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Adapting, SL, Valência (Espanha)
Leonel Panaças

Olá,
O meu nome é Leonel Panaças, licenciei-me em Informática de Gestão em Novembro de 2009
pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Beja e realizei um estágio Leonardo da Vinci
numa empresa de desenvolvimento de software (Adapting, SL) em Valência, Espanha, entre
Janeiro e Julho de 2010.
Achei interessante a realização de um período de estágio profissional em outro país, uma vez
que já tinha participado do programa Erasmus na Polónia e tinha adorado a experiência.
Esta fase da minha vida tornou-se marcante tanto ao nível pessoal, como profissional. A nível
pessoal esta foi uma experiência que, entre outras coisas, fez crescer muito os meus
conhecimentos linguísticos, enquanto que a nível profissional mostrou-me o que é trabalhar
numa empresa, passando por dificuldades e facilidades profissionais cuja solução se encontra
através de uma boa adaptação e integração no país e local de trabalho.
Embora pareça mentira foi um pouco difícil para mim encontrar uma empresa disposta a
receber-me como estagiário, em Valência. Foi difícil, na medida em que já faltavam poucos
dias para a data limite de candidatura e todas as empresas às quais me tinha dirigido
pessoalmente não estavam interessadas ou apenas recebiam estagiários de Universidades
Valencianas com as quais tivessem relações prévias estabelecidas.
Durante o estágio, além da experiência de trabalhar num ambiente multi-cultural adorei o
clima, embora tenha detestado a quantidade de trânsito e poluição que se acumula dia-a-dia
numa cidade com as dimensões de Valência. Estando mais acostumado a um ambiente de
interior mais calmo e pacato, creio que é normal estranhar tanto ruído e poluição num meio
tão diferente daquele de onde eu provenho.
Esta foi, em termos muito gerais, a minha experiência. É difícil descrever por escrito o quanto
enriquece ou aquilo que se sente durante esse período, por isso penso que o melhor para
qualquer pessoa é vivê-lo por si mesmo. Tenho a certeza que vão adorar...

