
 

                       
                                                    Geógrafo (M/F) 

Direção de Águas 
Unidade Gestão de Ativos 

 
A Águas e Energia do Porto, E.M. pretende reforçar a sua estrutura com a admissão de um(a) Geógrafo(a) para a sua 

Unidade de Gestão de Ativos. Terá como principais responsabilidades: ajudar a equipa de Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG) na resposta aos projetos que se pretendem desenvolver e garantir a continuidade de atualização do 

SIG. 

 

Responsabilidades: 

o Contribuir para a atualização da base de dados do SIG do sistema de abastecimento de água e de drenagem 

de águas residuais e pluviais, e também de energia, bem como de outras bases de dados cadastrais de suporte 

e apoio a estes sistemas; 

o Apoiar nos projetos de levantamento e validação de dados e informação cadastral no SIG; 

o Participar na elaboração de procedimentos relacionados com a atualização do SIG e de outras bases de dados 

cadastrais, bem como com o aumento da fiabilidade dos dados cadastrais; 

o Analisar e tratar bases de dados cadastrais; 

o Participar na elaboração de Relatórios da respetiva unidade e em Grupos de Trabalho transversais da empresa. 

 
Requisitos: 
 

o Formação Superior em Engenharia Geoespacial, Engenharia Geográfica, Engenharia do Território Engenharia 

Civil ou Geografia; 

o Experiência comprovada de 2 anos na área (preferencial); 

o Conhecimentos de informática – nível avançado: em Microsoft Excel e Access; 

o Conhecimentos avançados em plataformas de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) (preferencial); 

o Conhecimentos de programação, Phyton, entre outros (preferencial); 

o Conhecimentos de modelação, bem como de Autodesk/Autocad (preferencial); 

o Conhecimentos de inglês – nível intermédio; 

o Conhecimento de infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais, hidráulica 

geral, recursos hídricos e energia (preferencial); 

o Capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal e de trabalho em equipa; 

o Capacidade analítica e de tratamento de dados; 

o Responsabilidade, rigor, autonomia e espírito critico. 

 

 
Oferecemos:  

o Remuneração compatível com a função e experiência demonstrada; 

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

o Formação contínua no âmbito das funções e responsabilidades. 



 

Candidatura:  

Deverá enviar a sua candidatura com uma carta de motivação e o seu C.V. atualizado no formato “nome_função” para o 

email gpdesenvolvimento@aguasdoporto.pt, com a descrição no assunto “Geógrafo”. 


