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Olá, 

O meu nome é Dora Palma, tenho 25 anos e finalizei a licenciatura em Serviço Social na Escola 

Superior de Educação, do Instituto Politécnico de Beja. Realizei um Estágio Leonardo Da Vinci 

na Asociación Intercultural Life, em Granada, Espanha, entre Fevereiro e Julho de 2010. 

Sempre tive muito interesse em realizar um estágio em outro país, além de viver e conhecer 

outras realidades e culturas diferentes de Portugal. Deste modo a realização do estágio na 

cidade de Granada foi para mim uma boa oportunidade para alcançar os meus objectivos. 

No geral considero que esta foi uma experiência muito enriquecedora a nível pessoal, pois 

sinto que mudei positivamente enquanto pessoa, na medida em que aprendi um novo idioma, 

conheci novas pessoas e tornei-me mais independente e responsável. Através desta 

experiência tive também a oportunidade de conhecer as principais cidades de Espanha, 

viajando por todo o país, além de também conhecer outros países. 

Granada é também uma das principais cidades em Espanha que recebe mais estudantes 

estrangeiros. Isso permitiu-me conhecer vários amigos de diferentes lugares que fizeram com 

que a minha estadia nesta cidade fosse ainda melhor, e cuja amizade continua até hoje. 

A nível profissional os objectivos que tinham sido propostos também foram alcançados, pois 

tive a possibilidade de participar e organizar diferentes actividades relacionadas com o Serviço 

Social e com outras áreas. Tive a oportunidade de aplicar alguns dos conhecimentos que tinha 

adquirido anteriormente durante a licenciatura, no entanto, o que considero mais importante 

é o facto de ter obtido mais conhecimentos em diferentes áreas e que penso que serão muito 

importantes no meu futuro como Assistente Social. 

O meu conselho é que todas as pessoas que possam, vivam uma experiência como esta, pois 

quando vivemos, trabalhamos ou estudamos noutro país passamos a ver a realidade de uma 

forma diferente, com menos preconceitos e com uma mente mais aberta, além de ser uma 

grande oportunidade de crescimento, de desenvolvimento e aumento da nossa 

responsabilidade e confiança. Todas estas características fazem com que sejamos pessoas 

melhores com nós próprios e com os outros, ou seja, “Devemos ser a mudança que queremos 

ver no mundo”. 


