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Técnico de Planeamento Estratégico (M/F) 

Unidade de Planeamento Estratégico 
 

A Águas e Energia do Porto, EM, pretende reforçar a sua Unidade de Planeamento Estratégico com a 
admissão de um Técnico de Planeamento Estratégico, que terá como principal responsabilidade apoiar a 
elaboração, implementação e monitorização do plano estratégico da empresa. 

 
Responsabilidades: 

• Conceber, monitorizar e acompanhar os planos estratégicos, táticos e operacionais da empresa;  

• Preparar a participação da empresa em processos de consulta pública de planos estratégicos de 
âmbito nacional e internacional e demais documentos com impacto no negócio da empresa; 

• Desenvolver análises e pareceres técnicos de apoio às decisões estratégicas da empresa, com vista à 
identificação prospetiva de desafios, riscos e oportunidades para as áreas de negócio;  

• Elaborar relatórios de reporte interno e externo (Relatório de Atividades e Contas, Relatório de 
Sustentabilidade), bem como recolher e compilar indicadores para analise interna e externa; 

• Assegurar a gestão do portefólio de projetos estratégicos da empresa, em articulação com as 
diferentes áreas funcionais; 

• Apoiar a preparação e submissão de candidaturas a instrumentos de financiamento de projetos, quer 
nacionais, quer comunitários, bem como representar a empresa em redes institucionais, nacionais e 
internacionais, relacionadas com os temas da água, energia e clima. 

 
Requisitos: 

• Formação superior em Engenharia Civil, do Ambiente ou áreas similares; 

• Experiência profissional em planeamento estratégico, nomeadamente nas áreas do ambiente, 
sustentabilidade e planeamento do território (de preferência em recursos hídricos, energia ou clima); 

• Experiência na elaboração de instrumentos de políticas públicas nos domínios do ambiente, 
sustentabilidade ou planeamento do território, em particular planos e documentos similares 
(preferencial);  

• Fluente em língua inglesa (oral e escrita); 

• Nível avançado nas ferramentas MS Office, em especial Word, Excel e PowerPoint; 

• Capacidade de análise e de tratamento de dados e orientação para os resultados; 

• Orientação para o cumprimento de prazos, capacidade de organização e rigor; 

• Capacidade de comunicação, autonomia e iniciativa. 

 
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 CV atualizado no formato “nome_função”,  para o email 
gpdesenvolvimento@aguasdoporto.pt, com a descrição no assunto “Técnico Planeamento Estratégico”. 
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