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Resumo: 
 
O relatório reporta ao Estágio Curricular realizado na Câmara Municipal de Benavente, no 
âmbito do Trabalho Final de Mestrado em Engenharia Civil, perfil de Edificações, ao longo de 4 
meses, de Março de 2010 a Julho de 2010.  
Procura-se neste trabalho transmitir os conhecimentos adquiridos e as experiências vividas, 
que um estágio deste género proporciona a um estudante, sobretudo na experiência diária de 
um Engenheiro Civil em obra, sendo que, no caso em apreço a obra em referência seja, a 
construção da 2ºFase do Quartel-Sede da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Samora Correia.  
Os objectivos inerentes a este estágio passam pela aquisição e desenvolvimento de 
competências na área da coordenação, fiscalização e direcção de obras. O funcionamento de 
uma obra e a envolvente gerada em torno desta, desde os recursos compreendidos na sua 
realização ao relacionamento que deve acontecer entre todos os intervenientes directos ou 
indirectos, são também motivos da realização do estágio. O contacto directo com profissionais 
da área, a integração e adaptação ao trabalho em equipa, determina outro dos objectivos 
estabelecidos para este estágio.  
Tendo como referência os objectivos acima relatados foi adoptado um método baseado no 
acompanhamento diário dos trabalhos executados ao longo dos 4 meses, bem como a 
consulta em gabinete de todos os projectos das especialidades envolvidas na empreitada e do 
processo burocrático que antecede a construção de uma obra. A metodologia englobava 
também a análise em gabinete camarário (Câmara Municipal de Benavente) do planeamento 
definido para a empreitada, da proposta da empresa responsável pela realização da 
empreitada, do controlo dos autos mensais de medição e do controlo dos trabalhos a mais e a 
menos que ocorreram durante o período de estágio. A integração em reuniões de obra 
semanais e o relacionamento com todos os intervenientes na obra foram igualmente métodos 
utilizados durante o estágio.  
Para melhor se entender a dinâmica deste processo de acompanhamento da obra, foi o 
respectivo trabalho final subdividido em 10 capítulos, respeitantes todos eles no seu essencial 
à construção do já referenciado " Quartel - Sede".  
No primeiro capítulo, surge uma abordagem à relevância do papel do "Engenheiro" na 
actualidade em lato senso e uma panorâmica geral do trabalho desenvolvido, para 
seguidamente evoluir o trabalho para uma vertente mais técnica, onde a remissão para o 
acompanhamento da construção do Quartel-Sede da Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Samora Correia surge na sua essência. Contudo, na abordagem feita no 3º 



capítulo do trabalho, foi ressalvada a 1ª fase da empreitada e todos os trabalhos realizados 
previamente à data de entrada em Estágio. Apenas, posteriormente se referenciou os 
trabalhos acompanhados localmente, complementados pelos respectivos registos fotográficos, 
correspondendo aos capítulos 4 a 7.  
No 8º capítulo deste trabalho integrou-se as alterações verificadas no projecto inicial, as 
incorrecções registadas nos trabalhos efectuados, bem como os resíduos formados pela 
construção civil. De seguida, foi reservado um capítulo para a Higiene e Segurança em Obra, 
onde se faz referência aos aspectos positivos bem como negativos, observados durante os 
trabalhos. As actividades desenvolvidas pelo estagiário no decorrer dos 4 meses estão 
mencionadas no capítulo 10.Por último, surge a conclusão, retirada deste percurso 
enriquecedor e relevante na aquisição de experiência de qualquer Engenheiro Civil recém-
formado. 

 

Palavras Chave – Contratação pública, Fundações indirectas, Materiais de construção, 
Qualidade na construção, Alterações ao projecto, Segurança e saúde no trabalho. 
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