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1. Faza przygotowawcza
Praktyka w BPI była bezpośrednim następstwem projektu biznesowego realizowanego w ramach
CEMS MIM na Universidade Nova de Lisboa. Potrzebowali praktykanta na wakacje w celu
wprowadzenia w życie wniosków z raportu końcowego z naszego projektu. Największym
problemem okazało się być podpisywanie Erasmusowych dokumentów. Prawnicy przez 2
tygodnie czytali papiery zanim ktokolwiek odważył się je podpisać. Potem już wszystko szło
sprawnie.
2. Przyjazd do firmy organizującej praktykę
Z Warszawy da się dolecieć do Lizbony za około 500 złotych lotem bezpośrednim. To
najwygodniejsza forma połączenia. W Lizbonie wystarczy wsiąść do czerwonej linii metra aby
dojechać do centrum. Bank znajduje się przy Rua Braamcamp, niedaleko Marques de Pombal.
Przyjęcie w firmie było dosyć standardowe- znali mnie już wtedy od 5 miesięcy.
3. Rozpoczęcie i opis praktyki
Ogólnie nie było wielkich fajerwerków. Wiedziałem co robić i jak. W międzyczasie pomagałem
zarządzającym w codziennej alokacji aktywów, uczestniczyłem w spotkaniach z analitykami,
pomagałem przy tworzeniu narzędzi pomagających w inwestowaniu (szczególnie programowanie
w VBA). Dużo pracowałem na Bloombergu.
4. Zakwaterowanie
Mieszkałem przy Rua Castilho 63. Około 250 kroków od BPI. Samo centrum miasta i świetne
miejsce do wypadów do wszelkich miejsc wartych odwiedzenia zarówno w dzień jak i w nocy.
Ogólnie mieszkanie dosyć spore i dobre dla Erazmusów ale już nie za bardzo się nadawało dla
osoby pracującej. Czasami trzeba się przespać a z tym bywały problemy.
5. Życie towarzyskie i zwiedzanie
W Lizbonie jest kilka ciekawych miejsc do zwiedzenia. W weekendy szczególnie warte uwagi są
wypady za miasto. Wypożyczałem ze znajomymi z Polski samochód (w firmie Goldcar) i
jechaliśmy na wycieczki albo na północ (Park Narodowy Peneda-Geres, Braga, Guimaraes,
Coimbra, Porto, Fatima) albo na południe (Mertola, Algarve, Sagres i wgórę do Lizbony brzegiem
oceanu). Życie towarzyskie w Lizbonie kwitnie- wystarczy spojrzeć na Facebookowe zdjęcia
znajomych z wymiany ;)

6. Praktyczne informacje dotyczące warunków ekonomicznych
W zależności od potrzeb imprezowych, oprócz mieszkania, w Lizonie wydaje się około 400-600
EUR miesięcznie. Warto do tego doliczyć pieniądze na podróżowanie. Lizbona to świetne miejsce
wypadowe na cały Półwysep Iberyjski, Maderę czy też wycieczkę do pobliskiej Afryki.
7. Inne:
Na wycieczkach poza Lizbonę warto znać podstawy portugalskiego. Były bardzo pomocne.

