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OPERADOR DE REDE  
Direção de Águas 

Unidade Ribeiras Praias e Ambiente 
(M/F) 

 
 

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

Operador(a) de Rede. Este(a) profissional integrará uma equipa de operacionais e terá como principal 

responsabilidade a deteção de afluências indevidas, quer nas redes de drenagem de águas residuais e 

pluviais, quer nas redes prediais e públicas. 

 

Responsabilidades: 

o Identificar locais e situações anómalas causadoras de afluências indevidas nas redes de 
drenagem de águas residuais e pluviais, em redes prediais e públicas; 

o Registar em equipamento informático das operações efetuadas, incluindo ocorrências, 
notificações e outros, informando todas as situações anómalas detetadas durante o 
desenvolvimento do trabalho; 

o Efetuar tamponamentos, destamponamentos e ensaios de fumo nas redes de drenagem; 

o Instalar e manter equipamentos de controlo de níveis e de medição de caudais nas redes de 
drenagem; 

o Realizar intervenções de operação e manutenção preventiva e corretiva das infraestruturas e 
equipamentos das redes de drenagem de águas residuais e pluviais, linhas de água e praias, de 
acordo com as tarefas atribuídas; 

o Atender a todas as solicitações, incidentes e emergências que ocorram nas redes de 
drenagem. 

 
Requisitos: 

o Habilitações mínimas ao nível do 12ºano; 

o Experiência profissional anterior de 3 anos, em funções semelhantes (preferencial); 

o Experiência na operação de máquinas de fumos e na manutenção preventiva e corretiva de 

infraestruturas e equipamentos das redes de drenagem (preferencial); 

o Competências de comunicação e relacionamento interpessoal; 

o Atitude proativa na resolução de problemas, revelando dinamismo, disponibilidade e iniciativa; 

o Motivação, autonomia, sentido de responsabilidade e espírito de equipa; 

o Robustez física; 
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o Capacidade de análise e diagnóstico de anomalias; 

o Conhecimentos de informática na ótica do utilizador; 

o Disponibilidade para trabalhar por turnos (obrigatório); 

o Carta de condução de ligeiros. 

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 

“Operador de Rede - RPA”. 

 


