
Técnico/a de Eletricidade e de Manutenção de Redes (Lisboa) 
 
País/Região: Portugal 
Cidade: Lisboa 
Unidade de Negócio: E-REDES 
 
A Direção Serviço aos Ativos MT e BT - Sul (DSAS) 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, pretende reforçar a equipa: 
 

Descritivo de Funções: 

• Gestão de obras em sistemas corporativos (SIT, JUMP, Mobilidade e PROGEST); 

• Possibilidade de acompanhar/executar manobras na Rede AT/MT para 
pesquisa de avarias e para isolamento de troços avariados;  

• Pesquisar e reparar avarias em redes MT, e respetivos postos de 
seccionamento e transformação;  

• Inspecionar e operar as redes BT e MT;  

• Assegurar o serviço em regime de disponibilidade de assistência à Rede;  

• Executar rondas para inspeção na rede aérea AT/MT; 

• Executar rondas para inspeção na rede aérea de Iluminação Pública; 

• Gerir a implementação de obras e programas de manutenção e de 
investimento corrente urgente nas redes MT e BT e postos de transformação;  

• Aprovar a receção de autos de entrega à manutenção para entrada de ativos 
em operação;  

• Realizar o comissionamento de ativos. 
 
 

Que tipo de perfil procuramos? 

• Formação ao nível do 12º ano, preferencialmente Cursos Tecnológicos e 
Profissionais de Técnico de Instalações Elétricas, Eletrotecnia, Eletrónica, 
Eletromecânica, Mecatrónica ou afins; 

• Valoriza-se experiência profissional na área elétrica, valorizando-se ainda: 
o Experiência na atividade de manutenção e/ ou com formação em 
trabalhos em altura; 
o Conhecimentos técnicos e/ou experiência na operação/análise de Redes; 

• Domínio dos conhecimentos básicos de navegação informática (Windows) e das 
ferramentas do Office (obrigatório); 

• Disponibilidade para integrar Escala de Disponibilidade para assistência a rede 
BT e MT fora do horário normal de trabalho (obrigatório); 

• Carta de Condução e disponibilidade para deslocações frequentes (obrigatório). 
 
Enquanto colaborador E-REDES, terá: 



• Contrato de trabalho sem termo; 
• Formação inicial e contínua; 
• Vencimento compatível com a função e benefícios em vigor na empresa. 

 
Se considera ter o perfil para esta oportunidade, candidate-se preenchendo a Ficha de 
Candidatura no site https://jobs.edp.com, seguindo os seguintes passos: “Ver todas as 

oportunidades” > Referência “Técnico/a de Eletricidade e de Manutenção de Redes 
(Lisboa)” até dia 16 de fevereiro de 2021. 
 

https://jobs.edp.com/

