
   

 
 

A EPAL – Empresa Portuguesa das Águas Livres, SA, pretende recrutar para a Área de 

Ensaios de Condição e Performance de Equipamentos, do Departamento de Eletromecânica, da 

Direção de Manutenção 
 

Licenciado/a A (M/F) 
 

Formação académica: Licenciatura ou Mestrado integrado em Engenharia Mecânica 

 

Perfil técnico: 

• Formação superior em Mecânica, nomeadamente, em manutenção de equipamentos e instalações na área de 

abastecimento e tratamento de água; 

• Conhecimentos de desenho técnico e leitura de esquemas; 

• Conhecimentos da legislação vigente relativa a SCE, Gases Fluorados, Elevadores, Redes de Gás Natural, etc. 

• Conhecimentos de inglês e francês; 

• Conhecimentos de informática na ótica do utilizador: Word e Excel; 

• Conhecimentos de AutoCad, Máximo e SAP. 

 

 

Principais atividades e responsabilidades:  

• Efetuar a gestão da manutenção das infraestruturas do Laboratório Central da EPAL (AVAC, redes de gases, 

ETAR, produção de água desmineralizada, central fotovoltaica, gestão técnica do edifício, etc.) e elaborar 

relatórios de manutenção; 

• Garantir o acompanhamento presencial das intervenções dos prestadores de serviços externos; 

• Supervisionar trabalhos desenvolvidos no âmbito dos ensaios de rendimento de grupos eletrobomba; 

• Supervisionar trabalhos desenvolvidos nas oficinas de serralharia e tornearia; 

• Supervisionar e efetuar a gestão dos trabalhos de manutenção condicionada ao nível elétrico e mecânico, 

incluindo bombas, válvulas e outros equipamentos da área do abastecimento e tratamento de águas; 

• Elaborar relatórios personalizados em Máximo e efetuar o tratamento de informação técnica, bem como tempos 

e custos de manutenção; 

• Atualizar dados dos equipamentos operacionais e sua inserção em Máximo; 

• Calcular indicadores de desempenho da manutenção; 

• Apoiar a gestão dos contratos externos de manutenção, em particular nas vertentes de segurança e do ambiente; 

• Pode desempenhar, na Empresa, outras tarefas, de acordo com as suas capacidades e competências, necessárias 

ao bom funcionamento da mesma, sempre que para tal seja solicitado. 

 

Características pessoais:  

• Sentido de responsabilidade e rigor; 

• Capacidade de análise e síntese; 

• Iniciativa e proatividade; 

• Capacidade de planeamento e organização; 

• Capacidade de trabalho em equipa. 



   

 

Horário de trabalho: 

• 35 Horas semanais 

 

 

Outros requisitos:  

• Carta de Condução - Categoria B. 

 

 

Local de trabalho: Lisboa - Parque das Nações. 

 

 

Oferta: 

• Excelente oportunidade de integração num grupo de referência. 

• Formação inicial e contínua. 

• Apoio ao desenvolvimento da carreira profissional. 

• Enquadramento na tabela salarial da empresa.  

• Outras regalias em vigor na empresa. 

 

 

 

Os/as candidatos/as interessados/as, deverão enviar a sua candidatura, acompanhada de Curriculum Vitae detalhado, 

para o endereço de e-mail candidaturas.epal@adp.pt até 23/08/2022, com a referência “Licenciado/a A, MAN”. 


