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Resumo 

 

Visa este meu relatório, caracterizar as metodologias e os 

procedimentos levados a cabo por uma equipa de Fiscalização de uma 

empreitada de Construção de um edifício. 

As actividades levadas a cabo por essa equipa focam-se na Fiscalização 

propriamente dita e na Coordenação da Segurança em Fase de Obra no estrito 

cumprimento da legislação em vigor. 

A informação que colhi para a realização deste relatório resulta da minha 

participação numa equipa da Consulgal – Consultores de Engenharia e Gestão, 

SA, durante 4 meses. 

Este trabalho pretende também ser um apoio para recém formados que 

tal como eu, pretendem entrar no mercado de trabalho e desconhecem as 

realidades que ocorrem nas empreitadas de Construção e como se articulam 

as diversas actividades da Construção até se chegar ao produto final, ou seja a 

recepção de uma obra concluída. 

Este trabalho integra 5 capítulos designadamente: 

 

1. Descrição da obra e da equipa de Fiscalização: 

Pretende-se descrever a obra e o seu enquadramento no âmbito da 

legislação em vigor e a constituição da equipa de Fiscalização, contratada para 

o efeito, bem como as competências que lhe são atribuídas. 

 

2. Descrição do Projecto de Execução: 

Descreve-se o projecto de execução nas suas várias especialidades. 

 

3. Metodologias e procedimentos na Fiscalização: 

Pretende-se descrever as metodologias e os procedimentos no âmbito 

do controlo da Informação, da Qualidade, do Planeamento, do Controlo de 

Custos, da Segurança e do Ambiente. 
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4. Metodologias e procedimentos na Coordenação da Segurança em Fase 

de Obra: 

Pretende-se descrever as metodologias e procedimentos levados a cabo 

pelo Coordenador da Segurança, em fase de obra no estrito cumprimento da 

legislação em vigor. 

 

 

5. Relato das Actividades de Construção: 

Pretende-se descrever actividades de construção acompanhadas com o 

respectivo registo fotográfico durante os 4 meses em que integrei a equipa de 

Fiscalização como estagiário. 
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Abstract  

 

My report aims to describe the methods and procedures carried out by a 

construction and building supervision team. 

The activities undertaken by this team are focused on construction 

supervision and inspection and also safety coordination work in strict 

compliance with the legislation.  

The information I collected for the realization of this report is the result of 

my participation in a team Consulgal – Engineering and Management 

Consultants, SA, during four months. 

This work also aims to be a support for graduate students who like me 

seek an opportunity to enter the job market and are not aware of the procedures 

that occur in the construction of any type of infrastructures until they reach the 

final product, ie reception of a completed work. 

This work includes five chapters including: 

 

1. Description of the work team and the Supervisory: 

It is intended to describe the work team and its context within the existing 

legislation and the constitution of the Audting team, hired for that purpose and 

the functions assigned to it. 

 

2. Description of the Project Implementation: 

Describes the project implementation in their various specialities. 

 

3. Inspection procedures and methodologies in: 

It is intended to describe the methodologies and procedures under the 

control of Information, Quality and Planning and Cost Control, Safety and 

Environment. 

 

4. Methodologies and procedures in the Safety Coordination Phase of 

Work: 
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It is intended to describe the methodologies and procedures carried out by 

the Safety Coordinator, at the stage of the work in strict compliance with the 

legislation. 

5. Reporting of Constrution Activities: 

It is intended to describe construction activities together with their 

photographic record during the 4 months since I joined the Audting team as an 

intern. 
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