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Técnico de Planeamento e Controlo (M/F) 
Unidade de Planeamento e Controlo 

 

A Águas e Energia do Porto, EM, pretende reforçar a sua Unidade de Planeamento e Controlo com a 
integração de um Técnico de Planeamento e Controlo, tendo como principal responsabilidade o 
acompanhamento da gestão estratégica da empresa. 

 

Funções: 

• Garantir o controlo de gestão e a execução estratégica da empresa através do sistema de 
monitorização de desempenho; 

• Desenvolver, implementar e monitorizar KPI; 
• Analisar dados e produzir informação de suporte à tomada de decisão; 
• Assegurar a gestão do portefólio de projetos estratégicos da empresa, em articulação com as 

diferentes áreas funcionais; 
• Dar suporte técnico à elaboração e monitorização de instrumentos de planeamento interno e 

externo; 
• Identificar oportunidades de acesso a instrumentos de financiamento nacionais e comunitários, bem 

como preparar e submeter candidaturas e assegurar a gestão processual das candidaturas 
aprovadas; 
 

Requisitos: 

• Formação superior em Gestão, Economia, Engenharia ou áreas similares; 
• Experiência profissional mínima de dois anos em funções similares, nomeadamente em planeamento 

estratégico, controlo de gestão e gestão de projetos; 
• Conhecimentos avançados de inglês (oral e escrito); 
• Bons conhecimentos de ferramentas MS Office, em especial Excel; 
• Sólida capacidade analítica, espírito crítico e orientação para objetivos e resultados; 
• Forte sentido de responsabilidade, rigor, cumprimento de prazos, autonomia e proatividade 
• Capacidade para comunicar de forma empática, clara e assertiva, adaptando-se facilmente a diversos 

interlocutores; 
• Sentido de equipa e de cooperação. 

 

Oferecemos: 

• Remuneração compatível com a função e experiência demonstrada; 
• Integração num ambiente organizacional desafiante, numa equipa dinâmica e com projetos 

inovadores; 
• Formação contínua no âmbito das funções e responsabilidades. 

 

Os interessados deverão enviar a sua candidatura e C.V. atualizado no formato “nome_disponibilidade”, 
para o email rhdesenvolvimento@aguasdoporto.pt com a descrição no assunto “Técnico de Planeamento e 
Controlo”. 
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