
 
 
A EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, SA., pretende recrutar um/a 

candidato/a para integrar a Área de Planeamento, Amostragem e Tratamento de Dados da 
Direção de Gestão de Laboratórios e Controlo de Qualidade da Água. 
 

(M/F) 
 
Formação Académica: 

• Licenciatura em Engenharia Química, Engenharia do Ambiente, Química, Ciências 

Farmacêuticas ou grau equiparado 

 
Experiência Profissional: 

• Na área da qualidade da água (em sistemas de captação, tratamento e distribuição de água) 

e em laboratórios de ensaios de água. 

 

Conhecimentos específicos: 

• Na área da qualidade da água (em sistemas de captação, tratamento e distribuição de água) 

e em laboratórios de ensaios de água; 

• Bons conhecimentos de informática na ótica do utilizador; 

• Conhecimentos nas aplicações empresariais SAP, SCADA e G-Interaqua; 

• Conhecimentos de línguas: Inglês e Francês. 

 
Principais atividades e responsabilidades: 

• Colaboração na conceção, gestão e implementação do Plano de Controlo da Qualidade da 

Água (PCQA) e do Plano de Controlo da Qualidade da Água Residual (PCQAR) da Empresa; 

• Realização de ensaios analíticos no âmbito do Plano de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) 

e do Plano de Controlo da Qualidade da Água Residual (PCQAR) da Empresa; 

• Colaboração na gestão do Plano de Segurança da Água da EPAL e Águas do Vale do Tejo; 

• Colaboração na manutenção do Sistema Responsabilidade Empresarial (SRE) e do Sistema de 

Gestão (acreditação de laboratórios de ensaio) na Direção; 

• Colaboração na gestão diária da informação estática e dinâmica do LIMS (aplicação 

informática de gestão de informação dos laboratórios) e suporte às áreas analíticas da Direção 

na utilização da mesma; 

• Tratamento dos dados de qualidade da água para divulgação a entidades internas e externas; 

• Colaboração no tratamento da informação constante do módulo de qualidade da água no 

portal do Regulador, relativa ao sistema de abastecimento da EPAL e Águas do Vale do Tejo; 

• Colaboração no suporte analítico/técnico às áreas responsáveis pela exploração/manutenção 

do sistema de abastecimento da EPAL e Águas do Vale do Tejo; 

• Colaboração na gestão dos Processos de Incumprimentos de Valores Paramétricos, 

Recomendados e Valores de Alerta; 

• Colaboração na gestão dos Processos de Reclamações de Qualidade da Água; 



• Colaboração na atualização de metodologias de amostragem de acordo com novas exigências 

técnicas ou normas em vigor para manutenção do estatuto de acreditação desta atividade. 

 

Características pessoais: 

• Bom relacionamento interpessoal e capacidade de comunicação; 

• Capacidade de trabalho em equipa; 

• Versatilidade e dinamismo; 

• Proatividade; 

• Sentido de responsabilidade rigor. 

 

Disponibilidade: 

• Imediata 

  
Local de Trabalho: 

• Avenida de Berlim n.º15 - Parque das Nações 

 

Oferece: 

• Formação inicial e contínua; 

• Apoio ao desenvolvimento da carreira profissional; 

• Outras regalias em vigor na empresa. 

 
 
Os/as candidatos/as interessados/as, deverão enviar o seu Curriculum Vitae para o endereço 

eletrónico candidaturas.epal@adp.pt até 02/09/2020, identificando no assunto o concurso ao qual 

se candidatam - Área de Planeamento, Amostragem e Tratamento de Dados. 


