
 
 

Especialista em Ligação à Rede 

(m/f) 
 

                                                                       Lisboa 
 

 
A EDP é uma empresa global de energia, que lidera com base nos valores da Inovação, da 
Sustentabilidade e Humanização. Recorrendo à tecnologia do futuro criamos soluções 
altamente focadas nas necessidades das nossas pessoas e dos nossos clientes, nunca 
descurando do nosso papel e contributo para com a sociedade. 
 
A DIREÇÃO SERVIÇO AOS ATIVOS MT E BT – SUL da E-REDES, que tem como missão garantir o 
serviço aos ativos de redes de MT, BT e IP, gerindo meios e modelos de operacionalização para 
assegurar a construção e manutenção dos ativos e o cumprimentos dos planos e orçamentos 
aprovados, bem como dar suporte operacional à gestão da relação com os Município sob a 
coordenação funcional das Direções de Autarquias está a recrutar para a área de Lisboa. 
 

Descritivo de funções: 

• Apoio na gestão de pedidos de ligação e modificações à rede MT, BT e IP; 

• Apoio na gestão de equipas técnicas e acompanhamento de execução de obras; 

• Projetar, desenhar/orçamentar em SIT, processar em SAP-JUMP infraestruturas MT, PT, BT 
e IP; 

• Acompanhar os principais indicadores comerciais e financeiros relacionados com a 
atividade da Ligação; 

• Analisar e acompanhar projetos de Serviço Público; 

• Comunicação com stakeholders internos e externos; 

• Participação no desenvolvimento de otimização de processos. 
 

Que tipo de perfil procuramos? 

• Licenciatura ou Mestrado em Engenharia Eletrotécnica, Eletromecânica, Energias 
Renováveis ou outras, desde que tenha experiência relevante na área de atividade; 

• Experiência profissional até 5 anos na área de formação; 

• Valorizam-se conhecimentos de Projetos de Linhas MT, de dimensionamento de Rede 
MT/BT; 

• Domínio MS Office e a valorizar conhecimentos de SIT-DM; 

• Fluência em Inglês (falado e escrito); 

• Valorizmaos perfis com capacidade analítica e de resolução de Problemas, foco no 
Cliente, iniciativa e proatividade; 

• Carta de condução e disponibilidade para deslocações frequentes. 
 

Ser EDP é ter acesso a: 

• Uma experiência profissional numa empresa internacional líder no seu setor, com 
medidas de trabalho (Contrato Sem termo); 

• Reconhecimento através de uma remuneração compatível com a função e outros 
benefícios adicionais; 

• Oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional (projetos transversais, 
mobilidades, voluntariado, etc.) 



Sobre a EDP 
Como empresa socialmente responsável, incorporamos nos nossos valores e práticas os 
princípios da Diversidade e Inclusão. Para alcançarmos todos os nossos objetivos, 
pretendemos atrair, desenvolver e reter diferentes perfis, assumindo a diversidade como um 
fator potenciador e diferenciador de inovação fundamental na nossa organização. Acolhemos 
e valorizamos todas as pessoas, e estamos comprometidos com a inclusão e sentido de 
pertença de cada pessoa que integre o Grupo EDP. 
 

O que nos orgulha enquanto empregadores de referência: 
• Certificação TOP Employer, pelo TOP Employers Institute (EDP Portugal; EDP Renováveis); 
• Pertencer ao Bloomberg Gender Equality Index (EDP Portugal; EDP Renováveis;); 
• Certificação em Conciliação (Excelência), pela Fundación Másfamília; 
  

 

Se considera ter o perfil para esta oportunidade, candidate-se até ao dia 10 de Março de 
2022, preenchendo a Ficha de Candidatura no site https://jobs.edp.com -» “Ver Todas as 
Oportunidades” -» Referência “Especialista em Ligação à Rede” --> “Candidatar-se agora”. 
 


