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Resumo: 
 
O presente relatório de estágio, definido como Trabalho Final de Mestrado, surge como 
resultado de um estágio curricular realizado no âmbito do Mestrado em Engenharia Civil 
do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, e tem como principais objectivos expor as 
actividades realizadas e reflectir os conhecimentos adquiridos durante o período de 
estágio. 
Após uma formação académica maioritariamente vocacionada para os aspectos teóricos e 
de natureza científica, tornou-se fundamental ao estagiário garantir um contacto real com 
a profissão de Engenheiro Civil antes do ingresso no mercado de trabalho. Foi com base 
nesse pressuposto que a opção do Trabalho Final de Mestrado recaiu sobre a realização de 
um estágio curricular em alternativa às restantes possibilidades existentes. 
O período de estágio teve a duração de seis meses e dividiu-se em duas fases distintas, 
correspondentes a áreas específicas da Engenharia Civil. A primeira fase comtemplou o 
acompanhamento da construção de um empreendimento turístico e teve como principal 
objectivo o contacto com os diversos processos e soluções construtivas empregues, 
especialmente ao nível da execução, dos recursos utilizados e das particularidades e 
especificidades inerentes a cada processo construtivo. A segunda fase, que decorreu em 
simultâneo com o acompanhamento da referida obra, resultou na colaboração em dois 
projectos (estabilidade e especialidades) para dois edifícios distintos, permitindo assimilar 
quais as principais funções de um projectista e o seu contributo para a execução de uma 
obra, e compreender como se desenvolve todo o processo de construção de um edifício, 
desde a fase de projecto até á fase de execução. 
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