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Resumo: 
 
O presente trabalho tem por objetivo a descrição de um estágio realizado na DIE - Direcção de 
Infra-Estruturas, do Exército Português, com a finalidade de elaborar o Trabalho Final de 
Mestrado (TFM) de Engenharia Civil na área de especialização de Hidráulica. 
O objetivo principal do estágio foi conceber, dimensionar e projetar redes de distribuição de 
água e redes de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais em unidades militares. 
Para além do trabalho de engenharia propriamente dito, o estágio incluiu também os trabalhos 
de campo (reconhecimento dos locais e levantamentos topográficos) e os trabalhos 
complementares com vista à adjudicação para execução das obras (medições e preparação de 
documentação). 
Este trabalho insere-se no âmbito dos sistemas prediais de abastecimento de água e de 
drenagem de águas residuais, que são fundamentais para o conforto e bem-estar dos seus 
utilizadores, tanto em novas construções como em obras de remodelação ou recuperação de 
edifícios. 
No decorrer deste trabalho serão descritas as atividades principais e os conhecimentos mais 
relevantes durante o estágio, assim como todos os pormenores teóricos e práticos 
considerados de maior importância. 
A escolha deste tema com recurso a um estágio, para realizar o TFM, deveu-se ao facto de 
poder simultaneamente desenvolver competências, a nível deste tipo de projetos, e enriquecer 
a formação profissional através da partilha de conhecimentos na Secção de Projetos da 
Repartição Técnica de Engenharia (RTE), que elabora projetos para o exército Português há 
mais de oito décadas. 
 

 
 
PALAVRAS-CHAVE: Redes prediais, Abastecimento de água, Águas residuais domésticas e 
pluviais, Distribuição e Drenagem. 
 

 
Dezembro de 2012 


