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Resumo: 
 
O trabalho que se segue reporta as actividades resultantes da experiência em obra ao serviço 
da firma Interpaço A.C.E., durante um período de quatro meses. A esta empresa foi adjudicada 
a seguinte empreitada: “Execução dos Toscos, Acabamentos, Baixa Tensão, Telecomunicações 
e AVAC do Novo Terminal Fluvial, No Interface do Terreiro do Paço sito em Lisboa”.  
O objectivo principal foi o de adquirir conhecimentos nas várias áreas de execução de uma 
obra desta natureza: Área de Projecto, Produção, Preparação, Técnico/Comercial e 
Orçamentação. Adquiriram-se igualmente conhecimentos na área de gestão de consórcios e 
das subempreitadas, como seja a interacção e coordenação entre os diversos departamentos e 
organismos que integram o mesmo.  
O estágio consistiu principalmente no acompanhamento do Director de Obra nos vários 
processos de construção, na verificação da conformidade da execução destes processos, de 
acordo com planeamento efectuado, na verificação do registo de recepção dos diversos 
materiais, no contacto com os diversos intervenientes no processo construtivo e na elaboração 
de detalhes construtivos.  
Foram obtidas diversas competências nas seguintes áreas: Projecto, onde se ganharam noções 
básicas da leitura e interpretação deste, complementando-o com as informações fornecidas 
pelo caderno de encargos e memória descritiva; Encomenda e Recepção de Materiais, onde se 
adquiriu um conhecimento relevante do mercado disponível, tendo em conta igualmente 
futuros empreendimentos; Elaboração de Autos, onde se compreenderam as relações entre a 
Empresa Construtora, Subempreiteiros e Dono de Obra; Trabalhos de Preparação, onde se 
percebeu a importância de planear com antecedência todos os passos da execução dos 
trabalhos. 
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