 

În Portugalia se cultivă: cereale (orez, grâu), porumb, tutun, pomi 

fructiferi (citrice, măsline, smochine). 

Pescuitul are un important rol în economie, fiind una dintre primele 

ocupații ale omului pe teritoriul Portugaliei. 

Se cresc animale: ovine, porcine, bovine, caprine, asini. 

Resurse minerale: pirită, wolfram. 
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Export – textil și vin 

Import: fier, oțel, cărbune, bumbac, petrol, grâu, utilaje industriale. 

Transporturi și comunicații 

 

Căi ferate, căi rutiere și o importantă flotă comercială 

Căi rutiere: - reţea rutieră dezvoltată formată din autostrăzi (peste 2500 km),  
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limita max de viteză – 120 km/h.     

Reţeaua feroviară: căi ferate care asigură legătura Nord - Sud de-a lungul axei 

din litoralul continental portughez, precum şi legături transversale. 

Legături maritime: În Portugalia continentală, există nouă porturi principale: 

În Regiunea Autonomă Azore sunt opt porturi iar Regiunea Autonomă Madeira 

numără trei porturi. Pe continent, transportul de pasageri este limitat la porturile 

Lisabona şi Leixões. Principala vocaţie a acestei infrastructuri portuare o 

constituie transportul de mărfuri. 

 

Transportul aerian  

 

Portugalia are 15 aeroporturi. Pe continent, se găsesc aeroporturile 

Lisabona, Porto şi Faro, aeroporturi internaţionale situate în zona de litoral. 

Insularitatea regiunilor autonome explică un număr mai mare de aeroporturi. 

Astfel, în Azore sunt nouă aeroporturi şi în Madeira două aeroporturi. 

Majoritatea companiilor aeriene internaţionale asigură legături cu principalele 
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aeroporturi din Portugalia, TAP fiind compania aeriană naţională din 

Portugalia. 

Din Romania există zboruri directe low cost din București spre Lisabona 

( Wizzair, Blueair). 

 

Locuri din patrimoniul mondial UNESCO 

 1983 Centrul „Angra do Heroísmo” de pe insula Terceira (Azore) 

 1983 „Mănăstirea Jerónimos” și „Turnul Belém” din Lisabona 

 1983 Mănăstirea Batalha 

 1983 Cetatea Templierilor din Tomar 

 1986 Centrul vechi istoric din Évora – oraș universitar, cu vestigiile 

templelor romane și ziduri medievale 

 1989 Mănăstirea Alcobaça 

 1995 Peisajul cultural din Sintra – se află în apropiere de Lisabona și oferă 

unul dintre cele mai spectaculoase peisaje  

 1996 Centrul vechi istoric din Porto 

 1998 Situl de artă rupestră preistorică din Valea Côa 

 1999 Pădurea de lauri "Laurisilva" de pe insula Madeira 

 2001 Regiunea viticolă Douro 

 2001 Centrul vechi istoric din Guimarães – prima capitală a Portugaliei 

 2004 Peisajul viticol de pe insula Pico 

 2011 Genul muzical popular urban Fado 

 2012 Vechiul oraș fortificat Elvas 

 2013 Universitatea din Coimbra cea mai veche și prestigioasă Universitate 

din Portugalia 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1983
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Terceira&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Azore
https://ro.wikipedia.org/wiki/1983
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lisabona
https://ro.wikipedia.org/wiki/1983
https://ro.wikipedia.org/wiki/Batalha_(Portugalia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/1983
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tomar
https://ro.wikipedia.org/wiki/1986
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C3%89vora
https://ro.wikipedia.org/wiki/1989
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alcoba%C3%A7a
https://ro.wikipedia.org/wiki/1995
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sintra
https://ro.wikipedia.org/wiki/1996
https://ro.wikipedia.org/wiki/Porto
https://ro.wikipedia.org/wiki/1998
https://ro.wikipedia.org/wiki/1999
https://ro.wikipedia.org/wiki/Madeira
https://ro.wikipedia.org/wiki/2001
https://ro.wikipedia.org/wiki/2001
https://ro.wikipedia.org/wiki/Guimar%C3%A3es
https://ro.wikipedia.org/wiki/2004
https://ro.wikipedia.org/wiki/2011
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fado
https://ro.wikipedia.org/wiki/2012
https://ro.wikipedia.org/wiki/Elvas
https://ro.wikipedia.org/wiki/2013
https://ro.wikipedia.org/wiki/Coimbra
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Când spunem Portugalia, 
vorbim despre... 

- plăcile de ceramică pictate, los azulejos (din arabicul al-zulecha – piatră 

mică), considerate simbolul poporului portughez. O azulejo este decoraţia 

predilectă a interiorului şi exteriorului caselor lusitane, dar le găsim de la 

pereții bisericilor până la băncile din parcuri. Peste tot aceste plăcute 

albastru cu alb, mai puțin studiate ca vitraliile, mai puțin celebre ca 

frescele sunt o adevărată operă de artă, realizată manual de adevărați 

specialiști în domeniu
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- Torre de Belém (Turnul Belém) de unde plecau caravelele spre toate 

colţurile lumii. 

-  

- fado şi despre celebrele Casas de Fado, unde se ascultă tradiţionala 

muzică făcută celebră în toată lumea de Amalia Rodrigues, a rainha do 

fado (regina, cum o numesc ei) . Fado înseamnă destin, iar melodiile sunt 

foarte triste; plâng dragostea şi iluziile pierdute. Fado, simbol al identității 

naționale și culturale este o sinteză artistică a genurilor locale de muzică și 

de dans, a influențelor africane și braziliene, a cadențelor maure dar și a 

stilurilor muzicale urbane. Cântată inițial de clasa de jos a populației a fost 

adoptată și de către aristocrație în urma aventurii scandaloase dintre 

cântăreața Maria Severa și contele de Vimiosa. Forma ei cea mai evoluată 

este cea de la Coimbra, cântată doar de bărbați, mai solemn în melodie și 

mai cultivată în vers. 
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Câteva adevăruri despre 
Portugalia și portughezi 

 
- au cel mai lung pod din Europa – Vasco da Gama (17185 m) 

- este cel mai mare exportator mondial de plută 

- 70% din producția de energie este regenerabilă 

- sunt ospitalieri  
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- iubesc fotbalul 

- sunt fataliști, cred cu tărie în destin 

- a fost prima putere colonială care a abolit sclavia 

- speranța de viață este una dintre cele mai mari din Europa79,4 ani (2017) 

-  poți să te aștepți să primești un ciocănel în cap (de jucărie, bineînțeles), 

mai ales în Porto, cu ocazia Sărbătorii Sao Joao 

 

- Totuși, cel mai important festival este Santo Antonio, sărbătoare publică, 

când întregul oraș este decorat cu panglici multicolore și la fiecare pervaz 

poți să vezi puse vase cu busuioc, pentru noroc 

- Fatima este unul din cele mai importante locuri de pelerinaj din lume 

pentru cei de religie catolică 

- Zilele săptămânii, în portugheză încep cu duminică ( domingo) și continuă 

prin numărătoare (luni – a doua zi,  segunda-feira), terça-feira , quarta-

feira , quinta-feira sexta-feira, sábado 
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Despre istoria Portugaliei 
în 10 fraze 

1. În vechime, Portugalia se numea Lusitania, iar locuitorii săi lusitani. 

Geograful Strabon face în secolul I î.C. următorul comentariu: “La nord 

de fluviul Tejo se întinde Lusitania, cel mai puternic dintre teritoriile 

iberice, care a rezistat cel mai mult cuceririi romane.” 

2. Istoria Portugaliei e istoria descoperirilor şi a cuceririlor. A fost 

primul IMPERIO ULTRAMARINO (imperiu colonial, imperiu de 

dincolo de mări) din Europa 

3. Marinarii portughezi ocupă arhipelagurile Madeira şi Açores în secolul 

al XV-lea. Spre sfârşitul aceluiaşi secol, continuă expansiunea maritimă 

portugheză prin descoperirea drumului pe apă spre India de către Vasco 

da Gama, iar această expediţie a avut ca rezultat pătrunderea Portugaliei 

în China (Macao) şi în Japonia, ce a facilitat comerțul cu condimente 

4.  Anul 1500 este crucial pentru portughezi: este descoperită Brazilia de 

către Pedro Alvares Cabral. Brazilia va fi până la independenţa sa din 

secolul al XIX-lea, colonia cea mai bogată, perla coroanei portugheze 

5. Timp de peste o sută de ani, sec XV- XVI, Portugalia a fost una dintre 

cele mai bogate țări din lume, o adevărată putere economică 

6. În secolele al XVI-lea şi al XVII-lea sunt cucerite teritoriile africane, 

dintre care cele mai importante sunt Angola şi Mozambicul.  



 

 

 

LICEUL TEHNOLOGIC  

˝DIMITRIE LEONIDA˝ IAȘI 

Proiect de mobilitate Erasmus + 

2018-1-RO01-KA102- 048343 

Pregătirea culturală 

 

28 

7. Alte colonii ale Portugaliei sunt/au fost  Capul Verde, São Tomé şi 

Príncipe, Guineea Bissau pe continentul african, ca şi teritorii din India 

Goa, Diu, Damão. 

8. În centrul Portugaliei, la vărsarea fluviului Tejo se află Lisabona, 

capitala ţării, care, după o legendă, a fost întemeiată de Ulisse. În anul 

1775 un cutremur puternic urmat de un incendiu devastator distruge 

oraşul. Marchizul de Pombal îl reconstruieşte după principii moderne, 

devenind primul oraş sistematizat la Europei 

9. În Coimbra se află prima universitate portugheză, una dintre cele mai 

vechi din Europa, fondată în anul 1290 

10. Portughezii au adus pentru prima dată în Europa – porțelanul din China. 

Tot de origine portugheză sunt și evantaiul și umbrela de soare 

Cea mai lungă și cea mai scurtă monarhie a fost în Portugalia. Alphonso 

Enrique a domnit 73 de ani, iar prințul Luis Felipe – 20 minute. 

Portugalia a fost prima țară care a abolit pedeapsa cu moartea 

 

 



 

 

 

LICEUL TEHNOLOGIC  

˝DIMITRIE LEONIDA˝ IAȘI 

Proiect de mobilitate Erasmus + 

2018-1-RO01-KA102- 048343 

Pregătirea culturală 

 

29 

Portugalia – țara care 
inspiră (câteva sugestii) 

 

Muzică  

Ai Se Eu Te Pego - Michel Teló - https://youtu.be/hcm55lU9knw  

Uma Casa Portuguesa – Amalia https://youtu.be/NzJdN4-NkaQ  

Pimba, Pimba – Emanuel https://youtu.be/4tdsFkvm0ck  

Ó Gente da Minha Terra – Mariza https://youtu.be/S2Ip-uUhaoI  

 

Film 

 Christopher Columbus: The Discovery (1992) — regizat de  John Glen, 

cu Marlon Brando și Tom Selleck 

 Genealogies of a Crime (1997) — regizat de  Raúl Ruiz, cu Catherine 

Deneuve and Michel Piccoli 

 

https://youtu.be/hcm55lU9knw
https://youtu.be/NzJdN4-NkaQ
https://youtu.be/4tdsFkvm0ck
https://youtu.be/S2Ip-uUhaoI
https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Columbus:_The_Discovery
https://en.wikipedia.org/wiki/1992_in_film
https://en.wikipedia.org/wiki/Marlon_Brando
https://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Selleck
https://en.wikipedia.org/wiki/Genealogies_of_a_Crime
https://en.wikipedia.org/wiki/1997_in_film
https://en.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%BAl_Ruiz_(director)
https://en.wikipedia.org/wiki/Catherine_Deneuve
https://en.wikipedia.org/wiki/Catherine_Deneuve
https://en.wikipedia.org/wiki/Michel_Piccoli
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Celebritățile Portugaliei 

Fotbalistul Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro  

 

Născut în Madeira, este unul dintre cei mai buni fotbaliști din toate 

timpurile, primul portughez care a câștigat Balonul de Aur de 5 ori. Numele de 

Ronaldo, foarte puțin întâlnit în Portugalia, l-a avut drept inspirație pe 

președintele Ronald Reagan. 
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Jose Murinho – unul dintre cei mai de succes 

manageri din fotbal, originar din Setubal. ˝The special one ˝, după cum se 

autointitulează, a declarat ˝Nimeni în fotbal nu este perfect. Eu sunt nimeni. ˝ Si 

astfel, cu ajutorul lui, Portugalia a câștigat titlul de Campioană Europeană , în 

2004. Cu toți banii pe care îi are și a faimei internaționale pe care o deține, 

Murinho a rămas în Portugalia, în Setubal, căsătorit cu iubita lui din copilărie, 

devenind astfel un adevărat erou național portughez, reușitele sale fiind 

comparate cu puterea și gloria pe care Portugalia le avea odată. 

Vasco da Gama - explorator portughez din perioada Marilor descoperiri care 

a descoperit calea maritimă dintre Europa și India. 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Portugalia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Perioada_Marilor_descoperiri
https://ro.wikipedia.org/wiki/Descoperitor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Europa
https://ro.wikipedia.org/wiki/India
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Gastronomia 

In 2011, portughezii și-au ales cele 7 minuni ale gastronomiei 

 

                                                 

     

         

       

 

 

Alheira de 

Mirandela – 

carnați 

preparați cu 

carne și paine 

Bacalhau – cod 

uscat(există 

365 moduri de 

preparare) 

Calderaida - tocană
 
cu cartofi făcută 

din mai multe feluri de pește  

 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Tocan%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Tocan%C4%83&action=edit&redlink=1
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Queijo Serra de Estrella – maturată, onctuoasă și de culoare albă, doar mâinile 

unor producători artizanali i-au putut da caracterul unic și savoarea  care a 

făcut-o atât de renumită. Laptele este originar din zona Serra de Estrella, la care 

se adaugă o floare  sălbatică locală (cardon) – ce ajută la procesul de coagulare

 

Caldo verde – celebra supă 

din verdeață  sau cartofi cu 

carnați (chorizo) 

 

Leitao a Bairrada 

Un fel de carne de porc 

la proțap 
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- Patiserie Pastel de Nata -  Este o prăjitură cu crema de vanilie care se 

servește calda, presărata cu zahar pudra si scorțișoara.  

 

  

 Pastel de Nata            Ovos moles ( Aveiro) 

 

- au inventat sosul Piri-Piri    

- Vinurile portugheze sunt recunoscute pe plan internațional din 

vremea romanilor, care asociau Portugalia cu zeul lor, Bacchus. Astăzi, 

țara este cunoscută pentru vinurile sale care au câștigat mai multe premii 

internaționale. Unele dintre cele mai cunoscute soiuri portugheze 

sunt Vinho Verde

,  Douro DOC


,  Vinurile de Porto și Madeira , 

apreciate în special în multe locuri din lume. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Dionis
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Vinho_Verde&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Douro_DOC
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:MargaretCafe_PasteisDeNata.JPG


 

 

 

LICEUL TEHNOLOGIC  

˝DIMITRIE LEONIDA˝ IAȘI 

Proiect de mobilitate Erasmus + 

2018-1-RO01-KA102- 048343 

Pregătirea culturală 

 

35 

Ginjinha. Cunoscut și sub numele de Ginja, este cel mai faimos lichior din 

Portugalia. Este obținut prin infuzarea vișinelor – ginjas, cu o băutură 

portugheză, numita aguardente. Se servește intr-un pahar de shot, răcită cu 

gheață pisată. In Obidos, un oraș aflat pe coasta de vest a Portugaliei, Ginjinha 

se servește în pahare făcute din ciocolată.  

 

Si dacă toata Portugalia gătește este o vorbă totuși care spune 
“Coimbra studiază, Braga se roagă , Lisabona epatează și 

Porto muncește” 
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 Braga 

 
Supranumită Roma portugheză, Braga este un oraș și municipiu în nord-vestul 

Portugaliei, în provincia Minho, capitală a districtului Braga și unul din cele 

mai mari și mai vechi orașe ale țării, capitala religioasă a Portugaliei. El se află 

în valea râului Cávado. Orașul se distinge printr-un mare număr de piețe și de 

biserici. Calitatea sa de centru religios și teologic de frunte al Bisericii Romano-

Catolice și de sediu al Arhiepiscopului Primat al Portugaliei i-a adus 

supranumele de „Oraș al Arhiepiscopilor” dar și de „Roma Portugaliei”. Cu 

timpul, localitatea a devenit și un însemnat centru industrial și tehnologic. Ca 

număr de locuitori - 175,073, Braga este al cincilea oraș al Portugaliei. 

Catedrala din Braga (Sé de Braga) , sec. XII-XVIII, 

este cel mai însemnat loc istoric al orașului. Se caracterizează printr-un amestec 

de numeroase stiluri artistice și arhitectonice: romanic, manuelin, gotic târziu, 

baroc etc. A fost zidită aproximativ în anul 1070 prin inițiativa episcopului 

Pedro cel Sfânt de Braga, pe locul unei biserici antice, Santa Maria, ce fusese 

distrusă de mauri cu patru veacuri în urmă. De aici și celebra expresie 

portugheză ˝ la fel de bătrân/vechi  precum Catedrala din Braga˝ 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fro.wikipedia.org%2Fwiki%2FPortugalia%3Ffbclid%3DIwAR34JXDx1KdO1-9bvloS5rFH5nLJ_kt6XHBh_xDJM6um2DEXuzLIVXHZaho&h=AT3VvsB35ABKpFbEX1G0quLaQkF-QZ_AP2QkLu_Sc8-WbFeUPNUKIC5Gitie6IRMWh0Xw8FFMpOSueHwTmo1TXh4Pzy2ZMcGJNWf06tdoBQVIyJbP9RnkzhxNBtBzB2XODLG9B5fAGhFzK4uUcG7Vw9fMEbEA0GsSLZXsw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fro.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3DMinho%26action%3Dedit%26redlink%3D1%26fbclid%3DIwAR3wC3SpiL0DyapCEPZba8ugUbYHVcVLfcYC_gLWhoWs7mQd7FdpzJ0bqpE&h=AT04Bg9n_ILNB6oDkxMgypE8l4FJdQS9ve3k9mOA_e9OkU4KDB5mq0IgfqJdK06rww5a_9JjMuWSRzvkG7DR7HQI_KFv1iOr6RDna2Vm4XnBiM4UWIIVjhBNMNFpt9MM8P2dSqlj90P8vgY63Z0y1unn3yVLlsG3PhmHaQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fro.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3DC%25C3%25A1vado%26action%3Dedit%26redlink%3D1%26fbclid%3DIwAR3e3x8KRs39R9UGNefPKPaF_lD7HvygLvGar7MvZ0CetaVBiOBgMrWNMSo&h=AT0R46ZY_O3Pinf1IL7f7bbB6hThMy4oJ009lE3P7oPZ7lZDc5wCuu8GKbnbJRLCbpXVl3gB7FJucA-rpqSYGJlulRG8eTLEOrpBZpya6dWXFmIPD6cOBa-SOUqD8AUWfPASnPEiBqqfDos59YzTnsG-wlA7qi06G-OVLA
https://ro.wikipedia.org/wiki/Catolicism?fbclid=IwAR20q89OSi9-i_C_l30yXth1kB6GZYhOGeFEVDJjIAc7m4Sh5UnrAeUpFjk
https://ro.wikipedia.org/wiki/Catolicism?fbclid=IwAR20q89OSi9-i_C_l30yXth1kB6GZYhOGeFEVDJjIAc7m4Sh5UnrAeUpFjk
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fro.wikipedia.org%2Fwiki%2FPrimat%3Ffbclid%3DIwAR19xI0ni-H61N-7nvYs_SqFyj11L4A-LgDUsLcIDxknP1ClC4MLoXc8rss&h=AT0SFjavmXpMIs0cop7a6X8GxwijDEw9ufbVU9U7BwLHc9slu3Y_iiPdWjzC0kw9T2_xCS124oWTM-gp9BTEZlXga6lGs3JxXuPO4zYlA7ut_2VzESBmE3W0Ka0d3y3UbeFPQnLtZn--mAadgKGTphYkJpmz9a8vG1MEtA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fro.wikipedia.org%2Fwiki%2FArhiepiscop%3Ffbclid%3DIwAR36Y1wXJJbra299gA4seUp3J-ztnUqsshQwJzqbHXTp6fFNWuHSj8hLvdM&h=AT3TTcuv9J0qYRntQbourVG9Egokv9Bye4k_dG59MFsQ3Bin-NyzPyVu0fGLq9BiV5XjAJlUysw_eg1D1xctplJYRzW9s3-23SeQlZeUFHf_SMXxo2NqwIKEx3h_JCaUjLAz-ofZ1-0hDYwOx5OGRnzD_L2R26LUxxgDXgvn5lWJOo2xtqQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fro.wikipedia.org%2Fwiki%2FRoma%3Ffbclid%3DIwAR21dCImgHBInqBFMieT9sFAFOc6hWO3-VwBxrmxOpoZAV5-0uL-8G2Mwns&h=AT0dtOwWGZbLtYeV7Xmtk-O1b5EbhXeMneJlF9bPUwDgGVF0exZVuG8Aw3lhm_KIIA4az4rvELB1idaitF4Aj7jNEnqVKDr4gzpFQ8EXZo6u7dYsfks6vFJokXbPwQ6qHJQzH_XMwhvbqJoTFadxw1hXButP2LY16bWrZQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fro.wikipedia.org%2Fwiki%2FIndustrie%3Ffbclid%3DIwAR3rn9uM4NazKyvCvDBMrOgx8SskovP9qtx6gnh6sVR5YCuZW6fCkQNy5oY&h=AT1s2_-A6JayAtkiVGkGAN9wgUGRK4qbFfp6EHx5sNB5NQFjlJd1copdoovZbB465VD_sKnTTeJ-ojhBb_yMQLSv9SlB0nSqyya_1vVX3LGAnzBzMK8U5FjZmBuJxBAuhcubXisV6vgHs_05C0cBZdKxAY8EjohjYPpF_g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fro.wikipedia.org%2Fwiki%2F1070%3Ffbclid%3DIwAR2_YjTpyCee1cHhYdY2SHbvu3TlAwdoT2Sj7eo-n2ChYXLg-M2cMfVgcx8&h=AT0_4sJmPhkkai-7J5EWt5zSw2m5hzWQP2_qx-LEOpz0btWADtAHVu8HvdOEhiUvxPb7l-dZU93K38_tk5FF0QbwxIoNfGiBRMCZva6L0YsSdNGAWcO9M5Mu-EQ8jg3d-2_YCDqPDApv9juHaMM1qyj3HLX3eV0SsSE3Gg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mauri?fbclid=IwAR1QwA_5Fh5i9L63FkG3etrcFdS36I0Px2RoD16ZevVR8xKDU7JDGryC3yU
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Sanctuarul Bom Jesus do Monte (Sanctuarul Bunului Iisus de pe 

munte) (din secolul al XVIII-lea - începutul secolului al XXIX-lea): reprezintă 

de fapt o biserică, aflată la periferia orașului, la 5 km în nord-est. Este un loc 

însemnat de pelerinaj, cu scări magnifice în stil baroc, din granit,  având și un 

funicular, cu mecanism hidraulic, cel mai vechi din Peninsula Iberică. Si dacă 

urcați pe jos, la fiecare platformă este cate o fântână – prima simbolizează 

rănile lui Hristos, următoarele cinci Simțurile, și ultimele trei Virtuțile. Este una 

dintre cele mai fotografiate biserici din Portugalia 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fro.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3DTeleferic%26action%3Dedit%26redlink%3D1%26fbclid%3DIwAR1M0bquBodXPalorV3q9P8Q4X0sQuCW6T_ZAERCyRMBPj1RhLPQCgJoyHM&h=AT3epST-NBaUQGGvrYP-7pVZKFulbm8jujOr715fSGC4xOocoNjv_1_ZHikE99PluxrApHNVTdYmUF0TemJZs6QhPk8miVF8OMXPX6YS5jLT4ufDEDs-uNGZgMXj2WjB-5puBYAX5WYSOx6XJvkJzO57mjoXTIdfSxYNKA
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Sanctuarul Sameiro 

 

 

- La doar 20 de minute de mers pe jos, de la Sanctuarul Bom Jesus , se 

află Santuario do Sameiro, impresionant prin mărime și blocurile 

monolitice, precum și datorită vederii extraordinare asupra orașului 

Braga.  Este al doilea cel mai venerat loc din Portugalia, după Fatima 
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ORAȘUL BARCELOS 

 

Barcelos este un oraș portughez din districtul Braga, în regiunea de nord 

și sub-regiunea Cávado cu aproximativ 20 625 de locuitori, la 20 de km de 

Braga. 

 

Orașul se învecinează la nord cu comunele Viana do Castelo și Ponte Lima, la 

est cu Vila Verde și orașul Braga, la sud cu Vila Nova de Famalicão, la sud-est 

cu Póvoa de Varzim și la est cu Esposende. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Portughezi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Districtul_Braga
http://ro.wikipedia.org/wiki/Viana_do_Castelo
http://ro.wikipedia.org/wiki/Braga
http://ro.wikipedia.org/wiki/Vila_Nova_de_Famalic%C3%A3o
http://ro.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3voa_de_Varzim
http://ro.wikipedia.org/wiki/Esposende
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Cel mai înalt punct din oraș este situat în São Gonçalo la o altitudine de 488 

metri la parohia Fragoso. 

          

 

Orașul Barcelos este deservit de două cinematografe conduse de compania 

Cinemas Cinemax. De asemenea, dispune de Societatea de Film Barcelos care 

realizează proiecții de film în Sala Bibliotecii Municipale. 

Biblioteci 

 Arhiva Municipală 

 Biblioteca Municipală Barcelos 

http://ro.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Gon%C3%A7alo
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Pt-bcl1.png
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:BCL.png
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 Bibliotecile grupurilor școlare 

Cultură 

În municipiul Barcelos există 11 monumente naționale, 8 imobile de interes 

public și 5 monumente în procesul de clasificare. 

Semnificația cocoșului din Barcelos 

  

Cocoșul din Barcelos este un suvenir aducător de noroc și unul dintre 

simbolurile naționale din Portugalia. Legenda spune ca în timpul unui ospăț, dat 

de un mare moșier din Barcelos, a dispărut un obiect prețios din argint. Unul 

dintre oaspeți a fost acuzat și trimis în fața judecății pentru furt. Contrar 

dovezilor puternice care îl incriminau, acesta insista să își afirme nevinovăția, 

iar judecătorul i-a acordat o ultima șansă de a și-o dovedi. In acel moment, 



 

 

 

LICEUL TEHNOLOGIC  

˝DIMITRIE LEONIDA˝ IAȘI 

Proiect de mobilitate Erasmus + 

2018-1-RO01-KA102- 048343 

Pregătirea culturală 

 

43 

acuzatul a văzut in apropierea lui un cocoș așezat într-un coș de nuiele, și a 

proclamat: "Dacă sunt nevinovat, cocoșul acesta o va mărturisi !" 

In acel moment cocoșul a început să strige "Cucurigu!", iar acuzatul a fost 

eliberat. 

Conform unei alte legende, din secolul al XIV-lea, locuitorii orașului 

Barcelos erau terifiați de o crimă rămasă nerezolvată. Intr-o bună zi, un pelerin 

care traversa orașul în drumul său către St-Jacques-of-Compostelle a fost 

suspectat de săvârșirea acestei crime, și apoi judecat și condamnat la moarte 

prin spânzurare. In drum către spânzurătoare, bărbatul a cerut să îl vadă pe 

judecătorul care îl condamnase la moarte. Cererea fiindu-i aprobată, a fost dus 

în fața judecătorului care benchetuia împreună cu mai mulți oaspeți. In fata 

ochilor neîncrezători ai mesenilor, încercând pentru ultima data să își pledeze 

nevinovăția, el a arătat un cocoș fript așezat pe o tavă, și a spus că acesta va 

începe sa cânte în momentul în care va fi spânzurat. In mijlocului râsetelor 

generale, pelerinul a fost scos din încăpere; deși mesenii nu îi dăduseră crezare, 

nici unul dintre ei nu a îndrăznit să se atingă de apetisantul cocoș. La un 

moment dat cocosul fript a săltat pe masa și a început sa cânte. Plin de 

perplexitate, judecătorul a dat fuga la locul  execuției si l-a găsit pe condamnat 

cu ștreangul pus, cu funia nereușind însă să se strângă încă în jurul gatului. 

Pelerinul a fost eliberat imediat si lăsat sa își continue drumul. 

In amintirea acestui episod, câțiva ani mai târziu a fost înălțat in 

Barcelos un mic monument, găzduit in zilele noastre de muzeul de arheologie 

de aici. Orașul Barcelos este situat in provincia Braga, în apropierea localității 

Porto. Simbolizând triumful dreptății atunci când oamenii se lupta pentru 

împlinirea acesteia, înfățișat într-o multitudine de forme, cocosul din Barcelos a 

devenit o parte integranta a vieții cotidiene din Portugalia. 
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Centrul istoric, are o mulțime de cafenele, magazine si mici boutique-

uri, toate contribuind prin arhitectura lor la un oraș ce pare desprins din epoca 

medievală. 

Biserica Catolică Bunul Isus al Crucii este localizată in centrul 

Barcelosului și a fost construită în anul 1704, proiectată fiind de João Antunes. 

Este unul din cele mai cunoscute biserici construite in stil baroc italian din 

întreaga Portugalie. 

Legenda spune că, în ziua de 20 decembrie 1504, o cruce din pamant 

negru a apărut pe pământul regiunii Campo da Feira, în timpul unei ceremonii 

religioase. După ce preoții au văzut această minune (care este denumită 

Minunea Crucii), au construit in scurt timp un mic templu pentru a o proteja, 

care va urma să fie fundația unei noi biserici în 1704 

Nu ar trebui ratată Piața de Joi -  Feira de Barcelos, una dintre cele mai 

mari din Europa. Chiar și cei mai zgârciți, cu siguranță, vor găsi ceva ce le va 

stârni interesul. Produse tradiționale, îmbrăcăminte contrafăcută, CD-uri, orice 

poți găsi aici. Vasele de ceramică tradiționale – louca de Barcelos, sunt maro cu 

buline galbene și foarte căutate. 
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PORTO 

     Capitală culturală europeană 2011 

 

Este cel mai important oraș din apropierea orașului Barcelos și este al 

doilea oraș ca mărime și importanță din Portugalia. Este situat în nordul țării, la 

nord de râul Douro, aproape de coasta Oceanului Atlantic. Țara și vinul de 

Porto (portugheză: Vinho do Porto) și-au luat numele de la orașul Porto. 

Locuitorii Porto-ului și-au spus tripeiros, nume care este în uz și astăzi. 

Referințele istorice merg până în secolul V, pe timpul Imperiului 

Roman. În perioada de dinaintea formării Portugaliei era numit Portus Cale - 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Portugalia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Douro
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Oceanul_Altantic&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Vinul_de_Porto&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Vinul_de_Porto&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_portughez%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_V
http://ro.wikipedia.org/wiki/Imperiul_Roman
http://ro.wikipedia.org/wiki/Imperiul_Roman
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Portul lui Cale. Regiunea înconjurătoare a fost numită de aceea Condado 

Portucalense. Această regiune a devenit regatul independent al Portugaliei, care 

s-a extins de-a lungul timpului până la frontierele actuale. Orașul a fost de 

asemenea scena mariajului dintre João I și Ecaterina de Lancaster, simbolizând 

alianța militară ce a durat mult timp dintre Portugalia și Anglia, care era când 

respectată, când nu încă de pe vremea romanilor existau aici doua orașe, Cale si 

Oporto, din a căror combinație de nume s-a format numele național al poporului 

portughez. Orașul se poate mândri cu existența a patru poduri, două pentru 

transport feroviar și două pentru autovehicule, acestea făcând legătura dintre 

Porto si Vila Nova Gaia, una dintre cele mai mari suburbii ale orașului. Podul 

Arribida sau D. Louis a fost construit de renumitul inginer francez Eiffel, de pe 

el putându-se admira, în toata splendoarea sa, una dintre cele mai vechi părți ale 

orașului, Ribeira, care este principala atracție turistică din Porto, poate și 

datorită vieții de noapte tumultoase.  De-a lungul râului, se găsesc pivnițele ce 

adăpostesc cel mai renumit vin din lume, vinul de Porto, acestea putând fi 

vizitate numai in cursul săptămânii. 

Porto sau Oporto a fost dintotdeauna capitala comercială a acestei tari, 

de sorginte romana, un oraș mercantil, ridicat aproape în întregime din piatra 

dură de granit, iar în centrul vechi al orașului găsești și astăzi străzi pavate cu 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Ioan_I_al_Portugaliei
http://ro.wikipedia.org/wiki/Anglia
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pietre de râu si clădiri ornate cu picturi. Pentru cumpărături trebuie sa mergi in 

Boavista, locul cu cele mai multe magazine din Porto. 

Între secolul XVIII și secolul XIX orașul a devenit un centru industrial 

important. Un pod de oțel de două etaje (Ludovic I) și un pod feroviar (Maria 

Pia), au fost construite amândouă de arhitectul Gustave Eiffel, la fel ca gara 

(considerată a fi una dintre cele mai frumoase din Europa). Bursa și 

universitatea datează de asemenea din aceeași perioadă.  

 O rețea de tramvaie în continuă de dezvoltare a fost creată în oraș, dar în 

zilele noastre doar o linie a mai rămas, care merge prin râu și pe țărmul mării, în 

special în scopuri turistice. În secolul XX alte poduri au fost construite, ca și 

Arrábida. Apoi a venit S. João, înlocuitorul lui Maria Pia, Freixo, pentru a 

completa Luís I, și mai recent, Infante pentru a înlocui al doilea nivel al lui Luis 

I. 

Cel mai vechi ziar portughez (Jornal de Notícias) este de asemenea din 

acest oraș și clădirea în care este realizat (care are același nume cu periodicul), 

este una dintre cele mai înalte ale orașului. Bursa orașului (Bolsa do Porto) a 

fuzionat cu cea din Lisabona, original Bolsa de Valores de Lisboa, care a 

fuzionat mai târziu cu Euronext, împreună cu Amsterdam, Bruxelles, LIFFE și 

Paris. 

De curând (1996), centrul istoric (care datează din Evul Mediu) a intrat 

în patrimoniul cultural mondial UNESCO. În 2011 Porto a împărțit titlul de 

capitală culturală europeană împreună cu orașul olandez Rotterdam).  

 

În prezent cel mai important proiect de dezvoltare este metroul său. Este 

cel mai scump proiect în construcția publică din Europa, în principal din cauza 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_XVIII
http://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_XIX
http://ro.wikipedia.org/wiki/Gustave_Eiffel
http://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_XX
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Bolsa_do_Porto&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Bolsa_de_Valores_de_Lisboa&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Euronext
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=LIFFE&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Evul_Mediu
http://ro.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://ro.wikipedia.org/wiki/2001
http://ro.wikipedia.org/wiki/Olanda
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rotterdam
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solului orașului, care este extrem de complex, din perspectiva tehnică. O 

consecință este construcția unui nou pod, pentru trafic, și dedicarea podului 

Ludovic I metroului. 

 

De ce Porto? 

 Ales Cea mai bună destinație europeană în anul 2014 

 Orașul podurilor 

 Celebra viață de noapte – din Cartierul Ribeira,  Rua Galeria de Paris și 

rua Candido dos Reis – specificul este dat de muzica braziliană și 

botellon-uri – preluate din Spania, ce implică activități de socializare 

combinate cu cantități mari de alcool, ce au loc pe stradă și între grupuri 

mari de persoane, care au loc mai ales luni seara, după apusul soarelui 

 Foz do Doro – cea mai luxoasă zonă a orașului, unde turiștii pot admira 

casele bogaților construite în apropierea Oceanului Atlantic 

 Biblioteca Lello – a treia cea mai frumoasă din lume. Zvonurile spun că 

aici ar fi luat naștere povestea Harry Potter 

 Vinul de Porto – Crama de vinuri Porto Cruz este localizată în una din 

cele mai vechi pieți din Porto, considerată patrimoniu mondial 

UNESCO.  Clădirea și-a păstrat structura de la sfârșitul secolului al 

XVI-lea, iar fațada acesteia nu a mai fost modificata din anul 1936.  La 

începutul secolului XX, clădirea era cel mai important loc în care se 

vindeau și depozitau produse precum ciocolata si cafeaua. Acestea erau 

aduse de fostele colonii;  intrau in Portugalia cu ajutorul răului Duero, 

destinația lor finala fiind  casa Porto  Cruz. Astfel, clădirea a fost 
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restaurată și a devenit casă de vinuri astfel încât să își păstreze esența și 

identitatea clădirii originale.  

 Gara Sao Bento Station din Porto- Veți  fi cu siguranță fascinați de 

arhitectura fațadei, specific pariziană, are pereții decorați cu scene 

istorice, realizate din azulejos, mici faianțe alb-albastre, specifice zonei. 

 

Ponte de Lima 

este unul din cele mai vechi orașe din Portugalia (fondat în anul 1125), 

parte a districtului Viana do Castelo, cu o populație de aproximativ 44.000 de 

locuitori. Se caracterizează prin arhitectura medievală și zona înconjurătoare, 

scăldată de râul Lima. 

Podul Ponte de Lima, denumit și Ponte Velha, se află pe râul Lima. 

Podul, din zidărie de piatră, se întinde pe 27 de arcuri și prezintă două secțiuni 

distincte.A fost clasificat ca monument național din 1910. 

Este denumit după podul medieval ce trece peste râul Lima din 

proximitatea orașului. Istoric, a fost un important așezământ al romanilor în 

drumul din Braga spre Santiago de Compostela. 
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Viana do Castelo 

- capitala districtului cu același nume din nordul Portugaliei, având ieșire 

la ocean.  

Populația orașului este de aproximativ 90.000 de locuitori. Acest oraș 

este ocupat încă din era mezolitică, existând descoperiri arheologice ce susțin 

acest fapt. În secolul al XVI-lea, portul orașului era foarte important; acesta era 

folosit drept punct de intrare în Portugalia de către exploratori și negustori. 

In Viana do Castelo am vizitat şi Sanctuarul Santa Luzia a cărui 

construcție a început în anul 1904 și a fost terminată 55 de ani mai târziu, în 

1959. Arhitectura sanctuarului a fost realizată in stil roman-bizantin. 

Vitraliile acestui sanctuar sunt cele mai mari din întreaga Peninsulă 

Iberică, iar priveliștea oferită de locul in care este amplasat este magnifică, fiind 

considerată de Revista National Geographic drept a 3-a cea mai frumoasă 

priveliște din lume. 
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Aveiro - ˝Veneția portugheză˝/ Veneția Vestului 

Situat la gura Râului Vouga, oraşul Aveiro a fost fondat undeva în 

cursul secolului al X-lea, şi în prezent se detaşează prin structura sa de canale şi 

poduri presărate cu muzee şi bijuterii arhitecturale în stil Art Nouveau. 
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O cochetă faleză cu case din lemn pictate în dungi de diferite culori, cunoscute 

ca Palheiros, case ce erau utilizate ca magazii pentru pește, dau farmec acestui 

loc. Astăzi sunt frumoase edificii folosite ca restaurante, hoteluri sau case de 

locuit. 
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Una din atracțiile orașului este plimbarea cu barca pe laguna Rio de Aveiro. 

Astfel se pot admira clădirile vechi ale orașului și construcțiile moderne, care au 

fost făcute pentru a face față diferitelor niveluri ale apei. 



 

 

 

LICEUL TEHNOLOGIC  

˝DIMITRIE LEONIDA˝ IAȘI 

Proiect de mobilitate Erasmus + 

2018-1-RO01-KA102- 048343 

Pregătirea culturală 

 

54 

 

Ambarcațiunile tradiționale (moliceiros) sunt asemănătoare gondolelor 

venețiene cu care pescarii aduceau molico – o specie de alge marine. Bărcile 

sunt frumos colorate, pictate în diferite motive ce reprezintă scene din viața 

cotidiană, de muncă, scene istorice sau religioase. 
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Regiunea este cunoscută de asemenea, pentru ceramică și porțelanuri 

  

Fațade tipice azulejo 

centrul oraşului, care e unul tipic portughez: străduţe înguste, cu pavaj alb cu 

motive negre, cum am văzut de fapt în peste tot în Portugalia. Ştiai că există ca 
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meserie în această ţară conceperea designului acestor pavaje? Probabil că şi 

datorită lor străzile sunt aşa interesante şi au farmecul lor aparte. 

 

 

Cel mai mare eveniment al anului este Festa da Ria, care are loc în ultimele 

două săptămâni din august, celebrat cu dansuri populare,  curse de bărci și 

concursuri pentru cea mai frumoasă decorată gondolă .Cealaltă sărbătoare, 
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Festa de Sao Gocalinho se ține în onoarea pescarilor și a femeilor singure. Cei 

care s-au rugat de-a lungul anului să se întoarcă sănătoși acasă sau să își 

găsească un soț, se urcă în vârful Sao Goncalinho și aruncă pâini mulțimii de 

jos cu scopul de a aduna cat mai multe. 

 

 

 

 

SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN PORTUGALIA  

 

 Sistemul de învățământ din Portugalia este reglementat de către stat, 

prin Ministerul Educației și Științei;   

 Sistemul public de învățământ este cel dominant si mult mai bine 

reglementat; 

 Există, de asemenea, școli private la toate nivelurile de învățământ. 

 În Portugalia, învățământul este obligatoriu pentru toți copiii, cu  

începere de  la 6 ani (poate începe de la 5 ani, dacă elevul împlinește  

șase ani în anul de intrare).  
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 Învățământul obligatoriu se termină atunci când elevul împlinește 18 ani 

(clasa a 12-a). 

Fiecare an școlar este împărțit în trei perioade: 

Semestrul  1 – începe  - în jurul datei  de 10 septembrie și se sfarseste în jurul 

datei de 14 decembrie 

Semestrul  2 - începe - în jurul datei de 03 ianuarie și se încheie cu două 

săptămâni înainte de Paște 

Semestrul  3 – începe  - Marți după Paști și se încheie  între începutul și 

sfârșitul lunii iunie 

În mijlocul celui de-al 2-lea semestru exista o întrerupere de  trei zile a 

activităților  școlare (Vacanța de carnaval), pe care  profesorii o pot  folosi 

pentru a face o evaluare de etapă, care nu este prezentată elevilor .  

Această  este, pentru profesori, o modalitate  de a evalua progresul elevilor și de 

a decide dacă au nevoie sa participe la activitățile de întărire a studiului (clase 

de sprijin, consultări cu psihologul școlar, planuri de follow-up de învățământ 

etc.). 

Educația de bază este împărțită în trei cicluri: 

 

• Ciclul I (de la clasa a 1-a la  a 4-a ); 

În ciclul 1, evaluarea se desfășoară cu următoarele calificative:  insuficient / 

satisfactor/ Foarte bine.  

La sfârșitul  acestui ciclu , se desfășoară o testate naționala de limba portugheză 

și  matematică. 

• Ciclul II ( intre  clasa a 5-a și  a 6-a ); 

• Ciclul III  (intre clasa a 7 -a si a 9-a) 
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Ciclul următor este numit Educație secundara  - acoperă vârstele de  10, 

11 și 12 ani și are propriul sistem de organizare, diferit de alte cicluri.  

Schimbarea de ciclu poate, în multe cazuri, să fie marcată si de 

schimbarea de școală, de aceea sunt scoli care acoperă  ciclul primar  cu 

o medie de aproximativ 200 de elevi, în timp ce, pentru ciclurile  2 și 3  

pot ajunge cu ușurință  si la 2.000 de elevi. 

 

Educația obligatorie  este aceeași pentru toți elevii, până la al 3-lea ciclu 

de învățământ de bază, cu excepția celor care necesită orientare specială, 

în cazul elevilor cu dizabilități, care au orientări specifice. 

Astfel, toți elevii au următoarele discipline obligatorii: Engleză, 

Matematică, Istorie, Muzică, Geografie, Limba portugheză, Științe naturale, 

Chimie, Fizică, Educație fizică, Tehnologia informației și comunicării, Educație 

vizuală (Design) și Educație Tehnologica  

Modalitatea de notare 

0-9 insuficient  

10-13 suficient  

14-15 bine 

 16-17 foarte bine 

 18-20 excelent 

Iți trebuie minim 10 ca să treci. 

 

În al 3-lea ciclu de învățământ de bază, școlile au, de obicei, si a 2-a  limba 

străina  (mai ales franceză și spaniolă, iar unele școli germana), care pot fi 

alese de către elev sau nu. 
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 Deși Portugalia este un stat laic oficial, este încă autorizata predarea 

religiei, gratuit, care se învață în școlile de stat ca o disciplină opțională. 

 Rata de alfabetizare în rândul adulților se ridică la 95%.  

 Înscrierea pentru școala primară este de aproape 100%.  

 Doar 20% din populația portugheza a absolvit studii  superioare. 

 

Despre Erasmus + 

Erasmus+ oferă oportunităţi pentru elevii din învăţământul vocaţional (şcoli 

profesionale, licee şi şcoli postliceale) şi pentru ucenici de a se forma 

profesional şi/sau de a dobândi experienţă la locul de muncă, experienţă care să 

le permită de asemenea dezvoltarea de noi abilităţi şi competenţe de comunicare 

într-o limbă străină. 

 

Stagiile de formare profesională în altă ţară îmbunătăţesc procesul de tranziţie 

de la educaţie şi formare către piaţa muncii consolidând în acelaşi timp 

cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale. 

In cadrul acestui proiect, Grupul de 32 de participanți a fost repartizat in 

doua fluxuri și este format din 

- 16 elevi de clasa a X-a liceu, domeniul electromecanic, nivel 4, condiție de 

acces spre calificarea Tehnician electromecanic 

- 16 elevi de clasa a X-a liceu, domeniul electromecanic, nivel 4+ elevi de clasa 

a X-a scoală profesionala, nivel 3, domeniul electromecanic, calificarea 

electromecanic utilaje si instalații industriale. 

     Mulți dintre acești elevi provin din diverse medii socio-economice 

defavorizate, sunt in proporție de 70% din mediul rural si din familii cu venituri 

mici, iar cei de la școala profesionala au, in general, performante școlare 
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scăzute și, pentru integrarea  pe piața forței de munca, trebuie să-și formeze 

competențe profesionale cat mai bune în domeniul de pregătire. Elevii 

participanți vor efectua un stagiu de pregătire practică la agenți economici din 

domeniul electromecanic, în unități de profil din Portugalia si Cipru. 

      Parteneriatul transnațional este format din Liceul Tehnologic ,,Dimitrie 

Leonida'' Iași, beneficiar, Ferreirolux - Comércio e Industria de Material 

Eléctrico, Lda - Portugalia, organizație de primire din orașul portughez Braga si 

P. Kousios Electrical Ltd- organizație de primire din orașul Paphos, Cipru. 

Acesta a fost mijlocit prin implicarea organizațiilor intermediare Associação 

Intercultural Amigos da Mobilidade din Barcelos, Portugalia si Organization for 

Promotion of European Issues din Paphos, Cipru. Proiectul va fi implementat în 

perioada 01.10.2018-31.01.2020. 

    Elevii de clasa a X-a liceu vor efectua un plasament de 60 ore (2 

săptămâni, 6 ore/zi) din cele 90 de ore ale modulului CDL ”Aplicații practice în 

domeniul electromecanic”, domeniul de pregătire generală Electromecanic si 

elevii de clasa a X-a școala profesională vor efectua un plasament de 60 de ore  

(2 săptămâni, 6 ore/zi) din totalul orelor modulului CDL ”Montarea, 

întreținerea si exploatarea instalațiilor electromecanice” domeniul de pregătire 

generală electromecanic, calificarea electromecanic utilaje si instalații 

industriale, conform planului de învățămant aprobat conform OMEN 

3915/18.05.2017 și reperelor metodologice privind proiectarea CDL impuse de 

OMEN 3914/18.05.2017. Cursanții vor executa activități practice, de montare, 

întreținere și depistare a defectelor în instalațiile electromecanice, își vor asuma 

responsabilitatea pentru sarcina de lucru primită și vor respecta normele de 

protecție a muncii.  
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     Echipa de proiect numită prin decizie în cadrul colegiului, se va ocupa 

de implementarea proiectului parcurgând toate etapele: selecția participanților, 

pregătirea lor, organizarea transportului, cazării și programului cultural în țara 

gazdă, derularea mobilităților, evaluarea rezultatelor, diseminarea și valorizarea 

rezultatelor proiectului. 

Rezultate intangibile așteptate: 

-Dezvoltarea cunoștințelor, abilitaților și atitudinilor specifice domeniului 

electromecanic și calificării alese în conformitate cu SPP 

-Imbunatățirea competențelor cheie: de comunicare în engleză, interculturale, 

digitale,  civice, interpersonale, sociale 

-O mai buna pregătire pentru locul de muncă prin dobândirea de experiență 

practică în firme europene 

-Cresterea șanselor de inserție profesionala a participanților 

-Dezvoltarea competentelor de scriere si implementare a proiectelor europene 

-Imbunatatirea formării profesionale, prin integrarea în orele de specialitate a 

materialelor realizate pe parcursul stagiului 

       Rezultatele tangibile așteptate sunt: 

-Portofolii de specialitate cu materiale din timpul stagiului care pot fi folosite in 

cadrul orelor de pregătire practica 

-Dobandirea certificatelor Europass Mobility de către cei 32 de participanți la 

mobilitate 

-3 Acorduri de învățare pentru calificările tehnician electromecanic, nivel 4 si 

electromecanic utilaje si instalații industriale, nivel 3 ce pot fi folosite in cadrul 

orelor de instruire practica de la agenții economici din zona 
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-3 DVD-uri cu rol de auxiliar didactic pentru cele 2 calificări, alcătuite din 

filme din timpul activităților practice, ce vor fi integrate in cadrul orelor 

modulelor de specialitate 

-Revista ERASMUS+LEONIDA cu apariție semestriala 

-Realizare Simpozion”D. Leonida” cu tema „Experiența practica prin plasament 

pe piața muncii europene”  

-Un roll-up de prezentare a proiectului la nivelul scolii, materiale publicitare si 

prezentări PPT 

-Utilizarea procedurilor ECVET la nivelul managementului instituțional 

-Noi propuneri de proiecte pentru anul 2019 

 

 Pregătirea participanților: 

 

Pregătirea se va realiza in doua etape, după selecția fiecărui flux, in perioada 

februarie-aprilie 2019 (pentru fluxul 1), respectiv mai-iulie 2019 (pentru fluxul 

2). Responsabil pentru întreaga activitate este responsabilul cu pregătirea 

participanților pentru mobilitate din echipa de proiect. 

Programul de pregătire cuprinde trei module:  

1. Pregătirea pedagogica va avea durata de 10 ore si  va realizata de către 

profesorul coordonator de proiect. 

       Se vor oferi informații cu privire la: programul Erasmus+ (2014-2020), 

acțiunea KA1 ”Learning Mobility of Individuals”,  scopul si obiectivele 

proiectului la care vor participa, bugetul acestuia, Acordul de formare in 

termeni ECVET, contractul de finanțare al proiectului, contractul individual de 

finanțare, baza Mobility Tool+, documentul Europass Mobility, modul in care 

se face evaluarea, validarea si certificarea competentelor dobândite in urma 
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mobilității, recunoașterea si integrarea lor in parcursul de formare al 

participanților prin utilizarea instrumentului ECVET. 

        Se vor prezenta informații despre organizația de primire, locul de practica, 

comunicare, elemente de cultura organizaționala, recomandări referitoare la 

modalitatea de desfășurare a activității practice,  sarcini de lucru, reguli de 

conduita, de relaționare, principii de baza ale legislației muncii din Cipru si 

Portugalia. Se vor prezenta riscurile care pot apărea pe parcursul stagiului si 

identificarea soluțiilor de rezolvare (se va întocmi un registru al riscurilor al 

posibililor situații de risc: ex. neîndeplinirea in condițiile stabilite in Acordul de 

formare a programului de lucru, îmbolnăviri, pierderi de documente, etc.). 

Elevii vor ști care sunt persoanele de contact responsabile, din partea 

organizațiilor de primire si a celei de trimitere care sunt desemnate sa rezolve si 

sa medieze toate posibilele situații de risc. 

Instrumente utilizate: prezentări PPT, draft-uri ale documentelor de proiect. 

2. Pregătire lingvistica la limba engleza, realizata in scoală, de către profesorul 

de limba engleza al scolii. Participanții vor parcurge 30 de ore de limba engleza 

pentru facilitarea comunicării la locul de stagiu, dar si a comunicării zilnice pe 

toata durata mobilității.  

     Aspectele abordate în cadrul pregătirii: conversație zilnica uzuală, în diferite 

contexte, conversație specifică locului de munca, în cazul călătoriilor cu 

avionul, cunoașterea si folosirea unor termeni de specialitate, care vor ajuta 

participanții sa înțeleagă mai repede explicațiile pe care le vor primi de la tutorii 

de stagiu. Acest modul este necesar pentru a facilita conversațiile in limbaj 

tehnic dintre tutore si participanți, decodificarea caracteristicilor aparatelor si 

echipamentelor din documentația tehnica, dar si pentru a da posibilitatea 

participanților sa socializeze in noul mediu. 
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      Participanții vor fi monitorizați pe toata durata pregătirii, observându-se 

prezenta si implicarea lor. Se va urmări progresul realizat prin compararea 

testelor de la proba de selecție cu testele susținute pe parcursul pregătirii si cu 

cele de la evaluarea finala. 

In urma parcurgerii perioadei de pregătire, participanții vor primi 

certificate lingvistice nivel A2 pentru elevii de la școala profesionala si nivel B1 

pentru elevii de la liceu, conform Cadrului european comun de referința pentru 

limbi străine. Colegiul va elibera participanților certificate lingvistice. 

Instrumente utilizate: fise de lucru, mijloace audio-vizuale, teste de evaluare. 

 

3. Pregătire culturală, cu durata de 10 ore, de către profesorul de 

geografie/istorie din scoală. 

Pregătirea va oferi informații despre mediul economico-cultural in care se va 

desfășura plasamentul, despre țările gazda, istoria și obiceiurile lor, etc. Acest 

modul este necesar pentru a sprijini participanții sa se integreze intr-un mediu 

socio-profesional si cultural nou. La final elevii vor susține un test de evaluare. 

Pregătirea culturală desfășurata în Romania va fi completată în țările gazdă prin 

participarea la vizite culturale în zilele libere ale stagiului: în Cipru la  

mozaicurile din Paphos, catedrale si biserici din oraș, băile Afroditei, respectiv 

in Portugalia la obiective culturale si istorice din Braga, Porto, Aveira, Fatima. 

Instrumente utilizate: prezentări PPT, filmulețe, imagini. 

       Utilitatea programului de pregătire va fi evaluata in cadrul colocviului post 

stagiu, când participanții vor prezenta aspecte din timpul stagiului si a 

programului cultural, precum si din analiza chestionarelor de satisfacție si 

discuții cu profesorii clasei. 
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    In urma implementării proiectului se estimează obținerea unui impact 

semnificativ pe termen scurt, mediu si lung asupra participanților si instituției.  

     A. La nivelul participanților se așteaptă: 

- Dobândirea unui set de rezultate ale invatarii (cunoștințe, abilitați si atitudini) 

generale in domeniul electromecanic care vor pune bazele pregătirii de 

specialitate in domeniu. Acestea au fost dezvoltate intr-un mediu cu dotări 

tehnologice de ultima generație, cu instalații si echipamente electromecanice 

moderne, astfel incat vor fi in măsura sa se adapteze cerințelor pieței muncii din 

Romania si Europa. In plan personal ei si-au dezvoltat competentele lingvistice, 

interculturale, sociale, au invatat sa lucreze in echipa, sa se adapteze la noi 

medii, au devenit mai responsabili, mai încrezători in forțele lor, apropiindu-se 

de profilul cerut de angajatori. 

 - Stimularea elevilor spre o pregătire profesionala de calitate, spre urmarea 

unor trasee de cariera, care sa-i ajute sa inteleaga ce doresc sa facă după 

terminarea scolii. In același timp tinerii vor invata sa aleagă un loc de munca in 

funcție de propriile așteptări, pentru a se simți împliniți pe plan profesional.  

- Maturizarea participanților si pregătirea pentru viața de adult. Participanții vor 

învață să respecte un program fix de lucru, reguli clare, să-si îndeplinească 

sarcinile de lucru la termenele si in condițiile cerute, sa colaboreze cu ceilalți  

colegii de echipa, activități care vor contribui in mod evident la creșterea 

gradului de responsabilitate, a rigorii si disciplinei individuale, a respectului 

pentru celalalt si pentru propriul sine.  

- Formarea sensibilității si expresiei culturale. Pentru majoritatea participanților, 

plasamentul va fi primul contact cu un alt mediu socio-cultural, in condițiile in 

care majoritatea elevilor  provin din familii cu venituri mici si va determina, pe 
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termen mediu si lung conturarea unui nou univers aspirational in ceea ce 

privește preferințele pentru anumite valori. 

- Pe termen lung se estimează rezultate mai bune la examenul de certificare a 

calificării profesionale de nivel 3 sau 4, dar si la examenul de competente de 

comunicare intr-o limba străina si la cel de competente digitale din cadrul 

examenului de bacalaureat, la creșterea gradului de inserție profesionala. 

        Modalitati si instrumente de monitorizare a impactului estimat: observarea 

elevilor participanți pe perioada plasamentului si completarea unei fise de 

observație, interviu post stagiu cu participanții, analiza documentelor de stagiu, 

analiza chestionarelor de satisfacție, interviu cu participanții, focus grup cu 

dirigintele claselor si parintii elevilor participanți, analiza rapoartelor 

individuale. 

B. La nivel instituțional estimam următorul impact: 

- Creșterea calitatii si dimensiunii europene a educației si formarii profesionale 

inițiale in colegiul nostru prin contactul cu firme de specialitate din spațiul 

european, observarea de către profesorii însoțitori a modalităților de derulare a 

unui astfel de stagiu, prin implementarea instrumentelor europene Sistemul 

European de Credite Transferabile si Europass Mobility care asigura 

transparenta calificărilor. 

- Reducerea absenteismului si abandonului școlar, prin creșterea motivației 

pentru invatatura a celorlalți elevi, pentru ca pe viitor sa poată beneficia si ei de 

astfel de oportunitati. 

-Imbunatatirea competentelor de predare a disciplinelor tehnice, prin integrarea 

produselor realizate in timpul plasamentului in cadrul pregătirii de specialitate a 

tuturor elevilor; 
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-Imbunatatirea managementului instituției si a strategiei de dezvoltare 

instituționala: prin dezvoltarea competentelor de scriere a proiectelor pentru 

cadrele didactice implicate, redefinirea obiectivelor pentru viitoarele proiecte pe 

baza experienței acumulate, regândirea modalităților de colaborare cu agenții 

economici, redefinirea relației profesor-elev-părinte. 

    Modalități si instrumente de monitorizare a impactului estimat: discuții de 

grup si individuale cu participanții si părinții lor, discuții cu echipa managerială, 

chestionare aplicate profesorilor de specialitate, părinților si reprezentanților 

comunității locale. 

Gradul de atingere a beneficilor pe termen lung va fi evidențiat in 

rapoartele anuale privind starea învățămantului din colegiu, statistici, rapoarte 

ale catedrelor, documente manageriale. 
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Condiții de muncă în Portugalia 

 Vârsta minimă de angajare este de 16 ani, cu condiţia absolvirii 

perioadei obligatorii de şcolarizare, a abilităţii fizice şi psihice de a 

presta munca respectivă.  

 Peste vârsta de 18 ani, se poate munci, cu contract de muncă, şi fără 

absolvirea studiilor obligatorii. 

 

Tipuri de contract de muncă 

 Pe durată determinată – de obicei pentru satisfacerea unei necesităţi 

temporare la nivelul angajatorului; 

 Pe durată nespecificată – de obicei pentru 6 ani, inclusiv eventuale 

prelungiri. În această categorie intră contractele pe durată foarte scurtă 

(slujbe sezoniere în turism sau agricultură), contractele intermitente, 

contractele pentru mai puţin decât norma întreagă (part-time), contracte 

pentru muncă de la distanţă (pe internet); 

 Pe durată nedeterminată. 

 Cu excepţia celor pe durată foarte scurtă, legislaţia portugheză 

prevede încheierea de contracte scrise. Ele trebuie să conţină: 

identificarea părţilor, scopul contractului, inclusiv ocupaţia sau sarcinile 

ce trebuie îndeplinite; plata salariului; locul de muncă şi orarul normal; 

datele de intrare în vigoare şi de expirare a contractului. 
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Cum este reglementată salarizarea? 

Toţi angajaţii au garantat salariul minim lunar. Acesta este stabilit anual, 

prin lege.  

 În 2013, salariul minim lunar este de 485 Euro./ 2019 – 700 EURO 

 Salariile lunare, zilnice sau orare sunt uzuale, iar companiile multi-

naţionale folosesc destul dedes „pachete salariale anuale”. În munca de 

vânzări, se folosesc „comisioanele” la volumul de vânzări. Suplimentar, 

unele companii plătesc „alocaţii pentru prânz” sau „cheltuieli de 

transport”. Salariile sunt plătite periodic (săptămânal, la două săptămâni 

sau lunar) în funcţie de un acord prealabil, de obicei prin transfer 

bancar. Orele suplimentare sau munca în zilele de odihnă sunt plătite 

suplimentar. 

 Angajatorii sunt responsabili de plata asigurărilor sociale şi a 

impozitului şi informează angajatul prin „fluturaşul” de salariu. 

 Angajaţii au dreptul la concediu plătit (egal cu salariul pe aceiaşi 

perioadă), o primă de vacanţă şi o primă de Crăciun. Acestea din urmă 

fac, în ultima perioadă, obiectul unei dispute politice aprinse datorită 

intenţiei guvernului de a le suprima sau diminua drastic. 

Cum este reglementat timpul de lucru? 

 Perioada de lucru reglementată nu poate depăşi 8 ore pe zi sau 40 de ore 

pe săptămână. Există perioade „de graţie” de 15 minute, pentru 

operaţiuni începute şi nefinalizate până la încheierea programului. 

 Pauzele şi perioadele de odihnă: ziua de lucru este întreruptă, pentru o 

oră sau două, astfel încât angajatul să nu muncească mai mult de 5 ore 

consecutiv. Perioadele de odihnă între două zile lucrătoare trebuie, 

conform legii, să fie de cel puţin 11 ore (nu se aplică în sectoarele în 
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care trebuie asigurată continuitatea – spitale, porturi, aeroporturi, 

industrii specifice); 

 Perioada de odihnă săptămânală: conform legii, duminica este zi 

obligatorie de odihnă. Suplimentar, încă o jumătate de zi sau o zi 

întreagă poate fi acordată (de obicei sâmbăta), în unele cazuri împărţite 

sau discontinui; 

 Munca cu timp parţial: conform contractului de muncă încheiat; 

Munca în schimburi: durata fiecărui schimb nu trebuie să depăşească durata 

normată a unei zile normale de muncă. Angajaţii pot trece în alt schimb numai 

după efectuarea zilelor de odihnă săptămânală. În sistemele cu activitate 

continuă, schimburile trebuie organizate în aşa fel încât angajaţii să aibă cel 

puţin o zi liberă la fiecare 7 zile, fără a prejudicia timpul liber extra de care ar 

putea beneficia 

 Banca de ore (banca de horas): prin contractul colectiv de muncă, durata 

de muncă normală poate fi crescută zilnic cu 4 ore sau până la 60 de ore 

pe săptămână, dar maximum 200 ore pe an, în perioadele aglomerate. 

Plata se poate face în timp liber ulterior, în bani sau în variante 

combinate; 

 Concentrarea orarului de muncă (horario concentrado): se face prin 

contractul colectiv de muncă sau prin acord individual. Conduce la 

concentrarea săptămânii de lucru la 4 zile sau la 3 zile consecutive de 

muncă; 

Costul vieții 

 Utilităţi: 

 Apă – preţurile variază între municipalităţi. În Lisabona, preţul apei 

variază în funcţie 
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de consum. Până la 5 m3/lună: 0,18€/m3 + 6% TVA, între 5 şi 20 

m3/lună: 0,59€/m3 

 + 6% TVA, peste 20 m3/lună: 1,41€/m3 + 6% TVA; 

 Electricitate: plata abonamentului de 0,97€/zi + 0,13€/kWh + 23% 

TVA; 

 Gaze naturale: rata fixă (abonament) cca 7€/lună + 0.7€/m3 + 23% 

TVA; 

 Combustibil auto: benzină (95) între 1,52€ şi 1,7 €/litru; benzină (98) 

între 1,57€ şi 

 1,8€/ litru; motorină între 1,35€ şi 1,49 € / litru. 

Asigurare de sănătate 

 În Portugalia, sistemul sanitar de stat (Servico National de Saude – 

SNS) este în sarcina Ministerului Sănătăţii şi funcţionează prin Centrele 

de Sănătate şi Spitalele publice, la care au acces şi cetăţenii europeni 

rezidenţi. 

 După obţinerea rezidenţei şi încadrarea într-un loc de muncă, este 

necesară înregistrarea la Centrul de Sănătate (Policlinica) din zona 

locuinţei.  

 Sunt necesare: 

 Act de identitate valabil; 

 Cardul de beneficiar al asigurărilor sociale; 

 Documentul de reşedinţă. 

 Centrul de Sănătate va elibera cardul SNS şi va stabili doctorul de 

familie. Centrul de Sănătate asigură servicii de medicină generală, 

sănătate publică, creşă, imunizări şi o gamă restânsă deanalize pentru 
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diagnostic. Pacienţii plătesc o taxă (co-plată, 5€) pentru fiecare 

programare la consultaţii. 

 Spitalele publice dispun de specialişti care consultă pacienţii externi (cu 

recomandare de la Centrele de Sănătate), tratează pacienţii interni şi 

asigură servicii de urgenţă. O consultaţie la spital costă, în lipsa 

recomandării, 20 €. 

 În afara sistemului public, Portugalia dispune de o importantă reţea 

medicală privată, care oferă servicii suplimentare celor publice sau 

complementare, în cooperare cu sectorul public.La sosirea în Portugalia 

este utilă existenţa unui card european de sănătate, care poate fi utilizat 

până la înregistrarea la SNS. 
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