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PLANO DE ESTÁGIO  

 

 

O Plano de Estágio tem como objectivo, definir as tarefas a elaborar durante o 

período de estágio, que decorreu entre 09/04/2014 e 30/08/2014. O presente estágio 

realizado na Viverina, Lda teve por base perceber a orgânica e o funcionamento da 

empresa, e desenvolver as seguintes tarefas: 

- Elaborar uma lista de empresas fornecedoras dos diversos materiais utilizados 

na construção civil e criação de tabelas e gráficos que representem os produtos dessas 

empresas. 

- Elaborar uma lista de empresas de prestação de serviços subempreiteiros nas 

diversas especialidades, com a criação de uma base de dados, tabelas com o nome das 

empresas, localização e tipo de trabalho a executar. 

- Enviar para várias entidades o portfólio da empresa, apresentando os trabalhos 

e serviços que são efectuadas pela mesma. 

- Digitalizar e organizar os projectos da empresa 
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Resumo 

 

O estágio foi realizado na empresa “A Viverina, Lda”, onde se desenvolvem 

trabalhos de Construção Civil, de Engenharia Civil e Gestão Empresarial.  

Todo este período de estágio foi realizado com 400 horas de estágio, que 

decorreu entre 09/04/2014 e 30/08/2014, onde realizei as operações de digitalização dos 

arquivos da empresa.  

Este estágio foi uma mais valia para a vida futura tanto profissional como 

pessoal, onde foram adquiridos vários conhecimentos enriquecedores.
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Capítulo I – Introdução 

 

 

O relatório de estágio é resultado do Curso CET de Especialização Tecnológica 

em Aplicações Informáticas de Gestão, com 400 horas práticas em contexto de trabalho. 

O estágio curricular estabelece a ligação entre os conteúdos adquiridos ao longo 

de todo o percurso de aulas e as actividades desenvolvidas em contexto de estágio, neste 

caso realizado na Viverina, Lda. 

 

Os objectivos, do estágio, propostos foram: 

 Aplicação dos conhecimentos adquiridos teoricamente na área da 

informática, nomeadamente no programa de Microsoft Excel; 

 Tratamento de documentação da empresa; 

 Realização de diversos serviços externos da empresa. 

 

Relativamente à estrutura do relatório, este divide-se em quatro Capítulos. O 

Capítulo I apresenta a introdução deste relatório. O Capítulo II apresenta a instituição 

em que foi realizado este estágio, dando a conhecer uma informação geral sobre a 

mesma. O Capítulo III faz o enquadramento das actividades desenvolvidas, com a 

informação necessária e por fim o capítulo IV destina-se à apresentação da conclusão. 
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Capítulo II – Apresentação da Empresa: Viverina, Lda 

 

2.1 Carta de Apresentação da Empresa Viverina, Lda1 

A “Viverina, Lda” é uma sociedade fundada por uma família desde sempre 

ligada à Construção Civil, com alto nível de formação académica e experiência 

profissional na área de Engenharia Civil e Gestão Empresarial. 

A empresa, Fig.1 tem a sede em Figueira de Castelo Rodrigo, na Rua Osório 

Vasconcelos, nº11, e filial em Albufeira, Várzea da Orada, Orada 6D-111. 

As principais actividades empresariais que tem vindo a desenvolver incidem nas 

áreas de Construção Civil (obras públicas e particulares com alvará de construção 

nº60407), na elaboração de projectos das diversas especialidades, na certificação 

energética de edifícios e ainda na área do imobiliário, com a compra, venda e aluguer de 

propriedades. 

 

Figura 1. Edifício da Empresa “Viverina, Lda”. 

 

 

                                                           
1 Toda a informação apresentada foi compilada e retirado  do site da empresa Viverina e de documentos 
oficiais da empresa (Viverina, 2014) 
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A “Viverina, Lda” assume cada compromisso com todo empenho, reflectindo 

altos níveis de desempenho, inovação e excelência. O sucesso adquirido tem por base o 

recurso a tecnologias atuais e uma equipa especializada, plenamente adaptada ás 

especificidades da empresa, Fig.2, às características do trabalho e às exigências do 

cliente. 

A “Viverina, Lda” é uma empresa segura e de confiança, preparada para 

receber o futuro, com a capacidade para uma abordagem integrada no mundo global da 

construção e apostar numa estratégia de crescimento apoiada em diversificação, 

internacionalização, constituição de parcerias com entidades prestigiadas, e o 

investimento contínuo em inovação capaz de optimizar, de antecipar as tendências do 

mercado e de identificar novas oportunidades de negócios, com o objectivo de melhorar 

a competitividade e responder às necessidades do mercado cada vez mais exigente.  

 

 

Figura 2. Entrada do escritório 
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Jorge Gomes

João Filipe 
Coelho

Filipe Gomes

 

2.2 Área de intervenção 

 

Ao longo do período de estágio, foram realizadas várias actividades, que 

ajudaram a desenvolver todo este percurso. Esta é uma empresa de Arquitectura e 

Engenharia, as actividades empresariais que estão presentes nesta empresa, têm a ver 

com Construção Civil.  

Durante todo o estágio, tive como tarefa organizar e digitalizar todos os 

projectos que foram realizados na empresa” Viverina, Lda”. O programa Microsoft 

Excel foi muito útil para a organização dos projectos da empresa.  

A equipa de trabalho de escritório da Viverina é composta por um Sócio-Gerente 

por seu nome Jorge Gomes e por dois funcionários, João Filipe Coelho e Filipe Gomes 

Fig.3. 

 

2.3 Organograma 

  

Figura 3. Organograma da Viverina. 
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Capítulo III – Atividades desenvolvidas 

 

No início do período de estágio, foram transmitidas informações sobre o 

funcionamento da empresa, para que me pudesse sentir mais confiante nas tarefas a 

desenvolver. O escritório, figura 4, foi o meu local de trabalho. Foi entregue um posto 

de trabalho, Fig.4, com tudo o que era necessário para o começo das tarefas propostas, 

tais como a organização de projectos antigos e projectos actuais da empresa  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Assim, passo a descrever as actividades realizadas durante o período de estágio. 

 

3.1 Actividade 1 - Digitalização 

 

 A digitalização dos projectos da empresa. 

 

Cada projecto é composto por Projecto de Arquitectura e Projecto de 

especialidades que incluem peças desenhadas e peças escritas, fig. 4. 

 

Figura 4. Posto de trabalho do estagiário. 
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 Para o começo desta actividade, foi preciso organizar as pastas por 

localidade, começando pelas pastas que tinham mais projectos, neste 

caso foi a localidade de Figueira fig.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De seguida usei o programa Excel para organizar os projectos, neste caso 

começando pela localidade de Figueira de Castelo Rodrigo, onde organizei 

primeiro por data, nome, tipo e a especialidades, como referi anteriormente, as 

pastas foram organizadas por localidades começando por Figueira, que era a 

pasta que tinha mais projectos fig.5. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 5. Pastas com os projectos 

Figura 6. Organização dos projectos no programa Excel. 
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 Depois de utilizar o programa Excel a organização e digitalização dos 

projectos é feita pela seguinte ordem: 

 Cria-se uma pasta com o nome de “Digitalização” fig.7; 

 

 

 

 

 Posteriormente identifica-se o nome do projecto neste caso é 

“FIGUEIRA 1 (1996 A 1998) ” fig.8; 

 

 

 

 

 

 Dentro da pasta acima referida (FIGUEIRA1) introduzimos os nomes 

dos clientes da empresa com os seus projectos; 

 Após ter-se digitalizado todo o projecto do cliente foram colocados os 

devidos títulos através das seguintes tarefas: 

1. Introduzir os nomes dos clientes a que foram realizados os 

projectos de construção, Fig.9. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Pasta onde foram colocadas todas as digitalizações. 

Figura 8. Pastas com os nomes de cada localidade. 

Figura 9. Nome dos clientes para a organização dos projectos.  
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2. Depois de se ter digitalizado e composto por ordem 

todos, cria-se duas pastas onde se identifica o que os 

projectos de construção contêm, Fig.10. 

 

 

 

 

 

 

3. Estes são os projectos digitalizados que fazem parte do 

Projecto de Arquitectura, Fig 11. 

 

 

 

 

 

4. E este são os projectos que fazem parte do projecto de 

especialidades, Fig 12. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Organizar os projectos de arquitectura e especialidades. 

Figura 10. Conteúdo do projecto de arquitectura.  

Figura 12. Conteúdo do projecto de especialidades. 

Figura 11. Conteúdo do projecto de arquitectura. 
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Por último, a Figura 13 representa o total de pastas que desde o início até ao fim 

do estágio foram realizadas com sucesso. Cada pasta contém muitos projectos, no início 

ainda era complicado mas depois com o tempo a integração foi fácil e rápida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Pastas de todos os projectos digitalizados ao longo de todo o estágio. 
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3.2  Actividade 2 – Identificação de pastas 

 

 A segunda tarefa foi a realização de etiquetas para os dossiês dos 

processos da empresa. Foi utilizado o programa Excel, para a sua 

estruturação e construção, Fig.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Estruturação de etiquetas para a empresa. 
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3.3 Actividade 3 – Capa de rosto 

 

 A terceira, e última tarefa foi a realização de capas de rosto para a 

empresa, que iriam servir para a colocação de processos ou papéis 

importantes, Fig.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Capa de rosto para a empresa. 
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Capítulo IV - Conclusão 

 

 

O estágio realizado na empresa “Viverina, Lda” foi uma forma de evolução em 

todos os aspectos. Foram adquiridos vários conhecimentos, e tudo o que aprendi durante 

o estágio foi, e vai ser muito útil na minha vida futura.  

Além de todas as tarefas que decorreram a 09/04/2014 até 30/08/2014, foram 

realizadas trabalhos externos. Como por exemplo, a deslocação aos correios, aos 

seguros, às finanças, a compra de material necessário para a empresa, tudo isto foi 

muito útil. Só tenho a agradecer a oportunidade que foi dada por parte de toso os 

elementos da empresa e do supervisor (Jorge Gomes) por toda a ajuda que foi dada ao 

longo de todo o estágio. 

No início ainda não tinha noção de como era um estágio, principalmente numa 

empresa, mas com o tempo comecei a empenhar-me e a aproveitar a oportunidade que o 

Curso de Especialização Tecnológica em Aplicações Informáticas de Gestão me deu 

para conhecer melhor o mundo do trabalho. Afinal foram 400 horas a dar o meu melhor 

para conseguir que todo o estágio fosse concluído com sucesso.  
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