
 

                          TÉCNICO DE REDE DE DRENAGEM 
Direção de Exploração 

Unidade Águas Residuais e Pluviais 
(M/F) 

 
A Águas e Energia do Porto, E.M. pretende reforçar a sua estrutura com a contratação de um Técnico de 
Rede de Drenagem que terá como principais responsabilidades prestar suporte técnico no terreno, elaborar 
relatórios e procedimentos, supervisionar contratos de prestações de serviços, dar resposta a reclamações 
de clientes e participar em estudos e projetos, numa lógica de melhoria contínua da rede de drenagem. 
 
Responsabilidades: 

(a) Prestar suporte técnico no terreno de forma a assegurar o correto funcionamento da rede de 
drenagem e apoiar na elaboração e carregamento de cadastro de infraestruturas de águas residuais 
domésticas e pluviais; 

(b) Elaboração de procedimentos e relatórios associados à atividade; 
(c) Analisar e dar resposta a exposições/reclamações de clientes no âmbito da atividade da Unidade, 

definindo uma resposta técnica adequada e cumprindo com os prazos legais definidos; 
(d) Gerir e supervisionar contratos de prestações de serviço externos; 
(e) Participar em projetos e estudos para a otimização e gestão das redes, designadamente o Plano 

Patrimonial e de Infraestruturas, assim como para a construção, renovação e manutenção das 
infraestruturas das redes de drenagem de águas residuais, domésticas e pluviais. 

 
Perfil preferencial:  

(a) Formação académica de nível superior na área de Engenharia Civil (Opção em Hidráulica – 
preferencial); 

(b) Experiência comprovada na área de Exploração de sistemas de drenagem de águas residuais 
domésticas e pluviais (preferencial); 

(c) Conhecimentos em Modelação e SIG (preferencial); 
(d) Carta de condução - categoria B; 
(e) Atitude proativa na resolução de problemas, sentido de responsabilidade/organização, trabalho em 

equipa e gestão de tempo. 

 
Oferecemos:  

a) Remuneração compatível com a função e experiência demonstrada; 

b) Integração num ambiente organizacional desafiante, numa equipa dinâmica e com projetos 
inovadores; 

c) Formação contínua no âmbito das funções e responsabilidades. 

 

Candidatura: Os interessados deverão enviar a sua candidatura e o seu C.V. atualizado no formato 

“nome_disponibilidade” para o email gpdesenvolvimento@aguasdoporto.pt, com a descrição no 

assunto “Técnico Rede Drenagem”. 


