
Técnico/a de Supervisão e Controlo da Rede Elétrica de Distribuição 
 
País/Região: Portugal 
Cidade: Lisboa 
Unidade de Negócio: E-REDES 
 
A Direção Gestão e Operação de Sistemas (DGOS) da E-REDES, que tem como missão 
garantir a operação segura e eficiente das infraestruturas da rede nacional de 
distribuição, assegurando a distribuição de energia elétrica aos clientes, gerindo a 
integração da produção distribuída na rede e assegurando o cumprimento dos objetivos 
e obrigações regulamentares de qualidade do serviço, e promover o posicionamento da 
E-REDES como entidade gestora do futuro sistema de distribuição de energia elétrica, 
pretende reforçar a equipa de Dados e Integração na Operação - Despacho – Sul: 
 

Descritivo de Funções: 

• Análise de configurações de rede e tomada de decisão, incluindo gestão de fluxos 
de energia, produção embebida e storage; 

• Operação de sistemas de previsão e simulação de redes elétricas; 

• Operação da rede elétrica de distribuição, interpretação e análise de registos de 
eventos e tomada de decisão em conformidade; 

• Operação do sistema de gestão de ocorrências, intervenção nas relações com 
sistemas associados e mobilidade no terreno; 

• Análise e compreensão do comportamento da rede e sistemas de proteções para 
a tomada de decisão; 

• Gestão operacional de pontos de interface com outros operadores; 

• Análise dos pedidos de Indisponibilidade, Processos de Consignação e 
Autorização de Trabalhos em Tensão; 

• Análise e aplicação de Legislação e Exploração de Redes Elétricas; 

• Gestão de rede e operações em situação de grande contingência. 
 

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;  

• Gosto pelo trabalho de operação de sistemas de energia e redes elétricas, 
valorizando-se conhecimentos de redes e técnicas de análise de redes e de 
operação/condução; 

• Disponibilidade para trabalhar em regime de turnos rotativos (obrigatório); 

• Conhecimentos de Inglês e de Microsoft Office (a valorizar); 

• Capacidade de adaptação à equipa de trabalho e bom relacionamento 
interpessoal, assim como boa capacidade analítica e de atenção ao detalhe são 
competências que privilegiamos; 

• Carta de Condução (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 Supervisão e Controlo da Rede Elétrica de 
Distribuição” até dia 16 de fevereiro de 2021. 
 
 

https://jobs.edp.com/

