
RESUMO 

O presente relatório, definido como Trabalho Final de Mestrado, surge como 

resultado de um estágio na empresa Somague Ediçor Engenharia SA, no âmbito da 

Gestão da Construção e da Qualidade em Obras nos Açores. 

Este estágio teve como objectivo o desenvolvimento de competências nas áreas 

de direcção e de gestão da qualidade em obras em complemento aos conhecimentos 

teóricos adquiridos na parte escolar do Mestrado.  

O estagiário iniciou a sua carreira nesta empresa, sendo apresentado a todo o 

pessoal, Engenheiros, técnicos, administrativos, entre outros. Foi inserido numa equipa 

de direcção de obra, passando posteriormente a desempenhar funções também na área 

da Qualidade, trabalhando directamente com os responsáveis por este departamento. 

Todo o seu percurso ao longo do estágio fez-lhe perceber, do funcionamento da 

Somague Ediçor, por ter tido a oportunidade de conhecer, intervindo, em todas as áreas 

da Empresa. 

Como adjunto de Director de Obra, foi interessante o facto de ter acompanhado 

todos os processos inerentes ao arranque de uma obra, desde o aprovisionamento e 

compra de materiais, contratação de subempreitadas, definição do Plano de Trabalhos, 

cargas de equipamentos e mão-de-obra, etc. 

Na área da Qualidade o mais interessante foi conhecer as mais variadas obras, 

desde frentes marítimas a terrestres, onde pôde observar, grande parte daquilo que 

estudou ao longo do curso e esclarecer, junto dos Directores de Obra, dúvidas acerca de 

algumas actividades, onde interveio directamente como Técnico de Qualidade, área esta 

cada vez mais essencial e relevante para a valorização e desempenho de um Engenheiro. 

Acabado este tempo, constata-se o progresso nas competências na área da 

Engenharia Civil. Ao desenvolver mais o tema da Qualidade, levou a um 

acompanhamento de, praticamente todas as obras em curso da Somague Ediçor 

Engenharia, o que resultou numa aquisição geral de conhecimentos na área proposta do 

Tema do Estágio, intervindo em aspectos fundamentais das obras, como a verificação e 

controlo das mais variadas actividades. 
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