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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

 

O presente documento visa a definição do perfil das funções exercidas nos SIMAR 

de Loures e Odivelas, tendo por base a legislação aplicável ao exercício de funções 

públicas1 e o Regulamento de Organização dos Serviços Intermunicipalizados de 

Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas2. 

Com a implementação de um sistema de gestão de qualidade, certificado pela NP 

ISO 9001:2015, que abrange o abastecimento público de água, recolha e drenagem 

de águas residuais e recolha e transporte de resíduos urbanos nos concelhos de 

Loures e Odivelas, tornou-se imperativo determinar, nas diversas unidades 

orgânicas, as atividades exercidas e as competências requeridas por função. 

Esta identificação pretende sistematizar num só documento as competências 

requeridas para o exercício de cada função, contribuindo para a eficácia do Sistema 

de Gestão da Qualidade e servindo como instrumento de suporte para atribuições 

vitais de Recursos Humanos, como o levantamento das necessidades de formação, 

a avaliação de desempenho dos trabalhadores e o recrutamento e seleção de novos 

colaboradores. 

O grupo de trabalho da Divisão de Recursos Humanos, responsável pela análise, 

compilação da informação recolhida junto das diversas unidades orgânicas e 

identificação das competências requeridas, apresenta o presente Perfil de Função, 

sendo da responsabilidade dos Dirigentes e Coordenadores de Gabinete as 

atividades identificadas e a eventual informação sobre qualquer alteração que deva 

ser efetuada no presente documento. 

Refira-se, por último, a importância da atualização permanente do presente 

documento tendo em conta o mapa de pessoal aprovado e os objetivos 

estratégicos delineados pelo Conselho de Administração, a evolução tecnológica de 

recursos e a melhoria das qualificações dos recursos humanos. 

 

________________________________________________________ 

1   Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, LTFP - Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas; 

Lei nº 49/2012, de 2 de agosto, na sua redação atual, que procede à adaptação à Administração Local do Estatuto do Pessoal 
Dirigente das Câmaras Municipais; 

Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro; e, Portaria nº 359/2013, de 13 de dezembro, que estabelece o sistema integrado de 
gestão e avaliação do desempenho na Administração Pública; 

D.L. Nº 97/2001, de 26 de março, que procede à revisão das carreiras de Informática; e, Portaria nº 358/2002, de 3 de abril; 

Despacho 29-A/92, de 11 de dezembro, do D.R nº 285, II Série, de 11 de dezembro de 1992, que aprova o conteúdo 
funcional da carreira de Fiscal de Serviços de Água e Saneamento. 

 

2  Aviso n.º 11181/2014, publicado em Diário da República 2.ª série — N.º 193 — 7 de outubro de 2014, com as alterações 
introduzidas pelo Regulamento nº 203/2022, publicado em Diário da República 2.ª série — N.º 38 — 23 de fevereiro de 
2022. 
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Encarregado de Proteção de Dados 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Conselho de Administração SECTOR: Administração 

FUNÇÃO: Encarregado/a de Proteção de Dados ÁREA: Técnica 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Assegurar na entidade o cumprimento do Regulamento Geral 
de Proteção de Dados, salvaguardando o dever de 
confidencialidade e sigilo profissional; 

2. Assegurar a realização de auditorias, quer periódicas, quer não 
programadas, no âmbito do tratamento de dados pessoais;  

3. Sensibilizar os utilizadores para a importância da deteção 
atempada de incidentes de segurança e para a necessidade de 
informar imediatamente o responsável pela segurança; 

4. Assegurar as relações com os titulares dos dados nas matérias 
abrangidas pelo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 
e pela legislação nacional em matéria de proteção de dados; 

5. Informar e aconselhar o responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante, bem como os trabalhadores que tratem os 
dados, a respeito das suas obrigações; 

6. Controlar a conformidade com o Regulamento Geral sobre a 
Proteção de Dados, com as políticas do responsável pelo 
tratamento ou do subcontratante relativas à proteção de dados 
pessoais, incluindo a repartição de responsabilidades, a 
sensibilização e formação do pessoal implicado nas operações 
de tratamento de dados, e as auditorias correspondentes; 

7. Prestar aconselhamento, quando tal lhe for solicitado, no que 
respeita à avaliação de impacto sobre a proteção de dados e 
controlar a sua realização; 

8. Cooperar com a autoridade de controlo de acordo com as 
exigências legais em vigor; 

9. Desempenhar as funções de encarregado de proteção de dados 
considerando os riscos associados às operações de tratamento, 
tendo em conta a natureza, o âmbito, o contexto e as 
finalidades do tratamento. 

 

 
 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura, preferencialmente em Direito. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Atualização na legislação aplicável; Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados para implementadores na Administração Pública; 
Avaliação de Impacto na Proteção de Dados e nas aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimento profundo das áreas de atuação dos SIMAR e do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados; Conhecimentos de gestão, 
infraestruturas de TI e domínio sobre conceitos de segurança da informação. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

Capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal; Planeamento e orientação para resultados. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Não aplicável. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades sem dependência hierárquica. 
 

 

 

 

 

EPD/TS/01 
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Diretor Delegado - Dirigente 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Diretor Delegado SECTOR: Administração 

FUNÇÃO: Diretor/a Delegado/a ÁREA: Dirigente 
 

1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Responsável perante o Conselho de Administração; 

2. Assistir às reuniões do Conselho de Administração, para efeito 
de informação e consulta sobre tudo o que diga respeito à 
disciplina e regular funcionamento dos Serviços; 

3. Promover e colaborar na elaboração dos documentos 
previsionais, do tarifário e do mapa de pessoal;  

4. Submeter a deliberação do Conselho de Administração, 
devidamente instruídos e informados, os assuntos que 
dependem da sua resolução; 

5. Promover a execução das deliberações do Conselho de 
Administração; 

6. Coordenar e supervisionar os serviços, orientando e fiscalizando 
a sua atuação, nomeadamente no que se refere ao cumprimento 
das deliberações do Conselho de Administração; 

7. Prestar contínua informação sobre o grau de execução dos 
planos de atividades e a situação financeira dos SIMAR; 

8. Apresentar ao Conselho de Administração, anualmente a 
prestação de contas de acordo com a legislação em vigor; 

9. Atuar no âmbito das competências que lhe sejam delegadas pelo 
Conselho de Administração ou pelos Administradores. 

 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura relevante para as atribuições da unidade orgânica. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Gestão de Serviços Públicos; Organização e atividade administrativa; Gestão de pessoas e liderança; Gestão de recursos humanos, 
orçamentais, materiais e tecnológicos; Informação e conhecimento; Qualidade, inovação e modernização; Internacionalização e assuntos 
comunitários; Gestão da mudança; Frequência e aproveitamento em cursos específicos para alta direção na Administração Pública. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Licenciatura concluída à data de abertura do concurso há pelo menos 8 anos, vinculados ou não à Administração Pública; Competência 
técnica, aptidão, experiência profissional e formação adequadas ao exercício das respetivas funções; Conhecimentos técnicos e 
instrumentais nas áreas de atuação dos SIMAR. 

 
2.4 LEGAIS 

As constantes no ANEXO V. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do Conselho de Administração. 
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Diretor Delegado - Área Técnica 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Diretor Delegado / Apoio ao Conselho de 
Administração 

SECTOR: Apoio Técnico 

FUNÇÃO: Técnico/a Superior ÁREA: Técnica 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Receber, analisar e enviar o expediente dirigido ao Conselho de 
Administração em aplicação informática; 

2. Receber, analisar e enviar o expediente dirigido ao Conselho de 
Administração em suporte papel; 

3. Receber, analisar e enviar correio eletrónico dirigido ao Conselho 
de Administração através de correio eletrónico; 

4. Compilar e preparar, em formato papel, o expediente para 
despacho do Conselho de Administração; 

5. Controlar os prazos de resposta do expediente com vista à sua 
resolução com a maior brevidade possível; 

6. Monitorizar o desenvolvimento dos trabalhos solicitados pelo 
Conselho de Administração; 

7. Articular com a Direção Delegada as solicitações do Conselho de 
Administração e articulação de agenda; 

8. Elaborar e encaminhar informações, ofícios, atas e relatórios; 

9. Organizar e arquivar a documentação do Conselho de 
Administração; 

10. Atender e encaminhar, telefónica ou presencialmente, o público 
interno e externo, nomeadamente clientes, fornecedores e 
trabalhadores, em função do tipo de informação ou serviço 
pretendido; 

11. Gerir e organizar a agenda do Presidente com as diversas 
unidades orgânicas e entidades externas; 

12. Agendar reuniões internas e externas e preparar a documentação 
de apoio. 

13. Efetuar requisições de compra, economato e armazém em 
aplicação informática e intranet dos SIMAR; 

14. Elaborar proposta de despachos, comunicações, atas, cartas, 
ofícios; 

15. Recolher informação e elaborar memorandos de carácter técnico 
para suporte às reuniões do Conselho de Administração; 

16. Elaborar propostas de decisão a submeter a deliberação do 
Conselho de Administração; 

17. Acompanhar a execução de processos aprovados pelo Conselho 
de Administração; 

18. Analisar e preparar pareceres sobre os processos a serem 
presentes a despacho superior ou a deliberação do Conselho de 
Administração; 

19. Redigir atas das reuniões do Conselho de Administração; 

20. Tramitar a documentação aprovada pelo Conselho de 
Administração; 

21. Articular com as Câmaras Municipais de Loures e Odivelas sobre 
assuntos que carecem de autorização do órgão executivo e 
deliberativo. 

2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura em Ciências Sociais, Gestão ou afim. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Tecnologias de Informação e Comunicação, com incidência no correio eletrónico, processamento de texto, folha de cálculo e introdução de 
dados em bases de dados; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Atendimento telefónico e presencial; 
Técnicas de comunicação escrita; Organização e constituição de arquivo; Código Contratos Públicos e Código Procedimento Administrativo. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos em Tecnologias de Informação e Comunicação; Experiência no apoio, organização e preparação de reuniões; Experiência 
de controlo de prazos documentais. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO II. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ANEXO VI. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Presidente do Conselho de Administração. 

  

DD/TS/01 
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Diretor Delegado – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Diretor Delegado / Apoio ao Conselho de 
Administração 

SECTOR: Apoio Administrativo 

FUNÇÃO: Assistente Técnico/a ÁREA: Administrativa 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Receber, analisar e enviar o expediente dirigido ao Vogal do 
Conselho de Administração em aplicação informática; 

2. Receber, analisar e enviar o expediente dirigido ao Vogal do 
Conselho de Administração em suporte papel; 

3. Receber, analisar e enviar correio eletrónico dirigido ao Vogal do 
Conselho de Administração através de correio eletrónico; 

4. Compilar e preparar, em formato papel, o expediente para 
despacho com vista a deliberação pelo Conselho de 
Administração; 

5. Controlar os prazos de resposta do expediente com vista à sua 
resolução com a maior brevidade possível; 

6. Monitorizar o desenvolvimento dos trabalhos solicitados pelo 
Conselho de Administração; 

7. Consultar a aplicação informática, no que diz respeito a 
clientes/consumidores. 

8. Efetuar requisições de compra, economato e armazém em 
aplicação informática e intranet dos SIMAR; 

9. Elaborar e encaminhar informações, ofícios, atas e relatórios; 

10. Recolher, compilar e encaminhar relatórios de atividade mensal e 
trimestral das unidades orgânicas; 

11. Organizar e arquivar a documentação, separando-a em função 
do tipo de assunto, ou do tipo de documento, respeitando as 
regras e procedimentos de arquivo; 

12. Atender e encaminhar, telefónica ou presencialmente, o público 
interno e externo, nomeadamente clientes, fornecedores e 
trabalhadores, em função do tipo de informação ou serviço 
pretendido; 

13. Gerir e organizar a agenda do Vogal do Conselho de 
Administração com as diversas unidades orgânicas e entidades 
externas; 

14. Agendar reuniões internas e externas e preparar a documentação 
de apoio. 

15. Recolher informação complementar e preparar os processos para 
deliberação pelo Conselho de Administração; 

16. Tramitar a documentação aprovada pelo Conselho de 
Administração; 

17. Articular com as Câmaras Municipais de Loures e Odivelas sobre 
deliberações do Conselho de Administração. 

2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Tecnologias de Informação e Comunicação, com incidência no correio eletrónico, processamento de texto, folha de cálculo e introdução de 
dados em bases de dados; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Atendimento telefónico e presencial; 
Técnicas de comunicação escrita; Organização e constituição de arquivo; Código do Procedimento Administrativo; Código dos Contratos 
Públicos; Protocolo em serviços públicos. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Nas áreas administrativas de atendimento, arquivo e comunicação; Conhecimentos em Tecnologias de Informação e Comunicação; 
Experiência no apoio, organização e preparação de reuniões; Experiência de controlo de prazos documentais. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ponto II do ANEXO VII. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Vogal do Conselho de Administração.  

DD/AT/01 
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Diretor Delegado – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Diretor Delegado / Diretor Delegado Apoio SECTOR: Apoio Administrativo 

FUNÇÃO: Assistente Técnico/a ÁREA: Administrativa 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Receber, analisar e enviar o expediente dirigido à Direção 
Delegada em aplicação informática; 

2. Receber, analisar e enviar o expediente dirigido à Direção 
Delegada em suporte papel; 

3. Receber, analisar e enviar correio eletrónico dirigido à Direção 
Delegada através de correio eletrónico; 

4. Compilar e preparar, em formato papel, o expediente para 
despacho com vista a deliberação do Conselho de 
Administração; 

5. Controlar os prazos de resposta do expediente com vista à sua 
resolução com a maior brevidade possível; 

6. Monitorizar o desenvolvimento dos trabalhos solicitados pelo 
Direção Delegada; 

7. Consultar a aplicação informática, no que diz respeito a 
clientes/consumidores. 

8. Efetuar requisições de compra, economato e armazém em 
aplicação informática e intranet dos SIMAR; 

9. Elaborar e encaminhar informações, ofícios, atas e relatórios; 

10. Elaborar relatórios de atividade mensal e trimestral, no âmbito 
das competências do Direção Delegada; 

11. Organizar e arquivar a documentação, separando-a em função 
do tipo de assunto, ou do tipo de documento, respeitando as 
regras e procedimentos de arquivo; 

12. Atender e encaminhar, telefónica ou presencialmente, o público 
interno e externo, nomeadamente clientes, fornecedores e 
trabalhadores, em função do tipo de informação ou serviço 
pretendido; 

13. Gerir e organizar a agenda do Diretor/a Delegado/a com as 
diversas unidades orgânicas e entidades externas; 

14. Agendar reuniões internas e externas e preparar a documentação 
de apoio. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Tecnologias de Informação e Comunicação, com incidência no correio eletrónico, processamento de texto, folha de cálculo e introdução de 
dados em bases de dados; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Atendimento telefónico e presencial; 
Técnicas de comunicação escrita; Organização e constituição de arquivo. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Nas áreas administrativas de atendimento, arquivo e comunicação; Conhecimentos em Tecnologias de Informação e Comunicação; 
Experiência no apoio, organização e preparação de reuniões; Experiência de controlo de prazos documentais. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ponto II do ANEXO VII. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Diretor/a Delegado/a.  

DD/AT/02 
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Gabinete Jurídico – Dirigente 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Diretor Delegado / Gabinete Jurídico SECTOR: Jurídico 

FUNÇÃO: Chefe de Divisão ÁREA: Dirigente 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Elaborar ou colaborar na preparação de projetos de 
regulamentos, posturas e outras disposições da atribuição ou 
competência dos SIMAR; 

 
2. Instruir e informar os processos relativos a questões suscitadas 

por outras entidades, no âmbito das suas atribuições; 
 

3. Dar parecer, instruir e acompanhar em todos os seus trâmites os 
recursos, quer hierárquicos, quer contenciosos, interpostos de 
atos praticados no âmbito das suas competências; 

 
4. Dar apoio em sindicâncias, inquéritos e outras averiguações, 

sempre que pertinente; 
 

5. Emitir pareceres, informações, estudos jurídicos, bem como 
acompanhar negociações e processos sobre assuntos de 
interesse para os SIMAR; 

 
6. Assegurar, instruir e acompanhar os processos de 

contraordenações; 

7. Assegurar e acompanhar os processos disciplinares instaurados 
a trabalhadores; 
 

8. Analisar a legislação publicada no Diário da República, 
promovendo a divulgação da que tenha aplicabilidade no âmbito 
de intervenção dos serviços; 
 

9. Organizar um repositório de informação respeitante à legislação 
aplicável; 

 
10. Organizar e instruir os processos de execuções fiscais; 

 
11. Apoiar na elaboração das cláusulas jurídicas dos cadernos de 

encargos e programas dos procedimentos pré-contratuais das 
empreitadas; 

 
12. Coordenar os procedimentos relativos às aquisições ou pedidos 

de declaração de utilidade pública dos terrenos necessários à 
instalação de equipamentos; 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura em Direito. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Frequência e aproveitamento em cursos específicos para alta direção na Administração Pública. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Antiguidade não inferior a 4 anos na carreira de técnico superior. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO I. 
 

2.5 LEGAIS 
As constantes no ANEXO V. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Diretor/a Delegado/a. 

  

GJ/DIR/01 
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Gabinete Jurídico – Área Técnica 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Diretor Delegado / Gabinete Jurídico SECTOR: Jurídico 

FUNÇÃO: Técnico/a Superior ÁREA: Técnica 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Prestar apoio técnico de consultadoria na análise jurídica de 
documentos; 

2. Analisar e prestar assistência na preparação de pedidos de 
esclarecimento relativamente a diversos assuntos e matérias; 

3. Preparar respostas a pessoas e/ou entidades que envolvam 
questões de natureza jurídica e prestar apoio jurídico aos 
diversos departamentos; 

4. Emitir pareceres jurídicos; 

5. Instruir e assessorar em processos disciplinares e de inquérito; 

6. Instruir processos de contraordenação;  

7. Representar os SIMAR em audiências de julgamento; 

8. Representar juridicamente os SIMAR junto de entidades 
externas; 

9. Elaborar e/ou colaborar na preparação de regulamentos internos; 

10. Acompanhar a tramitação de procedimentos administrativos; 

11. Analisar e assistir na apresentação de eventuais reclamações, 
recursos e/ou impugnações ou defesas judiciais;  

12. Instaurar e contestar ações judiciais através de Patrocínio 
Judiciário; 

13. Autenticar acordos de pagamento; 

14. Analisar e responder a questões relativas a execuções fiscais. 

15. Elaborar e instruir processos de pedidos de indemnização por 
danos. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura em Direito. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Atualização da legislação em vigor; Formação nos sistemas informáticos utilizados na organização e no gabinete em particular. 
 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos em Tecnologias de Informação e Comunicação; Experiência de funções na administração local. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO II. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ANEXO VI. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe de Divisão do Gabinete Jurídico. 

  

GJ/TS/01 
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Gabinete Jurídico – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Diretor Delegado / Gabinete Jurídico SECTOR: Jurídico 

FUNÇÃO: Assistente Técnico/a ÁREA: Administrativa 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Receber, analisar, proceder à triagem e registar o expediente 
dirigido/enviado para o Gabinete Jurídico em formato papel ou 
através das aplicações informáticas, IBASE, Citius, Portal das 
Finanças, Racius e endereço eletrónico externo 
(cobrancasimar@gmail.com); 

2. Compilar e preparar para os advogados consultores e juristas, 
em suporte papel, os assuntos a ser analisados e tratados, 
nomeadamente através da recolha de elementos junto de outras 
unidades orgânicas, com vista à instrução de processos; 

3. Controlar os prazos de resposta do expediente; 

4. Organizar e arquivar o expediente; 

5. Minutar e proceder ao tratamento de texto de ofícios e 
informações no tratamento de dívida, contraordenações, 
tribunais, entidades públicas e outras; 

6. Atender, por telefone e pessoalmente, as reclamações e 
solicitações dos consumidores e utentes no decorrer do envio de 
cartas de pré-execução fiscal, execuções fiscais a decorrer na 
autoridade tributária e Câmara Municipal de Odivelas, processos 
administrativos, processos de contraordenações e pedidos de 
indeminização por danos; 

7. Acompanhar e secretariar os processos de inquérito e 
disciplinares; 

8. Contactar com os agentes de execução; 

9. Efetuar deslocação a tribunais, conservatórias e correios; 

10. Atualizar o trabalho efetuado em base de dados em aplicação 
informática e IBASE;  

11. Organizar e tratar processos executivos; 

12. Organizar e tratar cheques sem provisão para envio ao Ministério 
Público; 

13. Solicitar elementos a outros sectores para a elaboração de 
pareceres e ações judiciais; 

14. Elaborar mapas de processos em curso para os Revisores 
Oficiais de Contas e elaborar mapas de processos em litígio 
judicial geradores de responsabilidade financeira; 

15. Analisar os débitos, créditos e outras consultas em aplicação 
informática emergentes da atividade dos SIMAR; 

16. Prestar apoio a outras unidades orgânicas na pesquisa e 
tratamento dos clientes com cartas e processos de execução 
fiscal, execuções e injunções;  

17. Identificar os procedimentos da assessoria jurídica da 
organização; 

18. Preparar e organizar as reuniões dos advogados e juristas; 

19. Apoiar na preparação da documentação para a outorga de 
acordos extrajudicial de dívidas de faturação diversa;  

20. Contribuir para a resolução dos assuntos correntes; 

21. Emitir requisições internas de compra e de economato através 
das aplicações existentes nos SIMAR. 

2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Formação nos sistemas informáticos utilizados na organização e no gabinete em particular; Atendimento ao Público, nomeadamente 
telefónico; Contencioso Administrativo. 

 

2.3 EXPERIÊNCIA 
Conhecimentos em Tecnologias de Informação e Comunicação; Noções básicas de contencioso administrativo. 

 

2.4 COMPORTAMENTAIS 
As constantes no ANEXO III. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto II do ANEXO VII. 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe de Divisão do Gabinete Jurídico. 
  

GJ/AT/01 
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Gabinete de Imagem e Comunicação – Dirigente 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Diretor Delegado / Gabinete de Imagem e 
Comunicação  

SECTOR: Imagem e Comunicação  

FUNÇÃO: Chefe de Divisão ÁREA: Dirigente 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Coordenar e planear as atividades desenvolvidas no Gabinete de 
Imagem e Comunicação; 

2. Apresentar o plano anual de atividades para as áreas de imagem 
e comunicação, de acordo com os objetivos dos SIMAR; 

3. Idealizar, distribuir, orientar e/ou acompanhar o desenvolvimento 
de projetos, campanhas e estudos, e remeter para decisão 
superior; 

4. Desenvolver e acompanhar o plano de sensibilização ambiental 
dos SIMAR, em todas as suas áreas de exploração; 

5. Desenvolver e acompanhar campanhas por solicitação de outras 
unidades orgânicas, desde a conceção até à sua divulgação; 

6. Preparar conteúdos para divulgação no Portal do Trabalhador, 
sítio da Internet, redes sociais e outros meios de comunicação; 

7. Atualizar e validar a informação disponível nos sítios da Internet e 
da Intranet dos SIMAR; 

8. Acionar procedimentos, em situações críticas, com vista a prestar 
informação urgente à população; 

9. Apoiar a organização de iniciativas promovidas pelos SIMAR e 
colaborar na organização de outros eventos para os quais seja 
solicitado apoio;  

10. Colaborar nas iniciativas das Câmaras Municipais de Loures e de 
Odivelas e outras entidades na esfera do Município; 

11. Idealizar, coordenar e acompanhar a organização de eventos; 

12. Analisar a informação veiculada pela comunicação social, redes 
sociais e público em geral, mantendo-a organizada e atualizada; 

13. Analisar propostas e negociar publicidade institucional; 

14. Efetuar a gestão de stocks de materiais e recursos técnicos; 

15. Efetuar consultas prévias, projetos de decisão, elaborar cadernos 
de encargos, gerir contratos de aquisição de bens e serviços; 

16. Desenvolver campanhas de comunicação direcionadas a 
diversos públicos-alvo. 

 

2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 

2.1 EDUCAÇÃO 
Licenciatura em Ciências Sociais ou da Comunicação, Jornalismo, Sociologia ou afim. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Frequência e aproveitamento em cursos específicos para alta direção na Administração Pública.  
 

2.3 EXPERIÊNCIA 
Antiguidade não inferior a 4 anos na carreira de técnico superior.  
 

2.4 COMPORTAMENTAIS 
As constantes no ANEXO I. 

 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ANEXO V. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Diretor/a Delegado/a.  

GIC/DIR/01 
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Gabinete de Imagem e Comunicação – Área Técnica 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Diretor Delegado / Gabinete de Imagem e 
Comunicação 

SECTOR: Apoio Técnico 

FUNÇÃO: Técnico/a Superior ÁREA: Técnica 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Produzir conteúdos para divulgação em notícias, esclarecimentos 
e comunicados;  

2. Tratar do procedimento de distribuição de comunicados porta a 
porta: procedimento aquisitivo, texto, impressão, análise de mapa 
da zona a intervencionar, identificação precisa dos limites, 
verificar a existência de clientes considerados sensíveis, 
estabelecer os contactos internos e externos para obter ou 
prestar esclarecimentos, reunir com o prestador do serviço de 
distribuição, entrega os exemplares e prestar apoio até à 
conclusão do serviço, efetuando a avaliação da qualidade da 
distribuição;  

3. Publicar informação no Portal do Trabalhador, sítio da Internet e 
redes sociais e enviar por correio eletrónico para diversas 
entidades;  

4. Pesquisar e analisar qualitativamente e quantitativamente 
produtos e meios promocionais;  

5. Idealizar, elaborar e desenvolver e/ou acompanhar campanhas 
de sensibilização/informação e eventos;  

6. Analisar propostas de publicidade, de participação dos SIMAR 
em iniciativas e campanhas;  

7. Pesquisar e prestar informações no âmbito da atividade dos 
SIMAR;  

8. Informar sobre as necessidades da estrutura em matéria de 
audiovisuais e instalar e assegurar o funcionamento dos 
respetivos equipamentos;  

9. Efetuar relatórios de atividade;  

10. Rececionar faturas e reunir informação para que o gestor de 
contrato as possa confirmar;  

11. Efetuar requisições ao armazém, ao economato e reprografia;  

12. Participar em iniciativas dos SIMAR através de stand 
Institucional;  

13. Participar em reuniões com outras unidades orgânicas e 
entidades externas e integrar grupos de trabalho no âmbito da 
Imagem e Comunicação;  

14. Acompanhar a Administração e outras unidades orgânicas em 
iniciativas internas ou externas;  

15. Apoiar na logística associada à participação dos SIMAR em 
iniciativas;  

16. Apoiar na receção, organização e manutenção de materiais 
promocionais ou outros.  

2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura em Ciências Sociais ou da Comunicação, Jornalismo, Marketing ou afim. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Técnicas de comunicação escrita; Organização do trabalho e gestão de tempo; Gestão de projetos; Aplicações informáticas utilizadas na 
entidade na ótica do utilizador. 
 

2.3 EXPERIÊNCIA 
Conhecimentos técnicos e instrumentais na gestão de conteúdos em páginas eletrónicas e redes sociais; Experiência na organização de 
eventos e marketing; Conhecimentos de informática na ótica do utilizador. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO II. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ANEXO VI. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe de Divisão do Gabinete de Imagem e Comunicação. 

  

GIC/TS/01 
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Gabinete de Imagem e Comunicação – Área Técnica 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Diretor Delegado / Gabinete de Imagem e 
Comunicação 

SECTOR: Estudos e Projetos 

FUNÇÃO: Técnico/a Superior ÁREA: Técnica 

 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Produzir conteúdos para divulgação em notícias, esclarecimentos 
e comunicados; 

2. Idealizar, elaborar e desenvolver e/ou acompanhar campanhas 
de sensibilização/informação e eventos; 

3. Analisar propostas de publicidade, de participação dos SIMAR 
em iniciativas e campanhas; 

4. Pesquisar e prestar informações no âmbito da atividade dos 
SIMAR; 

5. Efetuar relatórios de atividade; 

6. Participar em iniciativas dos SIMAR; 

7. Participar em reuniões com outras unidades orgânicas e 
entidades externas e integrar grupos de trabalho no âmbito da 
Imagem e Comunicação; 

8. Acompanhar a Administração e outras unidades orgânicas em 
iniciativas internas ou externas; 

9. Apoiar na logística associada à participação dos SIMAR em 
iniciativas; 

10. Apoiar na receção, organização e manutenção de materiais 
promocionais ou outros. 

11. Publicar informação no Portal do Trabalhador, sítio da Internet e 
redes sociais; 

12. Desenvolver campanhas de comunicação direcionadas a 
diversos públicos-alvo; 

13. Desenvolver e esquematizar conteúdos para folhetos, brochuras 
e outros meios de comunicação. 

 
 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura em Ciências Sociais ou da Comunicação, Jornalismo, Marketing ou afim. 

 
2.2 FORMAÇÃO 

Técnicas de comunicação escrita; Organização do trabalho e gestão de tempo; Gestão de projetos; Tecnologias de Informação e 
Comunicação na ótica do utilizador; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais na gestão de conteúdos em páginas eletrónicas e redes sociais; Experiência na organização de 
eventos e marketing; Conhecimentos de informática na ótica do utilizador. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO II. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ANEXO VI. 
 
 
3 POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Chefe de Divisão do Gabinete de Imagem e Comunicação. 
  

GIC/TS/02 
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Gabinete de Imagem e Comunicação – Área Técnica 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Diretor Delegado / Gabinete de Imagem e 
Comunicação 

SECTOR: Design 

FUNÇÃO: Técnico/a Superior ÁREA: Técnica 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Produzir imagens em design gráfico para divulgação no Portal do 
Trabalhador, sítio da Internet e redes sociais; 

2. Idealizar, elaborar e desenvolver imagem gráfica para 
campanhas de sensibilização/informação e iniciativas internas 
através de software específico da área do design; 

3. Desenvolver a produção gráfica de cartazes, folhetos, brochuras, 
banners, cartões-de-visita, convites, postais, manuais e logótipos; 

4. Desenvolver imagens para caracterização de viaturas, stands, 
quiosque e espaços internos/externos dos edifícios; 

5. Adequar o logótipo no fardamento, equipamentos de deposição 
de resíduos e outros objetos com imagem dos SIMAR; 

6. Registar, organizar e arquivar imagens em design gráfico para 
publicação no Portal do Trabalhador, sítio da Internet e redes 
sociais e outros meios de comunicação social; 

7. Captar imagens através de fotografia para notícias, brochuras, 
campanhas, informação aos clientes, exposição e outros meios 
de comunicação social; 

8. Efetuar cartões de identificação dos trabalhadores com recurso a 
captação e tratamento de imagem e respetiva impressão 
mediante requisição de serviço; 

9. Efetuar cartões de identificação para empresas prestadoras de 
serviços; 

10. Participar em reuniões e integrar grupos de trabalho no âmbito da 
estratégia de imagem e comunicação da organização; 

11. Apoiar na logística relacionada com a participação dos SIMAR 
em iniciativas; 

12. Participar presencialmente em iniciativas no stand institucional ou 
outros. 

 
 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 

2.1 EDUCAÇÃO 
Licenciatura em Design Gráfico ou afim. 

 
2.2 FORMAÇÃO 

Organização do trabalho e gestão de tempo; Formação em software de tratamento de imagem; Curso de fotografia e imagem digital. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos de informática na ótica do utilizador; Conhecimentos técnicos e instrumentais na captação e tratamento de imagem em 
fotografia. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO II. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ANEXO VI. 

 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Chefe de Divisão do Gabinete de Imagem e Comunicação. 
  

GIC/TS/03 
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Gabinete de Imagem e Comunicação – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Diretor Delegado / Gabinete de Imagem e 
Comunicação 

SECTOR: Audiovisual 

FUNÇÃO: Assistente Técnico/a ÁREA: Administrativa 

 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Registar, organizar e arquivar imagens e vídeos para publicação 
no Portal do Trabalhador, sítio da Internet e redes sociais e 
outros meios de comunicação social; 

2. Produzir imagens através de fotografia e vídeo para notícias, 
brochuras, campanhas, informação aos clientes, exposição e 
outros meios de comunicação social; 

3. Tratar imagens e vídeos através de software específico; 

4. Efetuar cartões de identificação dos trabalhadores com recurso a 
captação e tratamento de imagem e respetiva impressão 
mediante requisição de serviço; 

5. Efetuar cartões de identificação para empresas prestadoras de 
serviços; 

6. Participar em reuniões e integrar grupos de trabalho no âmbito da 
estratégia de imagem e comunicação da organização; 

7. Apoiar na logística relacionada com a participação dos SIMAR 
em iniciativas; 

8. Participar presencialmente em iniciativas no stand institucional ou 
outros; 

9. Garantir que os equipamentos de trabalho estão aptos e 
preparados para utilização. 

 
 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Formação em software de edição de vídeo e tratamento de imagem; Curso de fotografia e imagem digital; Organização do trabalho e gestão 
de tempo. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais na captação e tratamento de imagem em fotografia e vídeo; Conhecimentos de informática na ótica 
do utilizador. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ponto II do ANEXO VII. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Chefe de Divisão do Gabinete de Imagem e Comunicação. 
  

GIC/AT/01 
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Gabinete de Imagem e Comunicação – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Diretor Delegado / Gabinete de Imagem e 
Comunicação 

SECTOR: Apoio Técnico e Administrativo 

FUNÇÃO: Assistente Técnico/a ÁREA: Administrativa 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Participar presencialmente em iniciativas no stand institucional ou 
outros; 

2. Tratar e tramitar documentação em aplicação informática e 
correio eletrónico interno do Gabinete; 

3. Elaborar informações, autorizações de despesa pontos de horas; 

4. Efetuar requisições ao armazém, economato e reprografia; 

5. Enviar por correio eletrónico para diversas entidades convites 
para iniciativas e/ou reuniões e confirmar posteriormente as 
presenças via telefone; 

6. Efetuar a receção, organização e manutenção de materiais 
promocionais ou outros; 

7. Tratar da logística associada à participação dos SIMAR em 
iniciativas; 

 

8. Tratar do processo de distribuição de comunicados porta-a- 
porta: procedimento aquisitivo, impressão, reunir com o prestador 
do serviço de distribuição, entregar os exemplares e prestar 
apoio até à conclusão do serviço, confirmando a distribuição; 

9. Rececionar faturas e reunir informação para que o gestor de 
contrato possa confirmar a fatura; 

10. Pesquisar e analisar qualitativamente e quantitativamente 
produtos e meios promocionais; 

11. Pesquisar e prestar informações no âmbito da atividade dos 
SIMAR; 

12. Acompanhar a Administração e outras unidades orgânicas em 
iniciativas internas ou externas; 

13. Preparar o material promocional para iniciativas; 

14. Apoiar na publicação de informação do Portal do Trabalhador e 
sítio da Internet. 

 
 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Formação em Técnicas de comunicação escrita; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador. 
 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimento de organização de eventos; Conhecimentos de Informática na ótica do utilizador. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ponto II do ANEXO VII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe de Divisão do Gabinete de Imagem e Comunicação. 

  

GIC/AT/02 
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Gabinete de Tecnologias, Informática e Comunicações – Coordenação 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Diretor Delegado / Gabinete de Tecnologias, 
Informática e Comunicações 

SECTOR: Tecnologias de Informação e Comunicação 

FUNÇÃO: Técnico/a de Informática do Grau 3 (Coordenação) ÁREA: Informática 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Garantir a segurança, privacidade e controlo dos sistemas 
informáticos; 

2. Participar em reuniões com entidades externas relacionadas 
com a aquisição, manutenção ou exploração dos produtos 
informáticos instalados e serviços informáticos; 

3. Definir e supervisionar as políticas de exploração e gestão dos 
equipamentos e produtos informáticos bem como tecnologias 
de informação: 

a) Gestão de infraestruturas tecnológicas; 
b) Engenharia de software; 

 
4. Gerir os recursos humanos, patrimoniais e técnicos afetos ao 

Gabinete. 

 

 
 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Curso tecnológico, curso das escolas profissionais ou curso de qualificação de nível III / Informática. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Engenharia de Infraestruturas Tecnológicas; Engenharia de Software; De entre a identificada no 
ANEXO n.º 3 da portaria n.º 358/2002 de 3 de abril; Gestão de equipas e relacionamento interpessoal; Gestão do tempo e controlo das 
atividades. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Tecnologias informáticas nas áreas de recursos humanos, financeira, aprovisionamento, expediente, comerciais, compras, georreferenciais, 
operacionais; Desenvolvimentos Software; Comunicações; Tecnologias de Sistemas. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Ao coordenador técnico incumbem funções de supervisão, de coordenação técnica ou de enquadramento de uma dada área de 
especialização, conforme consta no n.º 1 do art.º 14.º do D.L. nº 97/2001, de 26 março.  
 

 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Diretor/a Delegado/a. 
  

GTIC/COORD/01 
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Gabinete de Tecnologias, Informática e Comunicações – Área Técnica 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Diretor Delegado / Gabinete de Tecnologias, 
Informática e Comunicações 

SECTOR: Engenharia de Software / Infraestruturas Tecnológicas 

FUNÇÃO: Técnico/a de Informática do Grau 3 ÁREA: Informática 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Infraestruturas tecnológicas: 

1.1. Instalar componentes de hardware e software; 

1.2. Gerar e documentar as configurações e organizar e manter 
atualizado o arquivo dos manuais de instalação, operação e 
utilização dos sistemas e suportes lógicos de base; 

1.3. Planificar a exploração, parametrizar e acionar o 
funcionamento, controlo e operação dos sistemas, 
computadores, periféricos e dispositivos de comunicações 
instalados; 

1.4. Zelar pelo cumprimento das normas de segurança física e 
lógica e pela manutenção do equipamento e dos suportes de 
informação; 

1.5. Apoiar os utilizadores finais. 

2. Engenharia de software: 

2.1 Projetar, desenvolver, instalar e modificar programas e 
aplicações informáticas; 

2.2 Instalar, configurar e assegurar a integração e teste de 
componentes, programas e produtos aplicacionais disponíveis 
no mercado; 

2.3 Elaborar procedimentos e programas específicos para a correta 
utilização dos sistemas operativos e adaptação de suportes 
lógicos de base; 

2.4 Desenvolver e efetuar testes unitários e de integração dos 
programas e das aplicações;  

2.5 Colaborar na formação e prestar apoio aos utilizadores na 
programação e execução de procedimentos pontuais de 
interrogação de ficheiros e bases de dados. 

 

Atividades exercidas nas áreas de: Recursos Humanos; Aprovisionamento; Financeira; Restantes áreas (Empreitadas, Obras internas, 
Pedidos Expediente, Viaturas, DRU); Aplicação ERP (Enterprise Resource Planning); Aplicação de gestão de senhas de atendimento; 
Intervenção de 1ª linha (Pedidos de HelpDesk) Hard/Soft; Comunicações Móveis/Tablets; Sistema de Gestão Documental; Produtos Microsoft 
Específicos; Área Sistemas (Backups; Segurança; Comunicações; Redes; Servidores); Intervenção de 2ª linha (Gestão da Active Directory 
Regras de firewall, regras de gestão de políticas de rede); Servidor WDS (Deployment); Reparação/Manutenção de Hardware. 

 

2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Curso tecnológico, curso das escolas profissionais ou curso de qualificação de nível III / Informática. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Engenharia de Infraestruturas Tecnológicas; Engenharia de Software; De entre a identificada no 
ANEXO n.º 3 da Portaria n.º 358/2002, de 3 de abril. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Tecnologias informáticas nas áreas de recursos humanos, financeira, aprovisionamento, expediente, comerciais, compras, georreferenciais, 
operacionais; Desenvolvimentos Software; Comunicações; Tecnologias de Sistemas. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
O referido no ponto 1. Principais Atividades, conforme consta no art.º 3.º da Portaria n.º 358/2002, de 3 de abril. 

 

 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Coordenador/a do Gabinete de Tecnologias de Informação e Comunicação.  

GTIC/TI/G3 
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Gabinete de Tecnologias, Informática e Comunicações – Área Técnica 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Diretor Delegado / Gabinete de Tecnologias, 
Informática e Comunicações 

SECTOR: Engenharia de Software / Infraestruturas Tecnológicas 

FUNÇÃO: Técnico/a de Informática do Grau 2 ÁREA: Informática 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Infraestruturas tecnológicas: 

1.1 Instalar componentes de hardware e software; 

1.2 Gerar e documentar as configurações e organizar e manter 
atualizado o arquivo dos manuais de instalação, operação e 
utilização dos sistemas e suportes lógicos de base; 

1.3 Planificar a exploração, parametrizar e acionar o 
funcionamento, controlo e operação dos sistemas, 
computadores, periféricos e dispositivos de comunicações 
instalados; 

1.4 Zelar pelo cumprimento das normas de segurança física e 
lógica e pela manutenção do equipamento e dos suportes 
de informação; 

1.5 Apoiar os utilizadores finais. 

2. Engenharia de software: 

2.1 Projetar, desenvolver, instalar e modificar programas e 
aplicações informáticas; 

2.2 Instalar, configurar e assegurar a integração e teste de 
componentes, programas e produtos aplicacionais 
disponíveis no mercado; 

2.3 Elaborar procedimentos e programas específicos para a 
correta utilização dos sistemas operativos e adaptação de 
suportes lógicos de base; 

2.4 Desenvolver e efetuar testes unitários e de integração dos 
programas e das aplicações;  

2.5 Colaborar na formação e prestar apoio aos utilizadores na 
programação e execução de procedimentos pontuais de 
interrogação de ficheiros e bases de dados. 

 

Atividades exercidas nas áreas de: Recursos Humanos; Aprovisionamento; Financeira; Restantes áreas (Empreitadas, Obras internas, 
Pedidos Expediente, Viaturas); Aplicação Abastecimento de combustível; Aplicação de gestão de senhas de atendimento; Plataformas de 
compras; Aplicação de georreferenciação e cadastro; Área Sistemas (Backups; Segurança; Comunicações; Redes; Servidores); 
Intervenção de 1ª linha (Pedidos de HelpDesk) Hard/Soft; Intervenção de 2ª linha (Gestão da Active Directory Regras de firewall, regras de 
gestão de políticas de rede); Comunicações Móveis/Tablets G1 E G2 E G3; Servidor WDS (Deployment); Reparação / Manutenção de 
Hardware; Gestão de servidores de infraestrutura (Segurança, firewall, storage, sistemas virtuais). 

 

2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Curso tecnológico, curso das escolas profissionais ou curso de qualificação de nível III / Informática.  
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Engenharia de Infraestruturas Tecnológicas; Engenharia de Software; De entre a identificada no 
ANEXO n.º 3 da Portaria n.º 358/2002, de 3 de abril. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Tecnologias informáticas nas áreas de recursos humanos, financeira, aprovisionamento, expediente, comerciais, compras, georreferenciais, 
operacionais; Desenvolvimentos Software; Comunicações; Tecnologias de Sistemas. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
O referido no ponto 1. Principais Atividades, conforme consta no art.º 3.º da Portaria n.º 358/2002, de 3 de abril. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Coordenador/a do Gabinete de Tecnologias de Informação e Comunicação.  

GTIC/TI/G2 
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Gabinete de Tecnologias, Informática e Comunicações – Área Técnica 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Diretor Delegado / Gabinete de Tecnologias, 
Informática e Comunicações 

SECTOR: Engenharia de Software / Infraestruturas Tecnológicas 

FUNÇÃO: Técnico/a de Informática do Grau 1 ÁREA: Informática 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Infraestruturas tecnológicas: 

1.1 Instalar componentes de hardware e software; 

1.2 Gerar e documentar as configurações e organizar e manter 
atualizado o arquivo dos manuais de instalação, operação e 
utilização dos sistemas e suportes lógicos de base; 

1.3 Planificar a exploração, parametrizar e acionar o 
funcionamento, controlo e operação dos sistemas, 
computadores, periféricos e dispositivos de comunicações 
instalados; 

1.4 Zelar pelo cumprimento das normas de segurança física e 
lógica e pela manutenção do equipamento e dos suportes 
de informação; 

1.5 Apoiar os utilizadores finais. 

2. Engenharia de software: 

2.1 Projetar, desenvolver, instalar e modificar programas e 
aplicações informáticas; 

2.2 Instalar, configurar e assegurar a integração e teste de 
componentes, programas e produtos aplicacionais disponíveis 
no mercado; 

2.3 Elaborar procedimentos e programas específicos para a 
correta utilização dos sistemas operativos e adaptação de 
suportes lógicos de base; 

2.4 Desenvolver e efetuar testes unitários e de integração dos 
programas e das aplicações; 

2.5 Colaborar na formação e prestar apoio aos utilizadores na 
programação e execução de procedimentos pontuais de 
interrogação de ficheiros e bases de dados; 

2.6 Intervenção de 1ª linha (Pedidos de HelpDesk) Hard/Soft; 

2.7 Comunicações Fixas e Móveis/Tablets; 

2.8 Gestão de servidores de infraestrutura (Segurança, firewall, 
storage, sistemas virtuais). 

 

Atividades exercidas nas áreas de: Portal Intranet; Internet; Desenvolvimento interno de Software; Sistema de Gestão Documental; Área 
Sistemas (Backups; Segurança; Comunicações; Redes; Servidores). 

 

2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Curso tecnológico, curso das escolas profissionais ou curso de qualificação de nível III / Informática. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Engenharia de Infraestruturas Tecnológicas; Engenharia de Software; De entre a identificada no 
ANEXO n.º 3 da Portaria n.º 358/2002, de 3 de abril. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Tecnologias de Internet / Intranet; Desenvolvimentos Software; Tecnologias de Sistemas. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

O referido no ponto 1. Principais Atividades, conforme consta no art.º 3.º da Portaria n.º 358/2002, de 3 de abril. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Coordenador/a do Gabinete de Tecnologias de Informação e Comunicação.  

GTIC/TI/G1 
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Gabinete de Tecnologias, Informática e Comunicações – Área Técnica 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Diretor Delegado / Gabinete de Tecnologias, 
Informática e Comunicações 

SECTOR: Aplicações 

FUNÇÃO: Técnico/a de Informática Adjunto ÁREA: Informática 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Sob supervisão dos Técnicos de Informática: 

2. Apoio aos utilizadores na operação de computadores; 

3. Apoio ao suporte de computadores; 

4. Apoio à programação de sistemas de microinformática. 

 

Atividades exercidas nas áreas de Abastecimento de combustíveis; 
Portal Intranet e Internet; Intervenção de 1.ª Linha; Reparação e 
manutenção de Software; Apoio administrativo. 

 

 
 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Conforme art.º 9.º do D.L n.º 97/2001, de 26 de março: 
Nível 1 – 12.º Ano de escolaridade e formação complementar específica em informática devidamente certificada; 
Nível 2 – 11.º Ano de escolaridade para assistentes administrativos possuidores, no mínimo, da categoria de principal; 
Nível 3 – Técnico-profissional possuidor, no mínimo, da categoria de 1ª classe e habilitado com adequado curso tecnológico. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Formação de informática, com incidência no processamento de texto, folha de cálculo e 
introdução de dados em bases de dados; De entre a identificada no ANEXO n.º 3 da Portaria n.º 358/2002, de 3 de abril. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Nas áreas administrativas de atendimento, arquivo e comunicação; Operação de computadores; Suporte de computadores; Programação 
de sistemas de microinformática. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

O referido no ponto 1. Principais Atividades, conforme consta no art.º 3.º da Portaria n.º 358/2002, de 3 de abril. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Coordenador/a do Gabinete de Tecnologias de Informação e Comunicação e supervisionado 
por Técnicos/as de Informática do grau 1 ao grau 3. 

  

GTIC/TI/ADJ 
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Gabinete de Auditoria, Certificação e Controlo de Gestão - Coordenação 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Diretor Delegado / Gabinete de Auditoria, 
Certificação e Controlo de Gestão 

SECTOR: Auditoria, Certificação e Controlo de Gestão 

FUNÇÃO: Técnico/a Superior (Coordenação) ÁREA: Técnica 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Coordenar a atividade do Gabinete, gerindo os meios afetos de 
modo a cumprir as suas atribuições; 

2. Desenvolver, monitorizar e atualizar o Plano de Gestão de Riscos 
de Corrupção e Infrações Conexas, com elaboração do relatório 
anual sobre a respetiva execução; 

3. Promover ações de sensibilização e divulgação de medidas a 
adotar no âmbito da prevenção de Riscos de Corrupção e 
Infrações Conexas; 

4. Promover a implementação, manutenção e melhoria contínua do 
Sistema de Gestão da Qualidade dos SIMAR, tendo como 
referência as normas aplicáveis; 

5. Promover iniciativas de divulgação da Qualidade; 
6. Promover a elaboração, tratamento e monitorização de 

indicadores de desempenho dos SIMAR no âmbito do Sistema de 
Gestão da Qualidade; 

7. Registar, organizar, conservar, tratar e analisar os inquéritos de 
“Satisfação do cliente” no âmbito do Sistema de Gestão da 
Qualidade; 

8. Assegurar a programação, concretização e acompanhamento das 
auditorias, conforme os requisitos normativos do Sistema de 
Gestão da Qualidade, processos e procedimentos 
implementados; 

9. Identificar oportunidades de melhoria no domínio da organização 
e da Gestão Global e propor metodologias para a sua 
implementação; 

10. Assegurar o fornecimento dos Indicadores da qualidade do 
serviço prestado à Entidade Reguladora de Águas e Resíduos; 

11. Desenvolver, implementar, monitorizar e atualizar o Plano para a 
Igualdade de Género; 

12. Supervisionar as atividades de racionalização, uniformização e 
modernização de procedimentos; 

13. Coordenar projetos de inovação e desenvolvimento, de incidência 
transversal, no domínio dos sistemas de gestão e modernização 
administrativa; 

14. Coordenar processos de candidatura a programas e iniciativas 
comunitárias e da Administração Central; 

15. Participar no tratamento de não conformidades, incluindo 
reclamações, no âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade; 

16. Participar na análise de causas de não conformidades, incluindo 
reclamações, e o desenvolvimento de ações corretivas no âmbito 
do Sistema de Gestão da Qualidade; 

17. Promover a análise de risco no âmbito do Sistema de Gestão da 
Qualidade; 

18. Preparar e participar na revisão do sistema pela gestão no âmbito 
do Sistema de Gestão da Qualidade; 

19. Assegurar o controlo da informação do Sistema de Gestão da 
Qualidade, incluindo informação documentada e comunicação; 

20. Desenvolver ações com vista à manutenção da certificação do 
Sistema de Gestão da Qualidade  

21. Participar em reuniões no âmbito da gestão de contratos 
mediando a comunicação entre os SIMAR e as entidades 
externas; 

22. Participar na identificação de necessidades e especificação de 
produtos e serviços a adquirir no exterior, no âmbito da sua 
atividade, e gerir os contratos atribuídos. 

2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 

2.1 EDUCAÇÃO 
Licenciatura relevante para as atribuições da unidade orgânica. 

 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Normas aplicáveis ao Sistema de Gestão da Qualidade; Regulamento Geral sobre a Proteção de 
Dados; Auditoria de qualidade; Código dos Contratos Públicos; Organização do trabalho e gestão do tempo; Avaliação e gestão de projetos; 
Tecnologias de Informação e Comunicação. 

 

2.3 EXPERIÊNCIA 
Conhecimentos de informática na ótica do utilizador; Gestão de projetos; Conhecimento dos requisitos aplicáveis ao Sistema de Gestão da 
Qualidade; Conhecimento do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. 

 

2.4 COMPORTAMENTAIS 
As constantes no ANEXO II. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ANEXO VI. 

 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Diretor/a Delegado/a.  

GACCG/COORD/01 
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Gabinete de Auditoria, Certificação e Controlo de Gestão – Área Técnica 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Diretor Delegado / Gabinete de Auditoria, 
Certificação e Controlo de Gestão 

SECTOR: Auditoria, Certificação e Controlo de Gestão 

FUNÇÃO: Técnico/a Superior ÁREA: Técnica 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Elaborar, monitorizar e atualizar o Plano de Gestão de Riscos de 
Corrupção e Infrações Conexas, com elaboração do relatório 
anual sobre a respetiva execução; 

2. Implementar ações de sensibilização e divulgação de medidas a 
adotar no âmbito da prevenção de Riscos de Corrupção e 
Infrações Conexas; 

3. Desenvolver, implementar, monitorizar e atualizar o Plano para a 
Igualdade de Género; 

4. Participar na implementação de medidas que visem a 
manutenção e melhoria contínua do Sistema de Gestão da 
Qualidade dos SIMAR, tendo como referência as normas 
aplicáveis; 

5. Promover o tratamento e monitorização de indicadores de 
desempenho dos SIMAR no âmbito do Sistema de Gestão da 
Qualidade; 

6. Propor oportunidades de melhoria no domínio da organização e 
da Gestão Global e propor metodologias para a sua 
implementação; 

7. Colaborar na elaboração de processos de candidatura a 
programas e iniciativas comunitárias e da Administração Central; 

8. Participar no tratamento de não conformidades, incluindo 
reclamações, no âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade; 

9. Participar na análise de causas de não conformidades, incluindo 
reclamações, e o desenvolvimento de ações corretivas no âmbito 
do Sistema de Gestão da Qualidade; 

10. Efetuar a análise de risco no âmbito do Sistema de Gestão da 
Qualidade; 

11. Preparar e participar na revisão do sistema pela gestão no âmbito 
do Sistema de Gestão da Qualidade; 

12. Participar no controlo da informação do Sistema de Gestão da 
Qualidade, incluindo informação documentada e comunicação; 

13. Assegurar o fornecimento dos Indicadores da qualidade do 
serviço prestado à Entidade Reguladora de Águas e Resíduos; 

14. Apoiar o desenvolvimento de ações com vista à manutenção da 
certificação do Sistema de Gestão da Qualidade; 

15. Identificar necessidades e especificação de produtos e serviços a 
adquirir no exterior, no âmbito da sua atividade. 

 

2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura em Direito. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Na área de atuação da unidade orgânica; Normas aplicáveis ao Sistema de Gestão da Qualidade; Regulamento Geral sobre a Proteção de 
Dados; Auditoria de qualidade; Código dos Contratos Públicos; Organização do trabalho e gestão do tempo; Avaliação e gestão de projetos; 
Tecnologias de Informação e Comunicação. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos de informática na ótica do utilizador; Gestão de projetos; Conhecimento dos requisitos aplicáveis ao Sistema de Gestão da 
Qualidade; Conhecimento do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO II. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ANEXO VI. 

 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Coordenador/a do Gabinete de Auditoria, Certificação e Controlo de Gestão. 
  

GACCG/TS/01 
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Gabinete de Auditoria, Certificação e Controlo de Gestão – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Diretor Delegado / Gabinete de Auditoria, 
Certificação e Controlo de Gestão 

SECTOR: Auditoria, Certificação e Controlo de Gestão 

FUNÇÃO: Assistente Técnico/a ÁREA: Administrativa 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Executar as funções administrativas inerentes ao Gabinete; 

2. Proceder à tramitação e classificação dos documentos; 

3. Rececionar, analisar e responder a correio eletrónico; 

4. Executar requisições de compra, economato e armazém; 

5. Elaborar e encaminhar as informações, ofícios, atas e relatórios; 

6. Organizar e arquivar o expediente do Gabinete; 

7. Agendar reuniões internas e externas; 

8. Utilizar as aplicações informáticas na elaboração de 

documentação e no registo de informação, nomeadamente a 

Plataforma do Sistema de Gestão da Qualidade; 

9. Preencher, conferir e acompanhar a documentação de apoio à 

Plataforma do Sistema de Gestão da Qualidade; 

10. Colaborar na programação, concretização e acompanhamento 

das auditorias, conforme os requisitos normativos dos sistemas 

de gestão, processos e procedimentos implementados; 

11. Recolher, registar, organizar e conservar os inquéritos de 

“Satisfação do cliente”, no âmbito do Sistema de Gestão da 

Qualidade; 

12. Colaborar na preparação da revisão do sistema pela gestão 

nomeadamente agendamento de reuniões e atualizações da 

Plataforma; 

13. Atualizar o perfil de utilizador dos SIMAR no Portal da Entidade 

Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos; 

14. Divulgar as comunicações da Entidade Reguladora dos Serviços 

de Águas e Resíduos no âmbito de Avaliação da Qualidade de 

Serviço; 

15. Controlar, compilar, submeter e tratar erros dos ficheiros de apoio 

ao reporte de indicadores da Avaliação da Qualidade dos 

Serviços dos SIMAR no Portal da Entidade Reguladora dos 

Serviços de Águas e Resíduos; 

16. Agilizar a comunicação entre os técnicos dos SIMAR e os 

técnicos da ERSAR; 

17. Consultar os portais de candidaturas a Fundos Comunitários e 

reportar informação relacionada com a atividade dos SIMAR; 

18. Colaborar na análise, desenvolvimento e submissão de processos 

de candidatura a programas e iniciativas, oficializando a 

candidatura da entidade; 

19. Acompanhar o desenvolvimento das candidaturas, durante os 

seus períodos de execução, nos respetivos portais (nacionais ou 

comunitários); 

20. Apoiar a implementação, monitorização e atualização do Plano 
para a Igualdade de Género; 

21. Colaborar na preparação das atualizações do Plano de Gestão de 

Riscos de Corrupção e Infrações Conexas. 

2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 

2.1 EDUCAÇÃO 
12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 

 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Normas aplicáveis ao Sistema de Gestão da Qualidade; Regulamento Geral sobre a Proteção de 
Dados; Informática, com incidência no correio eletrónico, processamento de texto, folha de cálculo e introdução de dados em bases de 
dados; Atendimento telefónico e presencial; Técnicas de comunicação escrita; Organização e constituição de arquivo; Aplicações 
informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Formalização de candidaturas a Fundos Comunitários. 

 

2.3 EXPERIÊNCIA 
Conhecimentos de informática na ótica do utilizador; Experiência no apoio administrativo; Conhecimentos de organização e gestão 
administrativa de candidaturas a Fundos Comunitários. 

 

2.4 COMPORTAMENTAIS 
As constantes no ANEXO III. 

 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto II do ANEXO VII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Coordenador/a do Gabinete de Auditoria, Certificação e Controlo de Gestão.   

GACCG/AT/01 
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Divisão de Cadastro, Estudos e Projetos – Dirigente 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Diretor Delegado / Divisão de Cadastro, 
Estudos e Projetos 

SECTOR: Cadastro, Estudos e Projetos 

FUNÇÃO: Chefe de Divisão ÁREA: Dirigente 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Coordenar a elaboração dos projetos de redes de abastecimento 
de água e de drenagem de águas residuais urbanas; 

2. Coordenar a apreciação dos projetos das redes prediais de 
distribuição de água, de drenagem de águas residuais urbanas 
de forma a garantir o cumprimento dos regulamentos em vigor; 

3. Emitir pareceres sobre estudos e projetos das instalações, redes 
e equipamentos elaborados por entidades externas; 

4. Emitir os pareceres técnicos sobre os projetos das redes prediais, 
processos de urbanizações e ampliações das redes de águas; 

5. Orientar os técnicos no acompanhamento dos estudos e projetos 
das instalações, redes e equipamentos elaborados por entidades 
externas; 

6. Participar em reuniões com entidades externas, sempre que 
solicitado; 

7. Participar em reuniões com as Câmaras Municipais de Loures e 
Odivelas e com as unidades orgânicas dos SIMAR; 

8. Coordenar em conjunto com o Gabinete técnico os 
levantamentos topográficos necessários para a elaboração de 
projetos e para a atualização de cadastro; 

9. Orientar os elementos afetos ao sector dos Locais de Consumo 
na criação de novos locais de consumo, nos levantamentos para 
identificação dos ramais para atualização do Sistema de 
Informação Geográfica; 

10. Orientar o sector do Apoio Administrativo na elaboração de 
ofícios, na distribuição do expediente pelos diversos sectores da 
Divisão, no arquivo das pastas com projetos das redes prediais e 
de loteamentos;  

11. Gerir os recursos humanos, patrimoniais e técnicos afetos à 
Divisão. 

 
 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura relevante para as atribuições da unidade orgânica. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Na área de atuação da unidade orgânica; Frequência e aproveitamento em cursos específicos para alta direção na Administração Pública. 
 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Antiguidade não inferior a 4 anos na carreira de técnico superior; Conhecimentos técnicos e instrumentais nas áreas de cadastro, estudos e 
projetos de redes de água e esgotos. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO I. 
 
2.5 LEGAIS 

As constantes no ANEXO V. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Diretor/a Delegado/a. 
  

DCEP/DIR/01 
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Divisão de Cadastro, Estudos e Projetos – Área Técnica 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Diretor Delegado / Divisão de Cadastro, 
Estudos e Projetos 

SECTOR: Gabinete Técnico 

FUNÇÃO: Técnico/a Superior ÁREA: Técnica 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Executar projetos de redes de abastecimento de água e de 
drenagem de águas residuais urbanas; 

2. Apreciar projetos das redes prediais de distribuição de água, de 
drenagem de águas residuais urbanas de forma a garantir o 
cumprimento dos regulamentos em vigor; 

3. Elaborar as peças necessárias à obtenção dos licenciamentos 
e/ou títulos de utilização de recursos hídricos; 

4. Elaborar as peças necessárias à obtenção dos licenciamentos de 
outras entidades; 

5. Emitir pareceres sobre projetos de redes prediais, processos de 
urbanizações e ampliações das redes de águas e apreciar os 
projetos relativos a infraestruturas; 

6. Elaborar as peças necessárias ao lançamento dos procedimentos 
de empreitadas de obras públicas 

7. Elaborar as peças necessárias ao lançamento dos procedimentos 
de prestação de serviços (projetos) 

8. Participar na apreciação das propostas e na elaboração de 
pareceres para efeitos de adjudicação; 

9. Acompanhar a elaboração dos estudos e projetos das 
instalações, redes e equipamentos feito por entidades externas; 

10. Participar em reuniões com as Câmaras Municipais de Loures e 
Odivelas e outras entidades que operam no subsolo de forma a 
assegurar a proteção das infraestruturas em exploração; 

11. Efetuar atendimento técnico para esclarecimento de dúvidas nos 
projetos de redes prediais e loteamentos; 

12. Participar em reuniões intersectoriais; 

13. Interagir com a equipa de topografia (coordenar a orientação do 
trabalho); 

14. Interagir com a sala de desenho (coordenar a orientação do 
trabalho); 

15. Identificar os proprietários para solicitação de autorização de 
passagem de infraestruturas em terrenos particulares; 

16. Articular com os sectores locais de consumo e sala de desenho 
na atualização de cadastro das infraestruturas dos SIMAR 
(coordenar a orientação do trabalho); 

17. Publicar dados no Sistema de Informação Geográfica de outras 
entidades externas (operadores de subsolo); 

18. Atualizar a toponímia nos Sistema de Informação Geográfica; 

19. Articular com o Gabinete de Informática para manutenção do 
Sistema de Informação Geográfica; 

20. Participar em Comissões Especializadas da Associação 
Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas; 

21. Apoiar os utilizadores internos no âmbito da exploração do 
Sistema de Informação Geográfica; 

22. Acompanhar a equipa de topografia nos levantamentos 
topográficos (esporadicamente e por dificuldade de interpretação 
dos trabalhos). 

2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 

2.1 EDUCAÇÃO 
Licenciatura em Engenharia Civil ou Ambiente ou Urbanismo e Ordenamento do Território ou Geografia e Gestão do Território. 

 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; AutoCad; Ferramentas informáticas de cadastro; Participação e condução de reuniões; Gestão de 
Projetos. 

 

2.3 EXPERIÊNCIA 
Conhecimentos técnicos e instrumentais nas áreas de cadastro; Estudos e projetos de redes de água e esgotos; Tecnologias informáticas 
de desenho e cadastro; Conhecimentos de informática na ótica do utilizador. 

 

2.4 COMPORTAMENTAIS 
As constantes no ANEXO II. 

 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ANEXO VI. 
 

 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe da Divisão de Cadastro, Estudos e Projetos.  

DCEP/TS/01 
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Divisão de Cadastro, Estudos e Projetos – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Diretor Delegado / Divisão de Cadastro, 
Estudos e Projetos 

SECTOR: Chefe de Divisão e Apoio 

FUNÇÃO: Assistente Técnico/a ÁREA: Administrativa 

 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Efetuar atendimento telefónico e presencial; 

2. Distribuir o expediente pelos sectores; 

3. Elaborar ofícios; 

4. Registar os processos prediais e de loteamento na aplicação 
informática; 

5. Organizar os projetos prediais enquanto aguardam aprovação; 

6. Arquivar o expediente nas pastas de loteamento; 

7. Constituir e organizar pastas com projetos de redes prediais para 
envio à Divisão de Fiscalização; 

8. Carimbar os projetos aprovados em suporte papel; 

9. Elaborar requisições internas em aplicação informática; 

10. Criar serviços para emissão de fatura para fornecimento de 
plantas de cadastro; 

11. Controlar o pagamento das faturas para envio das plantas de 
cadastro; 

12. Elaborar folhas de trabalho suplementar; 

13. Elaborar os mapas de férias; 

14. Elaborar pedidos de acompanhamento por parte das forças de 
segurança para realização dos trabalhos de topografia; 

 
 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Tecnologias de Informação e Comunicação com incidência no correio eletrónico, processamento de texto, folha de cálculo e introdução de 
dados em bases de dados; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Atendimento telefónico e presencial; 
Técnicas de comunicação escrita; Organização e constituição de arquivo. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Nas áreas administrativas de atendimento, arquivo e comunicação; Conhecimentos de informática na ótica do utilizador; Na área 
administrativa de projetos. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ponto II do ANEXO VII. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Chefe de Divisão de Cadastro, Estudos e Projetos. 
  

DCEP/AT/01 
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Divisão de Cadastro, Estudos e Projetos – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Diretor Delegado / Divisão de Cadastro, 
Estudos e Projetos 

SECTOR: Locais de Consumo 

FUNÇÃO: Assistente Técnico/a ÁREA: Administrativa 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Registar alteração das moradas de abastecimento a pedido dos 
munícipes; 

2. Criar novos locais de consumo; 

3. Atualizar as moradas decorrentes de atualizações de toponímia; 

4. Criar códigos postais em aplicação informática; 

5. Criar arruamentos e localidades em aplicação informática; 

6. Efetuar levantamentos no local para identificação dos ramais para 
atualização do Sistema de Informação Geográfica (identificação 
dos ramais); 

7. Prestar apoio aos postos de atendimento. 

 

 
 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Tecnologias de Informação e Comunicação com incidência no correio eletrónico, processamento de texto, folha de cálculo e introdução de 
dados em bases de dados; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Atendimento telefónico e presencial; 
Técnicas de comunicação escrita; Organização e constituição de arquivo. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Nas áreas administrativas de atendimento, arquivo e comunicação; Conhecimentos de informática na ótica do utilizador; Na área 
administrativa de projetos. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ponto II do ANEXO VII. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Chefe de Divisão de Cadastro, Estudos e Projetos. 
  

DCEP/AT/02 
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Divisão de Cadastro, Estudos e Projetos – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Diretor Delegado / Divisão de Cadastro, 
Estudos e Projetos 

SECTOR: Sala de Desenho 

FUNÇÃO: Desenhador/a ÁREA: Administrativa 

 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Elaborar peças desenhadas de projetos das redes de águas e 
águas residuais urbanas; 

2. Elaborar peças desenhadas para procedimentos de empreitada e 
prestação de serviços; 

3. Elaborar peças desenhadas para pedidos de licenciamento junto 
de entidades externas; 

4. Atualizar o cadastro informático; 

5. Elaborar desenhos de pormenor dos equipamentos e edifícios 
dos SIMAR; 

 

6. Preparar ficheiros CAD com o cadastro das infraestruturas para 
fornecimento às Câmaras Municipais; 

7. Emitir plantas informadas para elaboração de projetos prediais e 
de loteamentos; 

8. Efetuar o levantamento arquitetónico de edifícios dos SIMAR; 

9. Efetuar impressões e digitalizações de grandes formatos para 
outros sectores; 

10. Acompanhar a equipa de topografia nos levantamentos 
topográficos (periodicidade reduzida). 

2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12.º Ano e curso de desenhador; curso técnico profissional, nível III de desenhador. 

 
2.2 FORMAÇÃO 

Na área de atuação da unidade orgânica; Tecnologias de Informação e Comunicação; AutoCad e outras ferramentas informáticas de 
cadastro. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais nas áreas de cadastro, estudos e projetos de redes de água e esgotos em tecnologias informáticas 
de desenho e cadastro. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ponto II do ANEXO VII. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Chefe de Divisão de Cadastro, Estudos e Projetos. 
  

DCEP/AT/03 
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Divisão de Cadastro, Estudos e Projetos – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Diretor Delegado / Divisão de Cadastro, 
Estudos e Projetos 

SECTOR: Topografia 

FUNÇÃO: Topógrafo/a ÁREA: Administrativa 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Efetuar levantamento topográfico de cotas para elaboração de 
projetos; 

2. Efetuar levantamento topográfico de infraestruturas com vista à 
atualização do cadastro no Sistema de Informação Geográfica; 

3. Efetuar levantamento topográfico de equipamentos e edifícios 
dos SIMAR; 

4. Prestar apoio topográfico a obras por administração direta; 

5. Tratar os dados para fornecimento dos elementos à sala de 
desenho. 

 

 

 
 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12.º Ano e curso técnico profissional, nível III de Topografia. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Na área de atuação da unidade orgânica; Tecnologias de Informação e Comunicação; AutoCad e outras ferramentas informáticas de 
cadastro. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais nas áreas de topografia e cadastro de redes de água e esgotos e em tecnologias informáticas de 
topografia. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ponto II do ANEXO VII. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Chefe de Divisão de Cadastro, Estudos e Projetos. 
  

DCEP/AT/04 
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Divisão de Cadastro, Estudos e Projetos – Área Operacional 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Diretor Delegado / Divisão de Cadastro, 
Estudos e Projetos 

SECTOR: Topografia 

FUNÇÃO: Porta Miras ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Prestar apoio ao levantamento topográfico de cotas para 
elaboração de projetos; 

2. Prestar apoio ao levantamento topográfico de infraestruturas com 
vista à atualização do cadastro no Sistema de Informação 
Geográfica; 

3. Prestar apoio ao levantamento topográfico de equipamentos e 
edifícios dos SIMAR; 

4. Prestar apoio ao técnico de topografia nas obras por 
administração direta. 

 

 

 
 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Na área de atuação da unidade orgânica; Segurança e saúde no trabalho aplicável às atividades. 
 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos instrumentais nas áreas de topografia e cadastro de redes de água e esgotos. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO IV. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ponto III do ANEXO VIII. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Chefe de Divisão de Cadastro, Estudos e Projetos. 

  

DCEP/AO/01 
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Divisão de Laboratório e Qualidade – Dirigente 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Diretor Delegado/ Divisão de Laboratório e 
Qualidade 

SECTOR: Laboratório e Qualidade 

FUNÇÃO: Chefe de Divisão ÁREA: Dirigente 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Assegurar o controlo da qualidade da água distribuída (PCQA - 
Plano de Controlo da Qualidade da Água) e o cumprimento dos 
critérios legalmente fixados para esse efeito; 

2. Elaborar relatórios periódicos sobre a qualidade da água de 
abastecimento, divulgando os resultados obtidos em 
conformidade com a legislação em vigor; 

3. Zelar pelo bom funcionamento do Laboratório, implementando 
medidas com vista à manutenção da sua acreditação e à 
modernização tecnológica; 

4. Assegurar a ligação com outras unidades orgânicas, com vista a 
serem tomadas as medidas corretivas necessárias em função 
dos resultados analíticos; 

5. Assegurar a realização de análises microbiológicas e físico-
químicas de águas da rede de abastecimento, das captações, de 
águas residuais, de águas naturais e de piscinas; 

6. Assegurar a realização de análises para entidades privadas e ou 
públicas; 

7. Executar o Plano de Controlo da Qualidade das Águas Residuais 
(PCQAR); 

8. Assegurar e promover a instalação de tecnologias nos 
equipamentos de tratamento para integração no sistema geral de 
telegestão; 

9. Colaborar na execução do plano de lavagens e desinfeções das 
redes de distribuição e reservatórios do sistema de 
abastecimento de água; 

10. Promover a manutenção dos equipamentos de tratamento de 
águas de abastecimento. 

 
 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura relevante para as atribuições da unidade orgânica, nomeadamente Engenharia Química, Licenciatura em Química, Bioquímica, 
Farmácia e afins (de acordo com o Manual da Qualidade). 

 
2.2 FORMAÇÃO 

Na área de atuação da unidade orgânica; Frequência e aproveitamento em cursos específicos para alta direção na Administração Pública. 
 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Antiguidade não inferior a 4 anos na carreira de técnico superior; 6 meses em funções de gestão, 3 meses em função de gestão em 
laboratório e com competência comprovada na Norma de referência NP EN ISO / IEC 17025. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO I. 
 
2.5 LEGAIS 

As constantes no ANEXO V. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Diretor/a Delegado/a. 
  

DLQ/DIR/01 
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Divisão de Laboratório e Qualidade – Área Técnica 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Diretor Delegado / Divisão de Laboratório e 
Qualidade 

SECTOR: Qualidade, Ambiente e Segurança 

FUNÇÃO: Técnico/a Superior (Responsável Técnico/a) ÁREA: Técnica 

 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Elaborar o Manual da Qualidade e respetivas edições/revisões; 

2. Gerir o Sistema de Gestão do Laboratório: 

2.1 Elaborar, rever e atualizar o Sistema de Gestão da Qualidade, 
procedendo à sua distribuição e divulgação;  

2.2 Elaborar, rever e atualizar toda a documentação do Sistema 
de Gestão da Qualidade;  

2.3 Elaborar e aprovar os impressos do Sistema de Gestão da 
Qualidade;  

2.4 Elaborar planos/programas de ações/fichas e melhorias de 
auditorias internas; 

2.5 Divulgar a Política da Qualidade e o Sistema de Gestão da 
Qualidade e motivar os técnicos do Laboratório para a sua 
importância;  

2.6 Realizar ações regulares de análise de desempenho (controlo 
dos processos);  

2.7 Efetuar a gestão de clientes. 

3. Gerir o plano informático da Divisão de Laboratório e Qualidade / 
Laboratório:  

3.1 Recursos informáticos do Laboratório;  

3.2 Sistema de Gestão de Amostras;  

3.3 Sistema de Gestão (conjunto de sistemas informáticos que 
suportam o Sistema de Gestão da Qualidade).  

 
 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura em Engenharia Química, Bioquímica, Biologia, Farmácia e afins (de acordo com o Manual de Qualidade). 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Plano de Emergência; Riscos Químicos e Biológicos; Auditorias Internas; Atualização da Norma de referência NP EN ISO / IEC 17025 e 
Circulares do Instituto Português de Acreditação. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos de informática na ótica do utilizador; Conhecimento dos requisitos aplicáveis ao Sistema de Gestão da Qualidade; 
Conhecimento dos requisitos e aplicação da Norma de referência NP EN ISO / IEC 17025. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO II. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ANEXO VI. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Chefe de Divisão de Laboratório e Qualidade.  

DLQ/TS/01 
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Divisão de Laboratório e Qualidade – Área Técnica 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Diretor Delegado / Divisão de Laboratório e 
Qualidade 

SECTOR: Laboratório de Química 

FUNÇÃO: Técnico/a Superior (Responsável Técnico/a) ÁREA: Técnica 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Prestar serviços de análises segundo os procedimentos 
estabelecidos no estrito cumprimento dos requisitos do Manual da 
Qualidade, da legislação e da Acreditação (Certificado de 
Acreditação, Anexo Técnico nº L0284-1 IPAC), para águas de 
consumo humano, naturais, piscinas e residuais; 

2. Promover o desenvolvimento técnico-científico da sua área, 
atualizando novas técnicas de análise e contribuindo para 
melhorar a capacidade técnica do Laboratório e o tempo de 
resposta;  

3. Elaborar, rever e atualizar toda a documentação técnica da sua 
área;  

4. Elaborar e aprovar os impressos técnicos da sua área;  

5. Habilitar e avaliar o desempenho dos técnicos; 

6. Avaliar todos as consultas de pedidos de serviços/análise, 
assegurando a sua realização; 

 

7. Elaborar todos os Procedimentos técnicos (PT) dos Manuais de 
Procedimentos; 

8. Verificar e validar os métodos de ensaio implementados; 

9. Verificar e atualizar as técnicas utilizadas garantindo a utilização 
das últimas edições; 

10. Efetuar o levantamento de todas as necessidades materiais e 
humanas do sector; 

11. Validar as amostras entradas no Laboratório; 

12. Validar os resultados obtidos no sector; 

13. Aplicar os procedimentos do Sistema de Gestão da Qualidade; 

14. Gerir o equipamento do sector; 

15. Colaborar na elaboração e apreciação dos cadernos de encargos 
técnicos de acordo com o Código dos Contratos Públicos; 

16. Zelar pela integridade e manutenção dos meios materiais, 
incluindo os equipamentos afetos ao sector. 

2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura em Química ou Engenharia Química. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Plano de Emergência; Atualização da Norma de referência NP EN ISO / IEC 17025; Primeiros Socorros; Segurança e Saúde em 
Laboratório; Código de Contratos Públicos; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Atualização de 
conhecimentos técnicos na área de química. 
 

2.3 EXPERIÊNCIA 
Conhecimentos de informática na ótica do utilizador; Conhecimento dos requisitos aplicáveis ao Sistema de Gestão da Qualidade; 
Conhecimento dos requisitos e aplicação da Norma de referência NP EN ISO / IEC 17025. 
 

2.4 COMPORTAMENTAIS 
As constantes no ANEXO II. 

 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ANEXO VI. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Chefe de Divisão de Laboratório e Qualidade. 
  

DLQ/TS/02 
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Divisão de Laboratório e Qualidade – Área Técnica 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Diretor Delegado / Divisão de Laboratório e 
Qualidade 

SECTOR: Amostragem 

FUNÇÃO: Técnico/a Superior (Responsável Técnico/a) ÁREA: Técnica 

 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Assegurar a execução de colheitas de água para consumo 
humano no âmbito do Programa de Controlo da Qualidade da 
Água (PCQA) e incumprimento de valores paramétricos e 
reclamações da qualidade da água; 

2. Assegurar a execução de colheitas de águas residuais no âmbito 
do Programa de Controlo da Qualidade das Águas Residuais 
(PCQAR); 

3. Validar amostras de águas entradas no Laboratório; 

4. Validar ensaios de campo; 

5. Verificar e validar os métodos de amostragem implementados; 

6. Zelar pela integridade, manutenção e estado de conservação dos 
equipamentos e meios materiais afetos ao sector; 

7. Efetuar a gestão de amostras de águas no sistema informático do 
laboratório; 

8. Assegurar o cumprimento dos procedimentos de amostragem de 
águas de acordo com o Manual da Qualidade. 

  

 
 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura em Engenharia Química ou Ambiente. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Plano de Emergência; Técnicas de Amostragem de Águas; Atualização da Norma de referência NP EN ISO / IEC 17025; Primeiros 
Socorros; Segurança e Saúde em Laboratório; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Técnicas de reforço e 
controlo de desinfeção de água e lavagem e higienização de reservatórios; Atualização da Legislação e Recomendações da Entidade 
Reguladora dos serviços de Água; Plano de Segurança da Água; Acesso a espaços confinados. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos de informática na ótica do utilizador; Gestão de equipas; Conhecimento dos requisitos aplicáveis ao Sistema de Gestão da 
Qualidade; Conhecimento dos requisitos e aplicação da Norma de referência NP EN ISO / IEC 17025. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO II. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ANEXO VI. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Chefe de Divisão de Laboratório e Qualidade. 
  

DLQ/TS/03 
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Divisão de Laboratório e Qualidade – Área Técnica 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Diretor Delegado / Divisão de Laboratório e 
Qualidade 

SECTOR: Tratamento 

FUNÇÃO: Técnico/a Superior (Responsável Técnico/a) ÁREA: Técnica 

 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Supervisionar o funcionamento das Estações de Reforço de 
Desinfeção de Águas Potáveis (ERD´s) de acordo com as 
recomendações e legislação aplicáveis; 

2. Controlar o estado de conservação das infraestruturas das 
Estações de Reforço de Desinfeção de Águas Potáveis (ERD´s); 

3. Colaborar na elaboração do plano anual de intervenção, lavagem 
e desinfeção dos reservatórios; 

4. Prestar serviços de desincrustação e desinfeção de condutas e 
reservatórios; 

5. Supervisionar a execução do Plano de Controlo Operacional da 
qualidade da água; 

6. Avaliar e desenvolver o estudo de todos os processos de 
incumprimento de valores paramétricos decorrentes da execução 
do Plano de Controlo Operacional; 

7. Acompanhar a execução e controlar a qualidade da água final 
após a realização de intervenções; 

8. Supervisionar os valores de desinfetante residual nos pontos de 
entrega das entidades gestoras em Alta; 

9. Supervisionar/Executar manobras de exploração nas Estações de 
Reforço de Desinfeção de Águas Potáveis (ERD´s); 

10. Colaborar com o serviço de deteção de fugas na rede na 
identificação de origens de águas; 

11. Colaborar na elaboração e apreciação dos cadernos de encargos 
técnicos de acordo com o Código de Contratos Públicos; 

12. Informar e solicitar a intervenção de todos os serviços envolvidos 
sempre que sejam detetadas anomalias na qualidade da água 
decorrentes da exploração das infraestruturas e equipamentos de 
adução e distribuição; 

13. Apoiar na elaboração e atualização de cadastro do sistema de 
abastecimento;  

14. Garantir a aplicação das normas de Segurança e Saúde no 
Trabalho em vigor; 

15. Garantir a necessária reparação/manutenção das infraestruturas 
e equipamentos do sistema de tratamento; 

16. Validar as amostras de controlo operacional e resultados obtidos 
no sector; 

17. Elaborar e gerir o Plano de Segurança da Água e respetivas 
atualizações. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura em Engenharia Química, Mecânica ou Ambiente. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Plano de Emergência; Gestão de Equipas; Código de Contratos Públicos; Técnicas de reforço e controlo de desinfeção de água e lavagem 
e higienização de reservatórios; Conhecimento da Legislação e Recomendações da Entidade Reguladora dos serviços de Água; Plano de 
Segurança da Água; Acesso a espaços confinados. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos de informática na ótica do utilizador; Gestão de equipas; Conhecimento dos requisitos aplicáveis ao Sistema de Gestão da 
Qualidade; Conhecimento dos requisitos e aplicação da Norma de referência NP EN ISO / IEC 17025; Conhecimentos em Segurança no 
Trabalho. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO II. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ANEXO VI. 
 

 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Chefe de Divisão de Laboratório e Qualidade.  

DLQ/TS/04 
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Divisão de Laboratório e Qualidade – Área Técnica 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Diretor Delegado / Divisão de Laboratório e 
Qualidade 

SECTOR: Qualidade da Água 

FUNÇÃO: Técnico/a Superior ÁREA: Técnica 

 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Elaborar o Programa de Controlo da Qualidade da Água – PCQA; 

2. Elaborar o Programa de Controlo Operacional – PCO; 

3. Elaborar os relatórios trimestrais da qualidade da água; 

4. Efetuar o tratamento de incumprimentos da qualidade da água; 

5. Efetuar o tratamento de reclamações da qualidade da água; 

6. Elaborar o IDQA_ sistema de indicadores da qualidade da água. 

 

 
 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura em Engenharia Química ou de Ambiente. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Plano de Emergência; Atualização da Norma de referência NP EN ISO / IEC 17025; Primeiros Socorros; Segurança e Saúde em 
Laboratório; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Folha de cálculo; Técnicas de comunicação escrita; Planos 
de Segurança de Água; Atualização na área da legislação e regulamentação da qualidade da água. 
 

2.3 EXPERIÊNCIA 
Conhecimentos de informática na ótica do utilizador; Conhecimento dos requisitos aplicáveis ao Sistema de Gestão da Qualidade; 
Conhecimento da legislação sobre Qualidade da Água Para Consumo Humano. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO II. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ANEXO VI. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Chefe de Divisão de Laboratório e Qualidade. 
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Divisão de Laboratório e Qualidade – Coordenação 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Diretor Delegado / Divisão de Laboratório e 
Qualidade 

SECTOR: Laboratório de Microbiologia 

FUNÇÃO: Coordenador/a Técnico/a (Responsável Técnico/a) ÁREA: Técnica 

 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Prestar serviços de análises segundo os procedimentos 
estabelecidos e no estrito cumprimento dos requisitos do Manual 
da Qualidade, da legislação e da Acreditação (Certificado de 
Acreditação, Anexo Técnico nº L0284-1 IPAC), para águas de 
consumo humano, naturais, piscinas e residuais; 

2. Promover o desenvolvimento técnico-científico da sua área, 
atualizando novas técnicas de análise e contribuindo para 
melhorar a capacidade técnica do Laboratório e o tempo de 
resposta;  

3. Elaborar, rever e atualizar toda a documentação técnica da sua 
área;  

4. Elaborar e aprovar os impressos técnicos da sua área;  

5. Habilitar e avaliar o desempenho dos técnicos; 

6. Avaliar todos as consultas de pedidos de serviços/análise, 
assegurando a sua realização; 

 

7. Elaborar todos os Procedimentos técnicos dos Manuais de 
Procedimentos; 

8. Verificar e validar os métodos de ensaio implementados; 

9. Verificar e atualizar as técnicas utilizadas garantindo a utilização 
das últimas edições; 

10. Efetuar o levantamento de todas as necessidades materiais e 
humanas do sector; 

11. Validar as amostras entradas no Laboratório; 

12. Validar os resultados obtidos no sector; 

13. Aplicar os procedimentos do Sistema Gestão Qualidade; 

14. Gerir o equipamento do sector; 

15. Colaborar na elaboração e apreciação dos cadernos de encargos 
técnicos de acordo com o Código de Contratos Públicos; 

16. Zelar pela integridade e manutenção dos meios materiais, 
incluindo os equipamentos afetos ao sector. 

 
 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura ou frequência universitária na área de Biologia/Biotecnologia e afins. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Plano de Emergência; Atualização da Norma de referência NP EN ISO / IEC 17025; Primeiros Socorros; Segurança e Saúde em 
Laboratório; Gestão de Equipas; Código de Contratos Públicos; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador; 
Atualização de conhecimentos técnicos na área de microbiologia.  

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos de informática na ótica do utilizador; Gestão de equipas; Conhecimento dos requisitos aplicáveis ao Sistema de Gestão da 
Qualidade; Conhecimento dos requisitos e aplicação da Norma de referência NP EN ISO / IEC 17025. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ponto I do ANEXO VII. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Chefe de Divisão de Laboratório e Qualidade. 
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Divisão de Laboratório e Qualidade – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Diretor Delegado / Divisão de Laboratório e 
Qualidade 

SECTOR: Chefe de Divisão e Apoio 

FUNÇÃO: Assistente Técnico/a ÁREA: Administrativa  
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Prestar apoio administrativo ao Chefe de Divisão de Laboratório e 
Qualidade, Responsável da Qualidade, Ambiente e Segurança, 
Responsável pela Qualidade da Água e Responsáveis técnicos; 

2. Realizar o trabalho administrativo necessário ao normal 
funcionamento da Divisão de Laboratório e Qualidade e do 
Laboratório de Águas: 

3. Processar os documentos e registos externos e de saída na 
aplicação de gestão documental; 

4. Elaborar os mapas de férias dos colaboradores da Divisão e do 
Laboratório; 

5. Realizar requisições internas de compra e de economato; 

6. Organizar os processos de aquisição da unidade orgânica. 

7. Efetuar o atendimento geral ao público; 

8. Efetuar a gestão de clientes. 

 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Tecnologias de Informação e Comunicação com incidência no correio eletrónico, processamento de texto, folha de cálculo e introdução de 
dados em bases de dados; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Atendimento telefónico e presencial; 
Técnicas de comunicação escrita; Organização e constituição de arquivo; Manual da Qualidade. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Nas áreas administrativas de atendimento, arquivo e comunicação; Conhecimentos de informática na ótica do utilizador. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ponto II do ANEXO VII. 
 

 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Chefe de Divisão de Laboratório e Qualidade. 
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Divisão de Laboratório e Qualidade – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Diretor Delegado / Divisão de Laboratório e 
Qualidade 

SECTOR: Laboratório de Química e Microbiologia 

FUNÇÃO: Assistente Técnico/a ÁREA: Técnica 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Prestar serviços de análises segundo os procedimentos 
estabelecidos no estrito cumprimento dos requisitos do Manual da 
Qualidade, da legislação e da Acreditação (Certificado de 
Acreditação, Anexo Técnico nº L0284-1 IPAC), para águas de 
consumo humano, naturais, piscinas e residuais; 

2. Realizar as determinações e tarefas de acordo com os 
procedimentos internos existentes: 

2.1 Realizar as operações referentes à execução das 
determinações/ensaios das análises, de acordo com os 
procedimentos técnicos, e os procedimentos do Sistema de 
Gestão da Qualidade; 

2.2 Introduzir os resultados dos ensaios por si realizados no 
sistema informático de Gestão de Amostras. 

3. Informar superiormente da ocorrência de qualquer anomalia 
detetada na realização das suas operações; 

4. Zelar pela integridade, manutenção e estado de conservação dos 
equipamentos e meios materiais afetos aos seus ensaios. 

 
 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12.º Ano de escolaridade ou equiparado, preferencialmente do curso de Ciências e Tecnologias (via de ensino) ou da área de Tecnologia 
dos Processos Químicos (via profissional). 

 
2.2 FORMAÇÃO 

Plano de Emergência; Atualização da Norma de referência NP EN ISO / IEC 17025; Primeiros Socorros; Segurança e Saúde em 
Laboratório; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Manual da Qualidade. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos de informática na ótica do utilizador; Conhecimento dos requisitos aplicáveis ao Sistema de Gestão da Qualidade; 
Conhecimento dos requisitos e aplicação da Norma de referência NP EN ISO / IEC 17025; Conhecimentos em Segurança no Trabalho. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto II do ANEXO VII. 

 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência dos/as Responsáveis Técnicos/as dos Laboratórios de Química e Microbiologia. 
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Divisão de Laboratório e Qualidade – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Diretor Delegado / Divisão de Laboratório e 
Qualidade 

SECTOR: Tratamento 

FUNÇÃO: Assistente Operacional / Assistente Técnico/a ÁREA: Operacional 

 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Promover e assegurar a confidencialidade da informação e 
atividades desenvolvidas, não transmitindo qualquer informação a 
terceiros sem autorização expressa dos responsáveis;  

2. Realizar as determinações e tarefas de acordo com os 
procedimentos internos existentes: 

2.1 Realizar as operações referentes à recolha de amostras de 
águas potáveis (consumo humano e/ou naturais) e à 
realização de ensaios de campo, de acordo com os 
procedimentos técnicos;  

2.2 Introduzir os resultados dos ensaios referentes às amostras 
por si realizadas no sistema informático de Gestão.  

3. Informar superiormente da ocorrência de qualquer anomalia 
detetada na realização das suas operações; 

4. Zelar pela integridade, manutenção e estado de conservação dos 
equipamentos e meios materiais afetos aos seus ensaios; 

5. Zelar pela integridade, manutenção e estado de conservação dos 
equipamentos referentes às Estações de Reforço de Desinfeção;  

6. Realizar as operações de desinfeção ou reforço de desinfeção da 
água distribuída; 

7. Realizar as operações de desinfeção de reservatórios e condutas 
(novas condutas ou de situações de reparação de condutas).  

8. Efetuar a correção/calibração dos valores nos equipamentos de 
análise das Estações de Reforço de Desinfeção;  

9. Controlar os valores verificados nos locais das Estações de 
Reforço de Desinfeção com os do Centro de Comando 
(Telegestão); 

10. Verificar os valores de desinfetante residual nos “pontos de 
entrega” das entidades gestoras em Alta. 

 
 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória para os trabalhadores mais antigos com experiência profissional ou 12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Plano de Emergência; Técnicas de reforço e controlo de desinfeção de água e lavagem e higienização de reservatórios; Calibração de 
Equipamentos na área de reforço da desinfeção; Acesso a espaços confinados. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos de informática na ótica do utilizador; Conhecimentos em Segurança no Trabalho. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO IV para Assistente Operacional e as constantes no ANEXO III para Assistente Técnico/a. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto III do ANEXO VIII para Assistente Operacional e constante no ponto II do ANEXO VII para Assistente Técnico/a. 

 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Responsável Técnico/a pelo Sector de Tratamento. 
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Divisão de Laboratório e Qualidade – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Diretor Delegado / Divisão de Laboratório e 
Qualidade 

SECTOR: Amostragem 

FUNÇÃO: Assistente Operacional / Assistente Técnico/a ÁREA: Operacional 

 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Prestar serviços de amostragem de águas segundo os 
procedimentos estabelecidos no estrito cumprimento dos 
requisitos do Manual da Qualidade (MQ), da legislação e da 
Acreditação (Certificado de Acreditação, Anexo Técnico nº 
L0284-1 IPAC): 

1.1 Colheitas de Ensaios Microbiológicos;  

1.2 Colheitas de Ensaios Físico-Químicos.  

2. Prestar serviço de análises em ato de colheita segundo os 
procedimentos estabelecidos no estrito cumprimento dos 
requisitos do Manual da Qualidade, da legislação e da 
Acreditação (Certificado de Acreditação, Anexo Técnico nº 
L0284-1 IPAC): 

2.1 Ensaios Físico-Químicos (Cloro residual livre e Total, pH e 
Temperatura).  

3. Realizar as operações referentes à recolha de amostras de águas 
potáveis (consumo humano e/ou naturais) e de piscina; 

4. Realizar ensaios de campo, de acordo com os procedimentos 
técnicos e requisitos do Sistema de Gestão; 

5. Informar o Responsável Técnico da ocorrência de qualquer 
anomalia detetada na realização das suas operações;  

6. Zelar pela integridade, manutenção e estado de conservação dos 
equipamentos e meios materiais afetos aos seus ensaios; 

7. Processar as amostras colhidas pelo Laboratório, proceder à sua 
confirmação de acordo com as regras estabelecidas e introduzir 
os resultados dos ensaios por si realizados no sistema 
informático de Gestão de Amostras.  

 

 
 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória para os trabalhadores mais antigos com experiência profissional ou 12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Plano de Emergência; Atualização da Norma de referência NP EN ISO / IEC 17025; Primeiros Socorros; Segurança e Saúde em 
Laboratório; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Manual da Qualidade; Técnicas de Amostragem de Água 
para consumo humano. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos de informática na ótica do utilizador; Conhecimento dos requisitos aplicáveis ao Sistema de Gestão da Qualidade; 
Conhecimento dos requisitos e aplicação da Norma de referência NP EN ISO / IEC 17025; Conhecimentos em Segurança no Trabalho. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO IV para Assistente Operacional e as constantes no ANEXO III para Assistente Técnico/a. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto III do ANEXO VIII para Assistente Operacional e constante no ponto II do ANEXO VII para Assistente Técnico/a. 

 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Responsável Técnico/a do Sector de Amostragem. 
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Divisão de Laboratório e Qualidade – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Diretor Delegado / Divisão de Laboratório e 
Qualidade 

SECTOR: Guarda de Produtos 

FUNÇÃO: Assistente Técnico/a ÁREA: Administrativa 

 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Gerir produtos de uso nos laboratórios: 

1.1 Guarda e controlo de validade dos produtos de laboratório;  

1.2 Comunicação das necessidades de reposição de produtos 
dos respetivos laboratórios;  

1.3 Receção e entrega dos produtos requisitados;  

2. Confirmar faturas de fornecimentos dos produtos de uso nos 
laboratórios; 

3. Gerir o arquivo dos respetivos laboratórios. 

  

 
 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Plano de Emergência; Gestão de Produtos; Técnicas de Arquivo; Folha de cálculo; Riscos Químicos e Biológicos; Aplicações informáticas 
utilizadas na entidade na ótica do utilizador. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos de informática na ótica do utilizador; Conhecimentos em Segurança no Trabalho. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ponto II do ANEXO VII. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência dos/as Responsáveis Técnicos/as dos Laboratórios de Química e Microbiologia. 
  

DLQ/AT/05 
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Divisão de Laboratório e Qualidade – Área Operacional 

  

UNIDADE ORGÂNICA: Diretor Delegado / Divisão de Laboratório e 
Qualidade 

SECTOR: Sala de Lavagens 

FUNÇÃO: Assistente Operacional ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Realizar as operações de lavagem e descontaminação do 
material de acordo com os procedimentos internos existentes; 

2. Preparar o material, de acordo com os procedimentos técnicos de 
cada laboratório; 

3. Informar o/a Responsável Técnico/a da ocorrência de qualquer 
anomalia detetada na realização das suas operações;  

4. Zelar pela integridade, manutenção e estado de conservação dos 
equipamentos e meios materiais. 

 

 
 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Plano de Emergência; Técnicas de Descontaminação e Lavagem de Material; Primeiros Socorros; Segurança e Saúde em Laboratório; 
Manual da Qualidade. 
 

2.3 EXPERIÊNCIA 
Não exigível. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO IV. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ponto III do ANEXO VIII. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência dos/as Responsáveis Técnicos/as dos Laboratórios de Química e Microbiologia. 
  

DLQ/AO/01 
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Divisão de Fiscalização – Dirigente 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Diretor Delegado / Divisão de Fiscalização SECTOR: Fiscalização 

FUNÇÃO: Chefe de Divisão ÁREA: Dirigente 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Fiscalizar e controlar a execução das obras adjudicadas em 
regime de empreitada de obras públicas e providenciar pelo seu 
bom andamento, tendo em vista o cumprimento dos projetos 
aprovados; 

2. Assegurar a fiscalização das obras de construção das redes de 
águas e de águas residuais dos sistemas prediais; 

3. Fiscalizar o cumprimento dos regulamentos em vigor, 
especificações técnicas e demais legislação aplicável, no que se 
refere aos sistemas públicos e prediais de distribuição de água, 
drenagem de águas residuais urbanas e gestão de resíduos 
urbanos, promovendo o levantamento de autos de notícia nas 
situações de infração; 

4. Promover o acompanhamento das obras de instalação de 
infraestruturas de outras entidades, de forma a salvaguardar a 
integridade das redes de águas; 

5. Elaborar orçamentos de ramais e prolongamentos das redes de 
águas de abastecimento e de águas residuais; 

6. Elaborar autos de medição e sua tramitação para aprovação 
superior; 

7. Elaborar os relatórios periódicos de execução das obras 
adjudicadas como resultado da fiscalização efetuada; 

8. Propor, no decurso da obra, alterações aos projetos de execução 
quando tal se justifique; 

9. Informar sobre a redução e cancelamento de garantias bancárias, 
cauções e seguros-caução; 

10. Elaborar a conta de obra final, para aprovação superior; 

11. Validar as informações dos fiscais e coordenador; 

12. Validar Autos de Notícia e encaminhar para o Gabinete Jurídico; 

13. Validar a selagem de contadores e olhos de boi; 

14. Validar a suspensão e ativação de abastecimento de água; 

15. Validar a emissão de licenças de utilização; 

16. Fornecer os elementos necessários para atualização dos 
cadastros. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura relevante para as atribuições da unidade orgânica. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Na área de atuação da unidade orgânica; Frequência e aproveitamento em cursos específicos para alta direção na Administração Pública. 
 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Antiguidade não inferior a 4 anos na carreira de técnico superior; Conhecimentos técnicos e instrumentais nas áreas de fiscalização de 
redes de água e saneamento. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO I. 
 
2.5 LEGAIS 

As constantes no ANEXO V. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Diretor/a Delegado/a. 
  

DFIS/DIR/01 
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Divisão de Fiscalização – Área Técnica 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Diretor Delegado / Divisão de Fiscalização  SECTOR: Empreitadas e Loteamentos  

FUNÇÃO: Técnico/a Superior ÁREA: Técnica 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Fiscalizar e controlar obras em regime de empreitada de obras 
públicas; 

2. Elaborar autos de medição; 

3. Elaborar autos de receção provisória; 

4. Elaborar autos de receção definitiva; 

5. Elaborar autos de revisão de preços; 

6. Executar serviços no sistema de gestão comercial; 

7. Elaborar informações e digitalizações em aplicação informática; 

8. Registar lançamentos de empreitadas em aplicação informática. 

 

 
 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura em Engenharia Civil ou afim. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Formação no Código dos Contratos Públicos e nas aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador. 
 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos de informática na ótica do utilizador. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO II. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ANEXO VI. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Chefe de Divisão de Fiscalização. 
  

DFIS/TS/01 
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Divisão de Fiscalização – Coordenação 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Diretor Delegado / Divisão de Fiscalização SECTOR: Redes Prediais e Orçamentação 

FUNÇÃO: Coordenador/a Técnico/a ÁREA: Administrativa 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Analisar os pedidos internos de revisões de corte, condições de 
abastecimento de água e drenagem de águas residuais, 
suspensão do abastecimento de água e alteração de tarifários; 

2. Distribuir e controlar a execução do serviço externo atribuído à 
equipa dos fiscais; 

3. Elaborar informações sobre as revisões de corte, condições de 
abastecimento de água e drenagem de águas residuais, 
suspensão do abastecimento de água e alteração de tarifários 
em aplicação informática; 

4. Propor minutas de ofício, autos de notícia e pareceres de licenças 
de utilização para validação superior; 

5. Verificar orçamentos de ramais de abastecimento de água e 
águas residuais com base nos pedidos de serviço e submeter 
para aprovação superior; 

6. Remeter expediente para análise por outras unidades orgânicas; 

7. Assegurar o cumprimento do Regulamento de Descargas de 
Águas Residuais e Industriais em clientes não-domésticos e 
informar superiormente; 

8. Avaliar os resultados da fiscalização de consumos fraudulentos 
em clientes e não clientes e informar superiormente; 

9. Efetuar a gestão de recursos humanos e materiais por forma a 
garantir a eficácia e eficiência da equipa de fiscais. 

 
 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Formação em Gestão de Equipas; Organização do Trabalho e Gestão de Tempo; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do 
utilizador. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Experiência na gestão de equipas; Conhecimento do Regulamento de Descargas de Águas Residuais Industriais (RDARI); Conhecimento 
de conceitos básicos de construção civil; e conhecimentos de informática na ótica do utilizador. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ponto I do ANEXO VII. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Chefe de Divisão de Fiscalização.  

DFIS/COORD/01 
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Divisão de Fiscalização – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Diretor Delegado / Divisão de Fiscalização SECTOR: Apoio Administrativo 

FUNÇÃO: Assistente Técnico/a ÁREA: Administrativa 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Elaborar ofícios através da consulta de entidades, pedido de 
criação das mesmas e relacionamento com antecedentes; 

2. Elaborar orçamentos com base nos pedidos de serviço; 

3. Distribuir e tramitar expediente (impressão, procura e anexação 
de antecedentes, tramitação, arquivo); 

4. Agendar o serviço diário para os fiscais (agendamento telefónico, 
tramitação expediente); 

5. Efetuar o atendimento telefónico e presencial de clientes internos 
e externos; 

6. Controlar os serviços pendentes, audiências e notificações; 

7. Efetuar consultas, executar serviços e digitalização em aplicação 
informática; 

8. Efetuar consultas, executar serviços e digitalizações em 
aplicação informática; 

9. Executar requisições internas de compra em aplicação 
informática. 

 

 
 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12.º Ano de escolaridade ou equiparado 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Formação em Atendimento ao Público; Organização do Trabalho e Gestão de Tempo; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na 
ótica do utilizador. 
 

2.3 EXPERIÊNCIA 
Conhecimentos de informática na ótica do utilizador. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto II do ANEXO VII. 

 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Chefe de Divisão de Fiscalização. 
  

DFIS/AT/01 

 



PERFIL DE FUNÇÃO  

Página 52 de 219 
 

Divisão de Fiscalização – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Diretor Delegado / Divisão de Fiscalização  SECTOR: Rede Predial e Orçamentação 

FUNÇÃO: Assistente Técnico/a ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Proceder à revisão de corte de abastecimento de água; 

2. Visitar os locais de consumo para aferição das condições de 
abastecimento de água e drenagem de águas residuais; 

3. Verificar as condições de abastecimento de água e drenagem de 
águas residuais nos futuros locais de consumo; 

4. Verificar as condições para instalação de contadores de água; 

5. Orçamentar pedidos de ramal de abastecimento de água e águas 
residuais; 

6. Fiscalizar consumos fraudulentos em clientes e não clientes; 

7. Informar sobre o cumprimento dos requisitos para alterações de 
tarifário; 

8. Elaborar autos de notícia sobre irregularidades verificadas; 

9. Efetuar a suspensão de abastecimento de água decorrente de 
autos de embargo; 

10. Verificar o cumprimento do Regulamento de Descargas de Águas 
Residuais e Industriais em clientes não-domésticos; 

11. Elaborar informações, consultas e digitalizações em aplicação 
informática. 

 
 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Formação em Atendimento ao Público; Organização do Trabalho e Gestão de Tempo; e nas aplicações informáticas utilizadas na entidade 
na ótica do utilizador. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimento do Regulamento de Descargas de Águas Residuais Industriais (RDARI) e conhecimentos de informática na ótica do 
utilizador. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ponto II do ANEXO VII. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Coordenador/a Técnico/a dos Fiscais. 
  

DFIS/AT/02 
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Divisão de Fiscalização – Área Operacional 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Diretor Delegado / Divisão de Fiscalização  SECTOR: Rede Predial e Orçamentação 

FUNÇÃO: Fiscal de Serviços de Água e Saneamento ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Proceder à revisão de corte de abastecimento de água; 

2. Visitar os locais de consumo para aferição das condições de 
abastecimento de água e drenagem de águas residuais; 

3. Verificar as condições de abastecimento de água e drenagem de 
águas residuais nos futuros locais de consumo; 

4. Verificar as condições para instalação de contadores de água; 

5. Orçamentar pedidos de ramal de abastecimento de água e águas 
residuais; 

6. Fiscalizar consumos fraudulentos em clientes e não clientes; 

7. Informar sobre o cumprimento dos requisitos para alterações de 
tarifário; 

8. Elaborar autos de notícia sobre irregularidades verificadas; 

9. Efetuar a suspensão de abastecimento de água decorrente de 
autos de embargo; 

10. Verificar o cumprimento do Regulamento de Descargas de Águas 
Residuais e Industriais em clientes não-domésticos; 

11. Elaborar informações, consultas e digitalizações em aplicação 
informática. 

 
 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Formação em Atendimento ao Público; Organização do Trabalho e Gestão de Tempo; e nas aplicações informáticas utilizadas na entidade 
na ótica do utilizador. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimento do Regulamento de Descargas de Águas Residuais Industriais (RDARI) e conhecimentos de informática na ótica do 
utilizador. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO IV. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ANEXO IX. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Coordenador/a Técnico/a dos Fiscais. 

DFIS/AO/01 
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Departamento Comercial - Dirigente 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Comercial SECTOR: Comercial 

FUNÇÃO: Diretor/a de Departamento ÁREA: Dirigente 

 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Assegurar a harmonização dos processos de natureza 
comercial e a coordenação da atividade comercial; 

2. Assegurar o ciclo comercial, designadamente atendimento, 
leitura e faturação; 

3. Participar na definição da política comercial e assegurar a 
respetiva aplicação; 

4. Elaborar e propor os sistemas tarifários, de acordo com as 
normas e diretrizes legais em vigor; 

5. Colaborar na elaboração do orçamento e nos planos e 
relatórios de gestão; 

6. Estudar e propor normas e procedimentos relativos ao 
Departamento; 

7. Elaborar pareceres, estudos, relatórios e previsões no âmbito 
comercial; 

8. Elaborar informação estatística e definição de índices de 
qualidade e eficiência; 

9. Planear e executar as substituições de contadores, no âmbito do 
controlo metrológico; 

10. Dar resposta, em articulação com os demais serviços, às 
reclamações apresentadas; 

11. Gerir o parque de contadores. 

2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura relevante para as atribuições da unidade orgânica. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Gestão de Serviços Públicos; Organização e atividade administrativa; Gestão de pessoas e liderança; Gestão de recursos humanos, 
orçamentais, materiais e tecnológicos; Informação e conhecimento; Qualidade, inovação e modernização; Internacionalização e assuntos 
comunitários; Gestão da mudança; Frequência e aproveitamento em cursos específicos para alta direção na Administração Pública. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Antiguidade não inferior a 6 anos na carreira de técnico superior; Conhecimentos técnicos e instrumentais na área comercial aplicável às 
áreas de atuação dos SIMAR. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO I. 
 
2.5 LEGAIS 

As constantes no ANEXO V. 

 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Diretor/a Delegado/a.  

DC/DIR/01 
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Departamento Comercial – Área Técnica 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Comercial SECTOR: Apoio Técnico 

FUNÇÃO: Técnico/a Superior ÁREA: Técnica 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Elaborar pareceres técnicos sobre as áreas de atuação do 
Departamento; 

2. Elaborar as cláusulas técnicas dos procedimentos de aquisição 
de bens ou serviços no âmbito da área de atuação do 
Departamento; 

3. Elaborar propostas de alteração de procedimentos com vista à 
melhoria do desempenho das atividades do Departamento; 

4. Analisar reclamações com conteúdo técnico sobre contadores ou 
execução de cortes;  

5. Analisar os relatórios técnicos sobre verificações extraordinárias 
de contadores de água; 

6. Participar no grupo de perdas de água dos SIMAR e propor 
medidas no âmbito da sua competência técnica; 

7. Gerir e controlar a substituição de contadores por tempo de 
vida útil ultrapassado, em articulação com a DAGC (Divisão de 
Atendimento e Gestão de Clientes), e de acordo com a 
legislação em vigor; 

8. Elaborar informação compilada em formato digital com recurso 
ao sistema de gestão comercial para apoio à decisão nas 
áreas de contadores e leituras; 

9. Efetuar a gestão do sistema de faturação comercial (key-user) 
para as áreas operacionais de contadores, leituras, cortes de 
abastecimento e cadastro comercial; 

10. Efetuar a gestão do sistema de telemetria de contadores em 
plataforma digital através da análise de dados e alarmes; 

11. Colaborar na Comissão Técnica CT 116 - Medição do 
Escoamento de Água em Condutas Fechadas da Associação 
Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA). 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura em Engenharia, Gestão, Economia ou afim. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Na área de atuação da unidade orgânica; Tecnologias de Informação e Comunicação, com incidência em folha de cálculo e introdução de 
dados em bases de dados; Normas aplicáveis ao Sistema de Gestão da Qualidade; Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados; 
Regimes Jurídicos da Autarquias Locais e dos Serviços Municipais de Abastecimento Público de Água, de Saneamento de Águas 
Residuais Urbanas e de Gestão de Resíduos Urbanos; Código dos Contratos Públicos; Metrologia. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos em Tecnologias de Informação e Comunicação; Experiência de funções na gestão comercial do abastecimento de água. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO II. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ANEXO VI. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Diretor/a de Departamento/a. 

  

DC/TS/01 
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Departamento Comercial – Área Técnica 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Comercial SECTOR: Apoio Técnico 

FUNÇÃO: Técnico/a Superior ÁREA: Técnica 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Efetuar a recolha e tratamento de elementos estatísticos do 
ciclo comercial, nomeadamente, atendimentos, faturação, dívida 
e de indicadores de desempenho das Divisões Comerciais 
(DFCC – Divisão de Faturação e Controlo de Consumos e 
DAGC – Divisão de Atendimento e Gestão de Clientes) com 
vista à elaboração de reportes para apoio à gestão; 

2. Efetuar a recolha, tratamento e análise de informação diversa 
proveniente da Base de Dados de Gestão Comercial e demais 
documentos de apoio à gestão; 

3. Elaborar o relatório de gestão semestral e anual das atividades 
do Departamento Comercial; 

4. Elaborar relatórios técnicos com propostas de melhoria e/ou 
correção de procedimentos ou operações; 

5. Elaborar mapas de indicadores com recurso à parametrização 
das diversas aplicações informáticas para apoio à gestão das 
unidades orgânicas do Departamento; 

6. Elaborar o reporte à ERSAR (Entidade Reguladora dos Serviços 
de Águas e Resíduos) - Avaliação da Qualidade de Serviço 
(AQS), com preenchimento de informação de âmbito comercial; 

7. Analisar e dar resposta a expediente técnico do departamento; 

8. Apurar o Custo Unitário por Serviço (AA – abastecimento de 
água, AR – águas residuais, RU – resíduos urbanos) para 
inclusão na fatura periódica dos clientes;  

9. Apurar o valor dos serviços diversos do Departamento 
Comercial com vista à elaboração do tarifário 

10. Elaborar a proposta anual de tarifário dos SIMAR; 

11. Calcular os Proveitos Tarifários (TUF AA – tarifário de utilizador 
final de abastecimento de água, TUF AR – tarifário de utilizador 
final de águas residuais e TUF RU – tarifário de utilizador final 
de resíduos urbanos), para a elaboração do reporte de contas à 
ERSAR (Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e 
Resíduos), a enviar pelo Departamento Administrativo e 
Financeiro; 

12. Preencher anualmente a informação relativa ao tarifário no 
Portal da ERSAR (Entidade Reguladora dos Serviços de Águas 
e Resíduos); 

13. Analisar a legislação, regulamentos e demais documentação 
relevante no âmbito da área comercial e informar 
superiormente. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura em Gestão, Economia ou afim. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Na área de atuação da unidade orgânica; Tecnologias de Informação e Comunicação, com incidência em folha de cálculo e introdução de 
dados em bases de dados; Normas aplicáveis ao Sistema de Gestão da Qualidade; Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados; 
Regimes Jurídicos da Autarquias Locais e dos Serviços Municipais de Abastecimento Público de Água, de Saneamento de Águas 
Residuais Urbanas e de Gestão de Resíduos Urbanos. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos em Tecnologias de Informação e Comunicação; Experiência de funções na gestão comercial no âmbito das atribuições dos 
SIMAR. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO II. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ANEXO VI. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Diretor/a de Departamento.  

DC/TS/02 
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Departamento Comercial – Técnico de Informática 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Comercial SECTOR: Comercial 

FUNÇÃO: Técnico/a de Informática ÁREA: Informática 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Infraestruturas tecnológicas: 

1.1 Prestar apoio técnico aos utilizadores do sistema de gestão 
comercial enquanto Key-User; 

1.2 Parametrizar novas funcionalidades em aplicação informática e 
atualização das existentes, nomeadamente, execuções fiscais, 
fatura eletrónica e tarifários; 

1.3 Parametrizar os interfaces com outras aplicações informáticas 
existentes nos SIMAR; 

1.4 Parametrizar e acompanhar os processos de finishing e printing, 
cobranças payshop e SIBS (Sociedade Interbancária de 
Serviços), call center, prestador de serviços de corte e 
prestador para substituição de contadores por controlo 
metrológico; 

1.5 Participar em reuniões com entidades externas, sempre que 
solicitado e/ou necessário. 

2. Engenharia de software: 

2.1 Prestar apoio técnico na obtenção de dados relevantes para 
análise por solicitação dos dirigentes e técnicos; 

2.2 Elaborar documentos orientadores para procedimentos de 
processos em aplicação informática; 

2.3 Colaborar com entidades externas na implementação do 
módulo de execuções fiscais. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Curso tecnológico, curso das escolas profissionais ou curso de qualificação de nível III / Informática. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Na área de atuação da unidade orgânica; Visual Basic; Folha de cálculo avançado; De entre a identificada no ANEXO n.º 3 da Portaria n.º 
358/2002, de 3 de abril. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Tecnologias informáticas na área comercial; Desenvolvimentos de Software; Comunicações; Tecnologias de Sistemas; Conhecimento do 
ciclo comercial no âmbito das atribuições dos SIMAR. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 
2.5 LEGAIS 

O referido no ponto 1. Principais Atividades, em articulação com o art.º 3.º da Portaria n.º 358/2002, de 3 de abril. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Diretor/a de Departamento. 
  

DC/TI/01 
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Departamento Comercial – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Comercial SECTOR: Chefe de Divisão e Apoio 

FUNÇÃO: Assistente Técnico/a ÁREA: Administrativa 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Receber, analisar e enviar o expediente dirigido à Direção do 
Departamento Comercial em aplicação informática; 

2. Receber, analisar e enviar o expediente dirigido ao Diretor/a de 
Departamento em suporte papel; 

3. Receber, analisar e enviar correio eletrónico dirigido à Direção 
de Departamento através de correio eletrónico; 

4. Compilar, organizar e preparar o expediente que seja submetido 
a despacho do/a Diretor/a Delegado/a; 

5. Efetuar requisições de compra, economato e armazém em 
aplicação informática e intranet dos SIMAR; 

6. Elaborar e encaminhar informações, ofícios, atas e relatórios; 

 

7. Organizar e arquivar a documentação, separando-a em função 
do tipo de assunto, ou do tipo de documento, respeitando as 
regras e procedimentos de arquivo; 

8. Atender e encaminhar, telefónica ou presencialmente, o público 
interno e externo, nomeadamente clientes, fornecedores e 
trabalhadores, em função do tipo de informação ou serviço 
pretendido; 

9. Gerir e organizar a agenda do/a Diretor/a de Departamento 
através de correio eletrónico com as diversas unidades 
orgânicas e entidades externas; 

10. Agendar reuniões internas e externas e preparar a 
documentação de apoio. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Tecnologias de Informação e Comunicação com incidência no correio eletrónico e processamento de texto; Aplicações informáticas 
utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Atendimento telefónico e presencial; Técnicas de comunicação escrita; Organização e 
constituição de arquivo. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Nas áreas administrativas de atendimento, arquivo e comunicação; Conhecimentos de informática na ótica do utilizador. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ponto II do ANEXO VII. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Diretor/a de Departamento. 
  

DC/AT/01 
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Divisão de Faturação e Controlo de Consumos – Dirigente 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Comercial / Divisão de 
Faturação e Controlo de Consumos 

SECTOR: Faturação e Controlo de Consumos 

FUNÇÃO: Chefe de Divisão  ÁREA: Dirigente 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Elaborar relatórios sobre a atividade desenvolvida; 

2. Elaborar propostas de realização de campanhas de melhoria da 
informação; 

3. Analisar os mapas produzidos pelo sistema comercial e efetuar 
a sua distribuição pelos sectores respetivos; 

4. Assegurar a qualidade dos serviços prestados, nomeadamente 
das atividades de leitura e de faturação; 

5. Assegurar a gestão das dívidas e o seu eventual envio para 
contencioso; 

6. Garantir a emissão de faturação dos serviços relacionados com 
o abastecimento de água e saneamento; 

7. Assegurar a gestão de anomalias de leitura e de erros de 
faturação e proceder às respetivas correções; 

8. Gerir pedidos de recolha de leitura para casos suscetíveis de 
dúvida; 

9. Proceder à análise da qualidade da contratação, da leitura e da 
faturação; 

10. Controlar a resolução de anomalias de faturação; 

11. Controlar as emissões de faturas de venda de bens e serviços 
prestados; 

12. Assegurar o controlo da emissão de notas de débito e crédito; 

13. Proceder ao controlo da faturação decorrente da cessação de 
contrato ou da substituição de contador parado; 

14. Gerir os serviços de corte e revisão de corte; 

15. Promover as denúncias de contrato por falta de pagamento de 
faturação; 

16. Assegurar a gestão do ciclo de leituras; 

17. Gerir situações anómalas ou potencialmente fraudulentas, 
elaborando participações, convocatórias e demais diligências no 
âmbito da fase prévia dos processos de contraordenação; 

18. Promover ações de fiscalização dos locais de consumo sem 
cliente e selagem dos dispositivos sempre que necessário; 

19. Assegurar a gestão das equipas dos Leitores; 

20. Estudar e avaliar a antiguidade das dívidas existentes em 
função da sua maturidade. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura relevante para as atribuições da unidade orgânica. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; frequência e aproveitamento em cursos específicos para alta direção na Administração Pública. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Antiguidade não inferior a 4 anos na carreira de técnico superior. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO I. 
 

2.5 LEGAIS 
As constantes no ANEXO V. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Diretor/a do Departamento Comercial. 

  

DFCC/DIR/01 
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Divisão de Faturação e Controlo de Consumos – Coordenação 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Comercial / Divisão de 
Faturação e Controlo de Consumos 

SECTOR: Cortes e Gestão de Dívidas 

FUNÇÃO: Coordenador/a Técnico/a ÁREA: Administrativa 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Coordenar a atividade do sector, assegurando a gestão dos 
meios humanos necessários; 

2. Organizar o mapa de férias anual do sector; 

3. Apresentar propostas com vista à melhoria do desempenho no 
âmbito da atividade; 

4. Controlar diariamente o processo de controlo de cobranças; 

5. Gerir e programar serviços de corte por incumprimento de 
pagamento de faturas; 

6. Gerir e programar serviços de leitura, abertura e fecho de água; 

7. Conferir mapas de produção diária e mensal do prestador de 
serviços; 

8. Promover a boa execução dos serviços pelo prestador de 
serviços; 

9. Analisar e tratar serviços nos diversos estados de resolução; 

10. Analisar e tratar avisos de corte devolvidos; 

11. Desencadear os processos de execução fiscal; 

12. Elaborar informações e ofícios no sistema informático em 
aplicação informática; 

13. Atendimento telefónico a clientes internos, externos e prestador 
de serviços; 

14. Analisar e tratar expediente de clientes com dívida de faturação 
periódica; 

15. Analisar e tratar expediente de entidades com dívida de 
faturação diversa. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Gestão de equipas; Atendimento telefónico, Comunicação escrita, Processamento de texto e Folhas de cálculo; Aplicações informáticas 
utilizadas na organização na ótica do utilizador; Regulamento Geral de Proteção de Dados. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Coordenação de equipas; Conhecimentos de informática na ótica do utilizador e conhecimentos específicos em aplicação informática 
utilizada na entidade. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto I do ANEXO VII. 

 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Chefe de Divisão de Faturação e Controlo de Consumos. 
  

DFCC/COORD/01 
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Divisão de Faturação e Controlo de Consumos – Coordenação 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Comercial / Divisão de 
Faturação e Controlo de Consumos 

SECTOR: Leituras 

FUNÇÃO: Coordenador/a Técnico/a  ÁREA: Administrativa 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Controlar a mobilidade das áreas de leitura de contadores, com 
o carregamento/descarregamento dos giros nos PDA’S para o 
sistema informático; 

2. Tratar anomalias decorrentes de leitura de contadores; 

3. Registar e tratar leituras recebidas por correio eletrónico; 

4. Tratar clientes monitorizados com o envio periódico de ofícios 
para obtenção de leituras; 

5. Gerir pedidos de serviço e sua distribuição pelos fiscais de 
leitura; 

6. Assegurar a gestão de anomalias de leitura e proceder às 
respetivas correções; 

7. Gerir pedidos de recolha de leitura para casos suscetíveis de 
dúvida; 

8. Assegurar a gestão do ciclo de leituras; 

9. Tratar documentos recebidos em aplicação informática; 

10. Elaborar ofícios em aplicação informática; 

11. Examinar e analisar faturas devolvidas em aplicação 
informática; 

12. Controlar as ausências de leituras superiores a seis meses; 

13. Gerenciar pedidos de serviço de verificação de leituras;  

14. Emitir pedidos de serviço para verificação de leituras; 

15. Criar mapas de cliente para baixas de contrato; 

16. Responder aos pedidos de informação solicitados pela Divisão 
de Fiscalização; 

17. Efetuar o atendimento telefónico a clientes internos. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Processamento de texto e Folhas de cálculo; Aplicações informáticas utilizadas na organização na ótica do utilizador. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos de informática na ótica do utilizador. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto I do ANEXO VII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe de Divisão de Faturação e Controlo de Consumos.  

DFCC/COORD/02 
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Divisão de Faturação e Controlo de Consumos – Coordenação 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Comercial / Divisão de 
Faturação e Controlo de Consumos 

SECTOR: Faturação 

FUNÇÃO: Coordenador/a Técnico/a  ÁREA: Administrativa 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Coordenar a atividade do sector, assegurando a gestão dos 
meios humanos necessários; 

2. Organizar o mapa de férias anual do sector; 

3. Apresentar propostas com vista à melhoria do desempenho no 
âmbito da atividade; 

4. Emitir faturação periódica aos clientes dos SIMAR; 

5. Emitir faturação de serviços prestados, continuados ou 
ocasionais; 

6. Emitir faturação de processos de contraordenação e custas 
judiciais; 

7. Emitir reembolsos ou restituições de importâncias quando 
comprovadamente devidas ao cliente; 

8. Resolver erros de faturação, correções de faturação e 
tratamento de análises de conta; 

9. Marcar serviços de leitura, verificações técnicas, revisões de 
corte, verificação de condições de abastecimento e outros 
necessários à prossecução dos objetivos relativos à faturação; 

10. Executar procedimentos relativos a roturas na rede predial ou 
dispositivos de utilização; 

11. Apoiar o Back Office; 

12. Tratar expediente relacionado com as competências do sector 
em aplicação informática. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Gestão de equipas; Atendimento telefónico e presencial; Processamento de texto e Folhas de cálculo; Aplicações informáticas utilizadas na 
organização na ótica do utilizador; Regulamento do Serviço de Abastecimento de Água; Lei dos Serviços Públicos Essenciais; Regime 
Jurídico dos Serviços Municipais de Abastecimento de Água, de Saneamento de Águas Residuais e de Gestão de Resíduos Urbanos; 
Regulamento Geral de Proteção de Dados. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Coordenação de equipas; Conhecimentos de informática na ótica do utilizador e conhecimentos específicos em aplicação informática 
utilizada na entidade. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto I do ANEXO VII. 

 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Chefe de Divisão de Faturação e Controlo de Consumos. 
  

DFCC/COORD/03 
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Divisão de Faturação e Controlo de Consumos – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Comercial / Divisão de 
Faturação e Controlo de Consumos 

SECTOR: Chefe de Divisão e Apoio 

FUNÇÃO: Assistente Técnico/a  ÁREA: Administrativa 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Receber, analisar e enviar o expediente dirigido para a Divisão 
em aplicação informática; 

2. Processar os documentos e registos externos e de saída em 
aplicação informática; 

3. Elaborar e encaminhar informações, ofícios, atas e relatórios; 

4. Gerir e organizar a agenda da chefia de Divisão através de 
correio eletrónico com as diversas unidades orgânicas e 
entidades externas; 

5. Agendar reuniões internas e externas; 

6. Atender, encaminhar, telefónica ou presencialmente, o público 
interno e externo, nomeadamente clientes, em função do tipo de 
informação ou serviço pretendido; 

7. Elaborar mapa de férias e informações sobre o trabalho 
suplementar;  

8. Retirar, registar e tratar dados de faturas emitidas pelos CTT 
Correios de Portugal em aplicação informática; 

9. Conferir e tratar a documentação relativa às comunicações 
enviadas pelos CTT Correios de Portugal; 

10. Confirmar e encaminhar faturação às entidades pagadoras, 
nomeadamente autarquias e entidades bancárias; 

11. Proceder à realização de requisições internas de compra e de 
economato em aplicação informática. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1  EDUCAÇÃO 

12º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Gestão de equipas; Atendimento telefónico e presencial; Processamento de texto e Folhas de cálculo; Aplicações informáticas utilizadas na 
organização na ótica do utilizador; Regulamento do Serviço de Abastecimento de Água; Lei dos Serviços Públicos Essenciais; Regime 
Jurídico dos Serviços Municipais de Abastecimento de Água, de Saneamento de Águas Residuais e de Gestão de Resíduos Urbanos; 
Regulamento Geral de Proteção de Dados. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Coordenação de equipas; Conhecimentos de informática na ótica do utilizador e conhecimentos específicos em aplicação informática 
utilizada na entidade. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto II do ANEXO VII. 

 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Chefe de Divisão de Faturação e Controlo de Consumos. 
  

DFCC/AT/01 
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Divisão de Faturação e Controlo de Consumos – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Comercial / Divisão de 
Faturação e Controlo de Consumos 

SECTOR: Cortes e Gestão de Dívidas 

FUNÇÃO: Assistente Técnico/a  ÁREA: Administrativa 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Controlar o processo de controlo de cobranças; 

2. Gerir e programar serviços de corte por incumprimento de 
pagamento de faturas; 

3. Gerir e programar serviços de leitura, abertura e fecho de água; 

4. Conferir mapas de produção diária e mensal do prestador de 
serviços; 

5. Promover a boa execução dos serviços pelo prestador de 
serviços; 

6. Analisar e tratar serviços nos diversos estados de resolução; 

7. Analisar e tratar avisos de corte devolvidos; 

8. Desencadear os processos de execução fiscal; 

9. Elaborar informações e ofícios em aplicação informática; 

10. Efetuar atendimento telefónico a clientes internos, externos e 
prestador de serviços; 

11. Analisar/tratar expediente de clientes com dívida de faturação 
periódica; 

12. Analisar/tratar expediente de entidades com dívida de faturação 
diversa. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Atendimento telefónico; Comunicação escrita; Processamento de texto e Folhas de cálculo; Aplicações informáticas utilizadas na 
organização na ótica do utilizador; Regulamento Geral de Proteção de Dados. 
. 

2.3 EXPERIÊNCIA 
Conhecimentos de informática na ótica do utilizador. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto II do ANEXO VII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Coordenador/a Técnico/a do Sector de Cortes e Gestão da Dívida. 

  

DFCC/AT/02 
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Divisão de Faturação e Controlo de Consumos – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Comercial / Divisão de 
Faturação e Controlo de Consumos 

SECTOR: Leituras 

FUNÇÃO: Assistente Técnico/a  ÁREA: Administrativa 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Controlar a mobilidade das áreas de leitura de contadores, com 
o carregamento/descarregamento dos giros nos PDA’S para o 
sistema informático; 

2. Tratar anomalias decorrentes de leitura de contadores; 

3. Registar e tratar leituras recebidas por correio eletrónico; 

4. Tratar clientes monitorizados com o envio periódico de ofícios 
para obtenção de leituras; 

5. Gerir pedidos de serviço e sua distribuição pelos fiscais de 
leitura; 

6. Assegurar a gestão de anomalias de leitura e proceder às 
respetivas correções; 

7. Gerir pedidos de recolha de leitura para casos suscetíveis de 
dúvida; 

8. Assegurar a gestão do ciclo de leituras; 

9. Tratar documentos recebidos em aplicação informática; 

10. Elaborar ofícios em aplicação informática; 

11. Examinar e analisar faturas devolvidas em aplicação 
informática; 

12. Controlar as ausências de leituras superiores a seis meses; 

13. Gerenciar pedidos de serviço de verificação de leituras;  

14. Emitir pedidos de serviço para verificação de leituras; 

15. Criar mapas de cliente para baixas de contrato; 

16. Responder aos pedidos de informação solicitados pela Divisão 
de Fiscalização; 

17. Efetuar o atendimento telefónico a clientes internos. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Processamento de texto e Folhas de cálculo; Aplicações informáticas utilizadas na organização na ótica do utilizador. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos de informática na ótica do utilizador. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto II do ANEXO VII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Coordenador/a Técnico/a do Sector de Leituras. 

  

DFCC/AT/03 
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Divisão de Faturação e Controlo de Consumos – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Comercial / Divisão de 
Faturação e Controlo de Consumos 

SECTOR: Faturação 

FUNÇÃO: Assistente Técnico/a  ÁREA: Administrativa 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Emitir faturação periódica aos clientes dos SIMAR; 

2. Emitir faturação de serviços prestados, continuados ou 
ocasionais; 

3. Emitir faturação de processos de contraordenação e custas 
judiciais; 

4. Emitir reembolsos ou restituições de importâncias quando 
comprovadamente devidas ao cliente; 

5. Resolver erros de faturação, correções de faturação e 
tratamento de análises de conta; 

6. Marcar serviços de leitura, verificações técnicas, revisões de 
corte, verificação de condições de abastecimento e outros 
necessários à prossecução dos objetivos relativos à faturação; 

7. Executar procedimentos relativos a roturas na rede predial ou 
dispositivos de utilização; 

8. Apoiar o Back Office; 

9. Tratar expediente relacionado com as competências do sector 
em aplicação informática. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Atendimento telefónico e presencial; Processamento de texto e Folhas de cálculo; Aplicações informáticas utilizadas na organização na 
ótica do utilizador; Regulamento do Serviço de Abastecimento de Água; Lei dos Serviços Públicos Essenciais; Regime Jurídico dos 
Serviços Municipais de Abastecimento de Água, de Saneamento de Águas Residuais e de Gestão de Resíduos Urbanos; Regulamento 
Geral de Proteção de Dados. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos de informática na ótica do utilizador. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto II do ANEXO VII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Coordenador/a Técnico/a do Sector de Faturação. 

  

DFCC/AT/04 
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Divisão de Faturação e Controlo de Consumos – Área Operacional 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Comercial / Divisão de 
Faturação e Controlo de Consumos 

SECTOR: Leituras 

FUNÇÃO: Leitor/a ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Efetuar a leitura dos contadores instalados e verificar locais 
vagos; 

2. Verificar anomalias existentes nos contadores (ausência de 
consumo, consumos fraudulentos e erros de leitura); 

3. Verificar a localização de contadores instalados; 

4. Atualizar o registo de contadores instalados. 

 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Relacionamento interpessoal. 
 

2.3 EXPERIÊNCIA 
Conhecimentos de informática na ótica do utilizador. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO IV. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto III do ANEXO VIII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Coordenador/a Técnico/a do Sector de Leituras. 

  

DFCC/AO/01 
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Divisão de Faturação e Controlo de Consumos – Área Operacional 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Comercial / Divisão de 
Faturação e Controlo de Consumos 

SECTOR: Leituras 

FUNÇÃO: Fiscal de Leituras  ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Executar pedidos de serviço de verificação de leitura; 

2. Verificar leituras de contador; 

3. Testar o funcionamento do contador; 

4. Confirmar moradas de consumo; 

5. Confirmar localização do contador; 

6. Confirmar número/marca do contador; 

7. Confirmar o estado da instalação; 

8. Confirmar moradas de local de consumo e respetivos 
arruamentos nos circuitos; 

9. Inserir novos locais de consumo e respetivos arruamento nos 
giros; 

10.  Verificar e selar contadores. 

 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Conhecimentos sobre funcionamento de contadores de água; Relacionamento interpessoal. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos de informática na ótica do utilizador. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO IV. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto III do ANEXO VIII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Coordenador/a Técnico/a do Sector de Leituras. 

  

DFCC/AO/02 
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Divisão de Atendimento e Gestão de Clientes – Dirigente 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Comercial / Divisão de 
Atendimento e Gestão de Clientes 

SECTOR: Atendimento e Gestão de Clientes 

FUNÇÃO: Chefe de Divisão ÁREA: Dirigente 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Gerir os recursos humanos, patrimoniais e técnicos afetos à 
Divisão; 

2. Participar em reuniões com as unidades orgânicas dos SIMAR; 

3. Assegurar a ligação com outras unidades orgânicas, com vista 
a implementação de melhorias e comunicação das mesmas 
superiormente; 

4. Orientar e prestar apoio aos Coordenadores dos sectores; 

5. Autorizar reembolsos, até ao valor autorizado; 

6. Supervisionar a gestão e a política dos contratos; 

7. Gerir os tarifários especiais; 

8. Autorizar acordos de pagamentos de faturas em prestações, até 
ao valor autorizado; 

9. Solicitar superiormente pedidos de autorização de despesa; 

10. Analisar o expediente e a sua ligação com outras unidades 
orgânicas. 

11. Gerir a política para o parque de contadores; 

12. Supervisionar a análise e tratamento das não conformidades no 
âmbito das reclamações apresentadas; 

13. Gerir a relação presencial e telefónica com o cliente. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura relevante para as atribuições da unidade orgânica. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Frequência e aproveitamento em cursos específicos para alta direção na Administração Pública. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Antiguidade não inferior a 4 anos na carreira de técnico superior; Conhecimentos técnicos e instrumentais nas áreas de atendimento e 
gestão de clientes. 
 

2.4 COMPORTAMENTAIS 
As constantes no ANEXO I. 
 

2.5 LEGAIS 
As constantes no ANEXO V. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Diretor/a do Departamento Comercial. 

  

DAGC/DIR/01 
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Divisão de Atendimento e Gestão de Clientes – Área Técnica 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Comercial / Divisão de 
Atendimento e Gestão de Clientes 

SECTOR: Reclamações 

FUNÇÃO: Técnico/a Superior (Responsável Técnico/a) ÁREA: Técnica 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Proceder ao controlo dos prazos de resposta das reclamações; 

2. Assinar as respostas às reclamações (excetuando as dirigidas a 
Entidades ou Organismos Públicos); 

3. Proceder à análise e fundamentação das respostas elaboradas, 
antes de serem remetidas ao reclamante; 

4. Confirmar o preenchimento do Mapa de Reclamações do 
sector; 

5. Analisar e, se necessário, reencaminhar os pedidos de 
esclarecimentos enviados pela Entidade Reguladora dos 
Serviços de Águas e Resíduos - ERSAR; 

6. Colocar faturas em exceção de cobrança; 

7. Autorizar pedidos de pagamentos em prestações, até ao limite 
autorizado, cujo valor não ultrapasse os montantes autorizados; 

8. Autorizar a restituição de importâncias indevidamente 
processadas, até aos montantes autorizados; 

9. Definir procedimentos por forma a melhorar a execução das 
tarefas. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura relevante para as atribuições da unidade orgânica. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Normas aplicáveis ao Sistema de Gestão da Qualidade; Regulamento Geral sobre a Proteção de 
Dados; Gestão de equipas; Relacionamento interpessoal; Técnicas de liderança e motivação; Tecnologias de Informação e Comunicação, 
com incidência no correio eletrónico, processamento de texto, folha de cálculo e introdução de dados em bases de dados; Aplicações 
informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador;  
 

2.3 EXPERIÊNCIA 
Conhecimentos de informática na ótica do utilizador; Gestão de equipas; Conhecimento dos requisitos aplicáveis ao Sistema de Gestão da 
Qualidade; Conhecimento do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. 
 

2.4 COMPORTAMENTAIS 
As constantes no ANEXO II. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ANEXO VI. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe de Divisão do Atendimento e Gestão de Clientes. 

  

DAGC/TS/01 
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Divisão de Atendimento e Gestão de Clientes – Área Técnica 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Comercial / Divisão de 
Atendimento e Gestão de Clientes 

SECTOR: Reclamações 

FUNÇÃO: Técnico/a Superior ÁREA: Técnica 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Analisar e dar resposta às reclamações exaradas no Livro de 
Reclamações (formato físico e eletrónico) e noutros 
formatos/plataformas, designadamente, correio eletrónico, 
carta, fax e portais de reclamação; 

2. Articular com as outras unidades orgânicas a 
análise/informação para elaborar resposta devidamente 
enquadradas e fundamentadas;  

3. Criar serviços para obtenção de elementos que permitam a 
análise da reclamação em aplicação informática;  

4. Proceder a abertura de análises de contas; 

5. Atualizar contactos dos clientes em aplicação informática; 

6. Solicitar ao Sector de Leituras a monitorização de clientes com 
longos períodos de ausência de leituras; 

7. Solicitar correção de faturação no âmbito da caducidade, 
prescrição e erros de leitura; 

 

8. Elaborar respostas em concordância com os regulamentos e 
legislação em vigor; 

9. Preencher o Mapa das Reclamações em software próprio; 

10. Inserir reclamações exaradas no Livro de Reclamações 
(formato físico e eletrónico) e respetiva resposta no portal da 
ERSAR (Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e 
Resíduos); 

11. Responder a pedidos de esclarecimentos/pareceres solicitados 
pela entidade reguladora – ERSAR (Entidade Reguladora dos 
Serviços de Águas e Resíduos); 

12. Analisar e criar registo de reclamações efetuadas diretamente 
na ERSAR (Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e 
Resíduos); 

13. Elaborar o preenchimento de “Relatório de Não Conformidade” 
de reclamações respeitantes ao Departamento Comercial. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura em Ciências Sociais, da Comunicação ou afim. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Tecnologias de Informação e Comunicação com incidência no correio eletrónico, processamento de texto, folha de cálculo e introdução de 
dados em bases de dados; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Técnicas de comunicação escrita; 
Organização do trabalho e gestão de tempo; Normas aplicáveis ao Sistema de Gestão da Qualidade; Regulamento Geral sobre a Proteção 
de Dados. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos em Tecnologias de Informação e Comunicação; Tratamento de reclamações. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO II. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ANEXO VI. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Responsável Técnico/a do Sector de Reclamações. 

  

DAGC/TS/02 
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Divisão de Atendimento e Gestão de Clientes – Coordenação 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Comercial / Divisão de 
Atendimento e Gestão de Clientes 

SECTOR: Atendimento 

FUNÇÃO: Coordenador/a Técnico/a ÁREA: Coordenação 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Coordenar as equipas do Atendimento; 

2. Organizar escalas de serviço; 

3. Analisar, solucionar e encaminhar expediente; 

4. Analisar reclamações do atendimento, fornecer dados para 
resposta; 

5. Estabelecer contactos entre Divisões; 

6. Reportar superiormente anomalias que impeçam o bom 
funcionamento do sector; 

7. Apresentar propostas com vista à melhoria do desempenho no 
âmbito da atividade do sector; 

8. Efetuar atendimentos aos clientes quando solicitado; 

9. Mediar conflitos no Atendimento; 

10. Extrair dados estatísticos (Linha Única SIMAR/Atendimentos 
Presenciais); 

11. Coordenar mapas de férias e justificar faltas e ausências no 
registo pontométrico; 

12. Elaborar fecho de caixa diário; 

13. Efetuar controlo de notas de crédito; 

14. Requisitar bens ao Economato e Reprografia; 

15. Assinar correspondência decorrente da atividade do sector; 

16. Analisar e autorizar celebração de planos de pagamento em 
prestações. 

 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Gestão de equipas e relacionamento interpessoal; Gestão de conflitos; Técnicas de liderança e 
motivação; Tecnologias de Informação e Comunicação, com incidência no correio eletrónico, processamento de texto, folha de cálculo e 
introdução de dados em bases de dados; Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados; Aplicações informáticas utilizadas na entidade 
na ótica do utilizador; Atendimento ao público. 
 

2.3 EXPERIÊNCIA 
Nas áreas administrativas de atendimento, arquivo e comunicação; Conhecimentos de informática na ótica do utilizador; Gestão de 
Equipas. 
 

2.4 COMPORTAMENTAIS 
As constantes no ANEXO III. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto I do ANEXO VII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe de Divisão do Atendimento e Gestão de Clientes. 

  

DAGC/COORD/01 
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Divisão de Atendimento e Gestão de Clientes – Coordenação 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Comercial / Divisão de 
Atendimento e Gestão de Clientes 

SECTOR: Contratação 

FUNÇÃO: Coordenador/a Técnico/a ÁREA: Coordenação 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Supervisionar a adesão, atualização ou cancelamento de dados 
contratuais; 

2. Controlar a ativação e reativação de contratos; 

3. Controlar e validar a exceção de faturação de tarifas; 

4. Validar as alterações de tarifário; 

5. Supervisionar os requerimentos para adesão/renovação dos 
Tarifários Familiar e Social; 

6. Controlar os valores dos pedidos de assunção de dívida; 

7. Analisar e conceder pedidos de pagamento em prestações até 
ao valor autorizado; 

8. Supervisionar a elaboração de ofícios para envio de contratos, 
adendas e rescisões provenientes da linha comercial; 

9. Elaborar resposta a pedidos de informações solicitadas por 
entidades públicas -Tribunais, Autoridade Tributária, Polícia de 
Segurança Pública (PSP), Polícia Judiciária (PJ), Serviço 
Estrangeiros e Fronteiras (SEF); 

10. Responder a solicitações de contactos telefónicos com clientes; 

11. Esclarecer questões colocadas pelos atendedores e por colegas 
de outras unidades orgânicas; 

12. Monitorizar o controlo de contratos a título precário. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Gestão de equipas e relacionamento interpessoal; Gestão de conflitos; Técnicas de liderança e 
motivação; Tecnologias de Informação e Comunicação, com incidência no correio eletrónico, processamento de texto, folha de cálculo e 
introdução de dados em bases de dados; Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados; Aplicações informáticas utilizadas na entidade 
na ótica do utilizador; Atendimento ao público. 
 

2.3 EXPERIÊNCIA 
Nas áreas administrativas de atendimento, arquivo e comunicação; Conhecimentos de informática na ótica do utilizador; Gestão de 
equipas. 
 

2.4 COMPORTAMENTAIS 
As constantes no ANEXO III. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto I do ANEXO VII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe de Divisão do Atendimento e Gestão de Clientes. 

  

DAGC/COORD/02 
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Divisão de Atendimento e Gestão de Clientes – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Comercial / Divisão de 
Atendimento e Gestão de Clientes 

SECTOR: Apoio Administrativo 

FUNÇÃO: Assistente Técnico/a ÁREA: Administrativa 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Prestar atendimento telefónico e presencial; 

2. Tramitar o expediente dirigido à unidade orgânica; 

3. Elaborar ofícios e /ou correio eletrónico; 

4. Elaborar informações e pedidos de autorização prévia para 
realização de trabalho suplementar; 

5. Registar em aplicação informática pedido de férias, justificação 
de faltas, ou outros; 

6. Elaborar mapas de férias; 

7. Efetuar requisições de compra, economato e armazém em 
aplicação informática; 

8. Tramitar pedidos de serviços gerados em aplicação informática, 
(ex. alteração de tarifários, verificação das condições de 
instalação, etc.) para os sectores da unidade orgânica e para 
outras unidades orgânicas; 

9. Agendar reuniões internas e externas. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Tecnologias de Informação e Comunicação, com incidência no correio eletrónico, processamento de texto, folha de cálculo e introdução de 
dados em bases de dados; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Atendimento telefónico e presencial; 
Técnicas de comunicação escrita; Organização e constituição de arquivo; Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Nas áreas administrativas de atendimento, arquivo e comunicação; Conhecimentos em Tecnologias de Informação e Comunicação; 
Experiência no apoio, organização e preparação de reuniões; Experiência de controlo de prazos documentais. 
 

2.4 COMPORTAMENTAIS 
As constantes no ANEXO III. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto II do ANEXO VII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe de Divisão de Atendimento e Gestão de Clientes. 

  

DAGC/AT/01 
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Divisão de Atendimento e Gestão de Clientes – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Comercial / Divisão de 
Atendimento e Gestão de Clientes 

SECTOR: Colocação e Substituição de Contadores 

FUNÇÃO: Assistente Técnico/a ÁREA: Administrativa 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Tratar o expediente em aplicação informática; 

2. Resolver pedidos de serviço de colocação, substituição e 
retirada de contadores; 

3. Suspender serviços não executados; 

4. Criar pedidos de serviço para Cadastro, Fiscalização e Divisão 
de Águas e outras Divisões; 

5. Elaborar criação de contadores e atualização em aplicação 
informática; 

6. Proceder às colocações dos contadores em aplicação 
informática; 

7. Proceder às retiradas – levantamento do contador em aplicação 
informática;  

8. Elaborar fecho de água, em aplicação informática - quando não 
se consegue executar a retirada do contador; 

9. Efetuar substituições, em aplicação informática - substituir o 
contador por um novo contador (análise à faturação e anulação 
de créditos bem como débito de médias); 

10. Atender telefonicamente os colegas do atendimento ao público 
e de outras Divisões; 

11. Gerir as equipas dos funcionários que se encontram a executar 
os serviços no exterior; 

12. Imprimir o serviço diário para ser executado no exterior; 

13. Emitir listagens do serviço que diariamente é executado pelos 
trabalhadores de exterior; 

14. Receber o serviço que vem dos operacionais; 

15. Transmitir informações aos funcionários pelo telefone inerentes 
aos serviços; 

16. Digitalizar os documentos;  

17. Arquivar pedidos de serviço; 

18. Confirmar listagens da empresa externa das substituições de 
campanha; 

19. Confirmar a listagem de contadores para abate mensal e envio 
para a Divisão Financeira – Património; 

20. Contatar os clientes para marcação de serviços; 

21. Elaborar o processo de verificações extraordinárias (solicitar 
verba, registo no site do IPQ (Instituto Português da Qualidade), 
envio de contadores para laboratório indicado pelo IPQ após 
verificação dos mesmos, retirar relatório no site do IPQ, envio 
para análise para resposta posterior ao cliente); 

22. Elaborar verificações técnicas (roturas) e oficiar o cliente após a 
verificação; 

23. Preencher mapas estatísticos de colocações, substituições e 
retiradas de contador. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Tecnologias de Informação e Comunicação, com incidência no correio eletrónico, processamento de texto, folha de cálculo e introdução de 
dados em bases de dados; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Atendimento telefónico; Técnicas de 
comunicação escrita; Organização e constituição de arquivo; Trabalho em equipa; Gestão de stress. 
 

2.3 EXPERIÊNCIA 
Nas áreas administrativas de atendimento, arquivo e comunicação; Conhecimentos em Tecnologias de Informação e Comunicação 
 

2.4 COMPORTAMENTAIS 
As constantes no ANEXO III. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto II do ANEXO VII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe de Divisão de Atendimento e Gestão de Clientes.   

DAGC/AT/02 
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Divisão de Atendimento e Gestão de Clientes – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Comercial / Divisão de 
Atendimento e Gestão de Clientes 

SECTOR: Atendimento 

FUNÇÃO: Assistente Técnico/a ÁREA: Administrativa 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Gerir a relação presencial e telefónica com o cliente; 

2. Celebrar e rescindir contratos; 

3. Ativar e cancelar pagamentos por débito direto; 

4. Elaborar pedidos de aferição e verificação de contadores; 

5. Elaborar pedidos de substituição de contadores; 

6. Efetuar pedidos de verificação de condições de abastecimento; 

7. Efetuar pedidos de verificações de consumos fraudulentos; 

8. Elaborar pedidos de limpezas de fossas; 

9. Efetuar pedidos e cobranças de adesão/renovação do RDARI 
(Regulamento de Descarga de Águas Residuais Industriais); 

10. Emitir faturação/cobrar análises de água, vistorias de redes de 
águas, águas residuais e resíduos urbanos, projetos de redes 
de águas, águas residuais e resíduos sólidos, abertura e fecho 
de água, deslocações, avenças de água e coimas; 

11. Elaborar e cobrar acordos de pagamentos em prestações; 

12. Cobrar faturas e tratamento de notas de crédito; 

13. Rececionar leituras; 

14. Programar leituras especiais; 

15. Rececionar e analisar tarifários especiais (sociais, familiares); 

16. Efetuar pedidos alteração de tarifários; 

17. Prestar esclarecimentos de faturação; 

18. Emitir faturação extraordinária; 

19. Elaborar pedidos de exceção de faturação de tarifas de águas 
residuais e resíduos sólidos;  

20. Rececionar documentação endereçada aos SIMAR entregue 
nos Balcões; 

21. Efetuar adesões à fatura eletrónica; 

22. Prestar informações de caracter geral inerentes às atividades do 
sector; 

23. Alterar a periodicidade da fatura (mensal/bimestral). 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Formação nos sistemas informáticos utilizados na organização; Atendimento ao público, telefónico e presencial; Regulamento Geral sobre 
a Proteção de Dados; Gestão da relação com o cliente; Relacionamento interpessoal; Inteligência emocional; Trabalho em equipa e 
Gestão de stress. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos em Tecnologias de Informação e Comunicação; Atendimento ao público. 
 

2.4 COMPORTAMENTAIS 
As constantes no ANEXO III. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto II do ANEXO VII.  

 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Coordenador/a Técnico/a do Sector de Atendimento. 
  

DAGC/AT/03 
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Divisão de Atendimento e Gestão de Clientes – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Comercial / Divisão de 
Atendimento e Gestão de Clientes 

SECTOR: Contratação 

FUNÇÃO: Assistente Técnico/a ÁREA: Administrativa 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Efetuar a adesão, atualização ou cancelamento de dados 
contratuais; 

2. Ativar e reativar contratos; 

3. Gerar contas correntes para débito em conta (decorrentes de 
erros SEPA (Single Euro Payments Area) e multicanal; 

4. Excecionar/Retirar de exceção de faturação de tarifas; 

5. Proceder à emissão de faturas extraordinárias; 

6. Efetuar alteração de tarifário; 

7. Analisar os requerimentos para adesão/renovação dos 
Tarifários Familiar e Social; 

8. Analisar pedidos de assunção de dívida; 

9. Criar e executar serviços em aplicação informática; 

10. Analisar pedidos de pagamento em prestações; 

11. Elaborar ofícios para envio de contratos, adendas e rescisões 
provenientes da linha comercial; 

12. Proceder ao arquivo de documentos (adendas, rescisões, 
autorizações de débito, declarações e acordos de pagamento), 
provenientes dos balcões de atendimento; 

13. Efetuar a receção, análise e tratamento de documentos 
(contratos, adendas e rescisões), recebidos pelo correio; 

14. Elaborar resposta a pedidos de informações solicitadas por 
entidades públicas - Tribunais, Autoridade Tributária, Polícia de 
Segurança Pública (PSP), Polícia Judiciária (PJ), Serviço 
Estrangeiros e Fronteiras (SEF);  

15. Efetuar o contacto telefónico com clientes; 

16. Esclarecer questões colocadas pelos atendedores e por colegas 
de outras unidades orgânicas; 

17. Efetuar o controlo de contratos a título precário. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Tecnologias de Informação e Comunicação, com incidência no correio eletrónico, processamento de texto, folha de cálculo e introdução de 
dados em bases de dados; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Atendimento telefónico; Técnicas de 
comunicação escrita; Organização e constituição de arquivo; Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. 
 

2.3 EXPERIÊNCIA 
Nas áreas administrativas de atendimento, arquivo e comunicação; Conhecimentos de informática na ótica do utilizador. 
 

2.4 COMPORTAMENTAIS 
As constantes no ANEXO III. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto II do ANEXO VII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Coordenador/a Técnico/a do Sector de Contratação. 
  

DAGC/AT/04 
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Divisão de Atendimento e Gestão de Clientes – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Comercial / Divisão de 
Atendimento e Gestão de Clientes 

SECTOR: Atendimento Telefónico Geral / Piquete / Divisão de 
Resíduos Urbanos 

FUNÇÃO: Assistente Operacional / Assistente Técnico/a ÁREA: Administrativa 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Rececionar comunicação de ocorrências na via pública (água, 
águas residuais e resíduos urbanos); 

2. Gerar e encaminhar serviços para reparação das ocorrências; 

3. Informar sobre as ocorrências existentes (localização e previsão 
de resolução); 

4. Gerar serviços de fecho de água/abertura urgentes a pedido do 
cliente; 

5. Gerar serviços de reabertura de água por corte indevido; 

6. Registar ocorrências no site dos SIMAR (localização e previsão 
de resolução); 

7. Prestar informações de caracter geral inerentes ao sector; 

8. Efetuar pedidos de contentores de resíduos sólidos; 

9. Efetuar pedidos de limpezas de coletores; 

10. Registar pedidos de recolha de monos; 

11. Reencaminhar chamadas para a estrutura dos SIMAR; 

12. Rececionar e tratar ocorrências através da Plataforma Digital “O 
Nosso Concelho”; 

13. Rececionar e tratar ocorrências através da Linha de Combate 
às Perdas de Água (800 108 081). 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória para os trabalhadores mais antigos com experiência profissional ou 12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Formação nos sistemas informáticos utilizados na organização; Atendimento ao público, nomeadamente telefónico; Técnicas de 
comunicação; Gestão da relação com o cliente; Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos em Tecnologias de Informação e Comunicação; Atendimento ao público. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO IV para Assistente Operacional e as constantes no ANEXO III para Assistente Técnico/a. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto III do ANEXO VIII para Assistente Operacional e constante no ponto II do ANEXO VII para Assistente Técnico/a. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Coordenador/a Técnico/a do Sector de Atendimento. 

  

DAGC/AT/05 
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Divisão de Atendimento e Gestão de Clientes – Área Operacional 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Divisão de Atendimento e Gestão de Clientes SECTOR: Colocação e Substituição de Contadores 

FUNÇÃO: Encarregado/a Operacional ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Coordenar as equipas dos operacionais do sector; 

2. Executar escalas de serviço; 

3. Analisar, solucionar e encaminhar expediente; 

4. Analisar reclamações do sector; 

5. Reportar superiormente anomalias que impeçam o bom 
funcionamento do sector; 

6. Apresentar propostas com vista à melhoria do desempenho no 
âmbito da atividade do sector; 

7. Efetuar serviços de clientes prioritários; 

8. Articular mapas de férias e justificar faltas e ausências no registo 
pontométrico; 

9. Requisitar material ao armazém. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Segurança e saúde no trabalho aplicável às atividades; Atendimento ao cliente; Gestão de 
equipas; Relacionamento interpessoal. 
 

2.3 EXPERIÊNCIA 
Conhecimentos instrumentais na área de instalação de contadores de água. 
 

2.4 COMPORTAMENTAIS 
As constantes no ANEXO IV. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto II do ANEXO VIII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe de Divisão de Atendimento e Gestão de Clientes. 

  

DAGC/EO/01 
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Divisão de Atendimento e Gestão de Clientes – Área Operacional 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Comercial / Divisão de 
Atendimento e Gestão de Clientes 

SECTOR: Colocação e Substituição de Contadores 

FUNÇÃO: Assistente Operacional ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Proceder às colocações de contadores na instalação; 

2. Proceder às retiradas de contadores da instalação;  

3. Efetuar verificações técnicas; 

4. Efetuar substituições de contadores; 

5. Atender telefonicamente os colegas do Sector de Atendimento e 
de outras Divisões. 

 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Segurança e saúde no trabalho aplicável às atividades; Atendimento ao cliente. 
 

2.3 EXPERIÊNCIA 
Conhecimentos instrumentais nas áreas de redes de água e esgotos. 
 

2.4 COMPORTAMENTAIS 
As constantes no ANEXO IV. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto III do ANEXO VIII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe de Divisão de Atendimento e Gestão de Clientes. 

DAGC/AO/01 
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Departamento Administrativo e Financeiro - Dirigente 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Administrativo e Financeiro SECTOR: Administrativo e Financeiro 

FUNÇÃO: Diretor/a de Departamento ÁREA: Dirigente 

1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Colaborar na definição da política financeira dos SIMAR; 

2. Elaborar planos de ação anual de natureza financeira, em 
função dos objetivos definidos; 

3. Elaborar pareceres, estudos e relatórios na área económica e 
financeira dos Serviços; 

4. Participar na execução de planos e orçamento anuais, 
acompanhando de forma dinâmica a sua execução, sugerindo 
e desencadeando medidas corretivas para os desvios que 
ultrapassem os limites de tolerância previamente estabelecidos; 

5. Garantir a gestão contabilística do Património; 

6. Providenciar pelo controlo das existências qualquer que seja a 
sua natureza; 

7. Implementar a estrutura contabilística e propor as alterações 
que se venham a justificar em face das imposições legais, das 
necessidades de informação e da evolução dos SIMAR; 

8. Estudar e dinamizar as medidas tendentes ao apuramento real 
dos custos analíticos dos diversos trabalhos executados quer 
por terceiros quer por intermédio dos SIMAR, atendendo à real 
imputação por centros de custo; 

9. Providenciar pelo planeamento de tesouraria e gestão 
financeira; 

10. Providenciar pelo controlo de competências para as requisições 
de materiais, aprovisionamento e stocks; 

11. Promover a elaboração dos documentos provisionais, relatório 
de gestão e prestação de contas; 

12. Providenciar a recolha, organização e tratamento de toda a 
informação de cobrança dos diversos serviços prestados, bem 
como o registo e controlo dos movimentos de fundos, em conta, 
em resultado da cobrança efetuada relativamente a cada um 
dos serviços; 

13. Elaborar estudos e propostas de regulamentos relativos a 
admissões, mobilidade, férias, faltas, licenças e outros assuntos 
relativos a pessoal; 

14. Assegurar o cumprimento dos necessários procedimentos 
técnicos e administrativos referentes ao recrutamento, seleção e 
gestão de pessoal, formação, avaliação de desempenho, apoio 
social e segurança e saúde no trabalho; 

15. Assegurar a elaboração da política de pessoal dos Serviços, em 
conformidade com os objetivos dos SIMAR; 

16. Assegurar a descrição, análise e qualificação de funções, tendo 
em vista a definição de adequados perfis funcionais ou 
profissionais; 

17. Providenciar a elaboração dos planos de segurança e saúde 
para as obras a realizar por administração direta e aferir o seu 
cumprimento; 

18. Promover a vigilância da saúde, bem como a organização e 
manutenção dos registos clínicos e outros elementos 
informativos relativos a cada trabalhador; 

19. Assegurar a análise dos acidentes de trabalho e das doenças 
profissionais e organizar e acompanhar os processos de 
acidentes de trabalho; 

20. Assegurar o cumprimento da norma de controlo interno. 

2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 

2.1 EDUCAÇÃO 
Licenciatura relevante para as atribuições da unidade orgânica. 

 
2.2 FORMAÇÃO 

Gestão de Serviços Públicos; Organização e atividade administrativa; Gestão de pessoas e liderança; Gestão de recursos humanos, 
orçamentais, materiais e tecnológicos; Informação e conhecimento; Qualidade, inovação e modernização; Internacionalização e assuntos 
comunitários; Gestão da mudança; Contratação Pública; Gestão de stocks; Frequência e aproveitamento em cursos específicos para alta 
direção na Administração Pública. 

2.3 EXPERIÊNCIA 
Antiguidade não inferior a 6 anos na carreira de técnico superior; Conhecimentos técnicos e instrumentais na área administrativa e 
financeira aplicável às áreas de atuação dos SIMAR. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO I. 
 
2.5 LEGAIS 

As constantes no ANEXO V. 

 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Diretor/a Delegado/a.  

DAF/DIR/01 
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Departamento Administrativo e Financeiro – Área Técnica 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Administrativo e Financeiro SECTOR: Apoio Técnico 

FUNÇÃO: Técnico/a Superior ÁREA: Técnica 
 

1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Proceder à elaboração do relatório de informação de gestão 
mensal em aplicação informática, compilando e tratando os 
inputs das unidades orgânicas que integram o Departamento; 

2. Elaborar o relatório de gestão semestral e anual da atividade 
desenvolvida; 

3. Compilar e preparar a informação necessária para efeitos do 
reporte financeiro anual a submeter no Portal da ERSAR 
(Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos), com 
base nos documentos de prestação de contas e na informação 
disponível em aplicação informática;  

4. Compilar, preparar e tratar os dados no âmbito do departamento, 
procedendo ao seu carregamento nos ficheiros de apoio ao 
reporte de indicadores da Avaliação da Qualidade dos Serviços, 
a submeter no Portal da ERSAR; 

 

5. Proceder à resposta no âmbito de auditoria da ERSAR relativa 
ao reporte de contas anual e aos indicadores de avaliação da 
qualidade;  

6. Efetuar a análise técnica de projetos de regulamentos internos 
e externos, quando solicitados ao Departamento; 

7. Elaborar estudos diversos com projeções e estimativas, 
avaliando o impacto financeiro nos resultados da atividade;  

8. Participar na elaboração da Norma de Controlo Interno sempre 
que a mesma careça de atualização; 

9. Preparar apresentações no âmbito da atividade do 
Departamento; 

10. Colaborar na preparação das atualizações do Plano de 
Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e 
Infrações Conexas, no âmbito das competências do 
Departamento. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura em Gestão, Economia, Administração Pública ou afim. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Na área de atuação da unidade orgânica; Tecnologias de Informação e Comunicação, com incidência em folha de cálculo e introdução de 
dados em bases de dados; Normas aplicáveis ao Sistema de Gestão da Qualidade; Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados; 
Regimes Jurídicos da Autarquias Locais e dos Serviços Municipais de Abastecimento Público de Água, de Saneamento de Águas Residuais 
Urbanas e de Gestão de Resíduos Urbanos. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos em Tecnologias de Informação e Comunicação; Experiência de funções na administração local. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO II. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ANEXO VI. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Diretor/a do Departamento Administrativo e Financeiro. 

  

DAF/TS/01 
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Departamento Administrativo e Financeiro – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Administrativo e Financeiro SECTOR: Apoio Administrativo 

FUNÇÃO: Assistente Técnico/a ÁREA: Administrativa 
 

1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Receber, analisar e enviar o expediente dirigido à Direção do 
Departamento em aplicação informática; 

2. Receber, analisar e enviar o expediente dirigido ao Diretor/a de 
Departamento em suporte papel; 

3. Receber, analisar e enviar correio eletrónico dirigidos à Direção 
de Departamento; 

4. Compilar e preparar o expediente que seja submetido a 
despacho superior; 

5. Efetuar requisições de compra, economato e armazém em 
aplicação informática e intranet dos SIMAR; 

6. Elaborar e encaminhar informações, ofícios, atas e relatórios; 

 

7. Organizar e arquivar a documentação, separando-a em função 
do tipo de assunto, ou do tipo de documento, respeitando as 
regras e procedimentos de arquivo; 

8. Atender e encaminhar, telefónica ou presencialmente, o público 
interno e externo, nomeadamente clientes, fornecedores e 
trabalhadores, em função do tipo de informação ou serviço 
pretendido; 

9. Gerir e organizar a agenda do/a Diretor/a de Departamento com 
as diversas unidades orgânicas e entidades externas; 

10. Agendar reuniões internas e externas e preparar a 
documentação de apoio. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Tecnologias de Informação e Comunicação, com incidência no correio eletrónico e processamento de texto; Aplicações informáticas 
utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Atendimento telefónico e presencial; Técnicas de comunicação escrita; Organização e 
constituição de arquivo. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Nas áreas administrativas de atendimento, arquivo e comunicação; Conhecimentos em Tecnologias de Informação e Comunicação; 
Experiência no apoio, organização e preparação de reuniões; Experiência no controlo de prazos documentais. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ponto II do ANEXO VII. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Diretor/a do Departamento Administrativo e Financeiro.  

DAF/AT/01 
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Divisão Administrativa e Documental – Dirigente 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Administrativo e Financeiro / 
Divisão Administrativa e Documental 

SECTOR: Administrativo e Documental 

FUNÇÃO: Chefe de Divisão ÁREA: Dirigente 
 

1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Coordenar e planear as atividades de expediente, arquivo, 
economato e reprografia, assegurando os meios humanos 
necessários para o efeito; 

2. Assegurar a organização funcional do arquivo geral, estudando 
e promovendo métodos de racionalização e simplificação do 
manuseamento de documentos; 

3. Assegurar a gestão funcional do sistema de gestão documental; 

4. Promover os procedimentos de aquisição de serviços de 
limpeza e de vigilância, e gerir os respetivos contratos 
garantindo a prestação ininterrupta dos serviços; 

5. Promover a aquisição do material de economato e gerir a 
execução do respetivo contrato; 

6. Promover e implementar a desmaterialização de procedimentos 
administrativos; 

7. Participar em reuniões com entidades externas, sempre que 
solicitado e/ou necessário; 

8. Participar em reuniões entre os SIMAR e as Câmaras 
Municipais de Loures e Odivelas e com as unidades orgânicas 
dos SIMAR; 

9. Gerir os recursos humanos, patrimoniais e técnicos afetos à 
Divisão; 

10. Ativar a apólice de responsabilidade civil extracontratual; 

11. Atuar como instrutor/a em processos de inquérito e/ou 
disciplinares; 

12. Elaborar o relatório de gestão semestral e anual da Divisão; 

13. Acompanhar o inventário anual de economato. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura relevante para as atribuições da unidade orgânica. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Na área de atuação da unidade orgânica; Código dos Contratos Públicos; Frequência e aproveitamento em cursos específicos para alta 
direção na Administração Pública. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Antiguidade não inferior a 4 anos na carreira de técnico superior; Conhecimentos técnicos e instrumentais na área administrativa e 
documental. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO I. 
 
2.5 LEGAIS 

As constantes no ANEXO V. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Diretor/a do Departamento Administrativo e Financeiro. 
  

DAD/DIR/01 
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Divisão Administrativa e Documental – Coordenação 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Administrativo e Financeiro / 
Divisão Administrativa e Documental 

SECTOR: Expediente 

FUNÇÃO: Coordenador/a Técnico/a ÁREA: Coordenação 

 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Coordenar a atividade de expediente, assegurando a gestão 
dos meios humanos necessários; 

2. Receber, analisar, registar e tramitar o expediente físico e digital 
recebido nos SIMAR (impressão, procura e anexação de 
antecedentes, tramitação, arquivo); 

3. Propor e elaborar ofícios e/ou correio eletrónico devolvendo ao 
emissor a correspondência incorreta; 

4. Organizar e manter atualizado um repositório de informação 
referente a despachos, atas do Conselho de Administração, 
comunicações de serviço, informações e outros documentos 
relevantes ao serviço; 

5. Efetuar atendimento telefónico a clientes internos, promovendo 
a adequada resposta; 

6. Efetuar a criação de entidades em aplicação informática; 

7. Organizar o mapa de férias anual da unidade orgânica; 

8. Gerir o contrato do serviço de manutenção do equipamento de 
envelopagem; 

9. Organizar as atividades desenvolvidas pelo pessoal auxiliar; 

10. Verificar as faturas de serviços prestados; 

11. Apresentar propostas com vista à melhoria do desempenho no 
âmbito da atividade. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Tecnologias de Informação e Comunicação com incidência no correio eletrónico e processamento de texto; Aplicações informáticas 
utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Atendimento telefónico; Organização e constituição de arquivo.  

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos de informática na ótica do utilizador; Gestão de equipas. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ponto I do ANEXO VII. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Chefe da Divisão Administrativa e Documental. 
  

DAD/COORD/01 
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Divisão Administrativa e Documental – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Administrativo e Financeiro / 
Divisão Administrativa e Documental 

SECTOR: Chefe de Divisão e Apoio 

FUNÇÃO: Assistente Técnico/a ÁREA: Administrativa 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Receber, analisar e tramitar expediente (impressão, procura e 
anexação de antecedentes, tramitação, arquivo) em aplicação 
informática; 

2. Elaborar informações referentes aos pedidos de indemnização 
para análise e decisão superior. 

3. Propor e elaborar ofícios e/ou correio eletrónico em resposta a 
solicitações/pedidos de indemnização/reclamações; 

4. Efetuar atendimento telefónico a clientes internos e externos, 
promovendo a adequada resposta; 

5. Estabelecer contactos telefónicos e por escrito com mediadores 
de seguros; 

6. Elaborar relatório mensal de pedidos indemnização de 
munícipes apresentados aos SIMAR; 

7. Controlar os prazos de resposta do expediente que se encontra 
na Divisão; 

8. Executar requisições internas de compra em aplicação 
informática; 

9. Elaborar o mapa de férias anual da Divisão; 

10. Acompanhar e secretariar processos de inquérito e 
disciplinares; 

11. Providenciar a aquisição e distribuição de livros de reclamações 
e garantir o seu repositório; 

12. Colaborar, sempre que necessário, com o sector do expediente 
no registo de expediente externo e na criação de entidades em 
aplicação informática; 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Tecnologias de Informação e Comunicação com incidência no correio eletrónico e processamento de texto; Aplicações informáticas 
utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Atendimento telefónico e presencial; Técnicas de comunicação escrita; Organização e 
constituição de arquivo. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Nas áreas administrativas de atendimento, arquivo e comunicação; Conhecimentos de informática na ótica do utilizador. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ponto II do ANEXO VII. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Chefe da Divisão Administrativa e Documental. 
  

DAD/AT/01 
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Divisão Administrativa e Documental – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Administrativo e Financeiro / 
Divisão Administrativa e Documental 

SECTOR: Expediente 

FUNÇÃO: Assistente Técnico/a ÁREA: Administrativa 

 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Receber, analisar, registar, classificar e tramitar o expediente 
físico e digital recebido nos SIMAR (impressão, procura e 
anexação de antecedentes, tramitação, arquivo); 

2. Propor e elaborar ofícios e/ou correio eletrónico devolvendo ao 
emissor a correspondência incorreta; 

3. Efetuar atendimento telefónico a clientes internos, promovendo 
a adequada resposta; 

4. Efetuar a criação/correção de entidades em aplicação 
informática; 

5. Registar em aplicação informática os contratos de 
abastecimento estabelecidos com os SIMAR. 

 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 

 
2.2 FORMAÇÃO 

Tecnologias de Informação e Comunicação com incidência no correio eletrónico e processamento de texto; Aplicações informáticas 
utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Atendimento telefónico. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos de informática na ótica do utilizador. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ponto II do ANEXO VII. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Coordenador/a Técnico/a do Sector de Expediente. 
  

DAD/AT/02 
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Divisão Administrativa e Documental – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Administrativo e Financeiro / 
Divisão Administrativa e Documental 

SECTOR: Arquivo, Economato e Reprografia 

FUNÇÃO: Assistente Técnico/a ÁREA: Administrativa 

 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Gerir o stock de economato, a reprografia e o arquivo geral dos 
SIMAR; 

2. Efetuar a receção e organização do material de economato 
adquirido; 

3. Participar como júri em procedimentos aquisitivos; 

4. Realizar o inventário de economato anual; 

5. Elaborar o relatório de atividade semestral e anual; 

6. Rececionar e verificar faturas dos materiais adquiridos para 
confirmação superior; 

7. Garantir que os equipamentos de trabalho estão funcionais, 
requisitando a sua manutenção sempre que necessário; 

8. Executar requisições internas de compra em aplicação 
informática; 

9. Elaborar informações propondo procedimentos aquisitivos; 

10. Contactar entidades externas solicitando cotações de mercado; 

11. Efetuar atendimento telefónico a clientes internos, promovendo 
a adequada resposta; 

12. Elaborar autos de eliminação de arquivo; 

13. Acompanhar os pedidos efetuados ao sector da reprografia, 
executando-os sempre que necessário; 

14. Manter atualizada a base de dados do arquivo; 

15. Atender às requisições efetuadas ao arquivo. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 

 
2.2 FORMAÇÃO 

Tecnologias de Informação e Comunicação com incidência no correio eletrónico, processamento de texto, folha de cálculo e introdução de 
dados em bases de dados; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Atendimento telefónico. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos de informática na ótica do utilizador; Conhecimentos instrumentais nas áreas de reprografia e arquivo. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ponto II do ANEXO VII. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Chefe da Divisão Administrativa e Documental. 
  

DAD/AT/03 
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Divisão Administrativa e Documental – Encarregado Operacional 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Administrativo e Financeiro / 
Divisão Administrativa e Documental 

SECTOR: Limpeza 

FUNÇÃO: Encarregado/a Operacional ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Coordenar e supervisionar os procedimentos de limpeza 
executados pelo pessoal afeto à empresa contratada nas 
diversas instalações dos SIMAR; 

2. Distribuir pelas instalações os consumíveis necessários à boa 
execução dos trabalhos de limpeza e higienização; 

3. Manter o registo atualizado de colocação de consumíveis nas 
instalações sanitárias; 

4. Controlar a prestação do serviço de limpeza de vidros 
exteriores; 

5. Controlar a prestação do serviço de aluguer e manutenção de 
contentores de higiene feminina; 

6. Controlar a boa execução do serviço de manutenção de plantas; 

7. Elaborar relatório mensal sobre a prestação dos serviços 
contratados. 

 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Na área de atuação da unidade orgânica; Tecnologias de Informação e Comunicação com incidência no correio eletrónico, processamento 
de texto e folha de cálculo; Gestão de Equipas; Segurança e saúde no trabalho aplicável às atividades. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos de informática na ótica do utilizador. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO IV. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ponto II do ANEXO VIII. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Chefe da Divisão Administrativa e Documental. 
  

DAD/EO/01 
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Divisão Administrativa e Documental – Área Operacional 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Administrativo e Financeiro / 
Divisão Administrativa e Documental 

SECTOR: Arquivo, Economato e Reprografia 

FUNÇÃO: Assistente Operacional ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Executar as requisições efetuadas à reprografia de trabalhos de 
fotocópias, encadernação, corte e plastificação; 

2. Atender às requisições efetuadas ao economato; 

3. Atender às requisições efetuadas ao arquivo geral; 

4. Auxiliar na realização do inventário anual; 

5. Rececionar as faturas dos materiais entregues no sector 
encaminhando-as para confirmação superior; 

6. Manter o espaço de reprografia, economato e arquivo 
organizado; 

7. Efetuar atendimento telefónico a clientes internos, promovendo 
a adequada resposta. 

 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Na área de atuação da unidade orgânica; Tecnologias de Informação e Comunicação com incidência no correio eletrónico e processamento 
de texto; Segurança e saúde no trabalho aplicável às atividades. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos instrumentais nas áreas de reprografia e arquivo. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO IV. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ponto III do ANEXO VIII. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Chefe da Divisão Administrativa e Documental. 
  

DAD/AO/01 
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Divisão Administrativa e Documental – Área Operacional 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Administrativo e Financeiro / 
Divisão Administrativa e Documental 

SECTOR: Portaria / Auxiliares Administrativos/as 

FUNÇÃO: Assistente Operacional / Assistente Técnico/a ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Distribuir expediente físico pelos vários locais de trabalho dos 
SIMAR; 

2. Proceder a deslocações em serviço externo, sempre que 
necessário, transportando documentação relevante dirigida a 
entidades externas (bancos, tribunais, entidades reguladoras ou 
outras); 

3. Efetuar o serviço de zelador das instalações sempre que 
solicitado. 

 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória para os trabalhadores mais antigos com experiência profissional ou 12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Na área de atuação da unidade orgânica; Relacionamento interpessoal; Segurança e saúde no trabalho aplicável às atividades. 
 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Não exigível. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO IV para Assistente Operacional e as constantes no ANEXO III para Assistente Técnico/a. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ponto III do ANEXO VIII para Assistente Operacional e constante no ponto II do ANEXO VII para Assistente Técnico/a. 

 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Chefe da Divisão Administrativa e Documental. 

DAD/AO/02 
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Divisão Financeira – Dirigente 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Administrativo e Financeiro / 
Divisão Financeira 

SECTOR: Financeiro 

FUNÇÃO: Chefe de Divisão  ÁREA: Dirigente 
 

1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Estabelecer as metodologias e assegurar a elaboração dos 
documentos provisionais – Orçamento, Plano de Atividades e 
Plano Plurianual de Investimentos (PPI); 

2. Estabelecer as metodologias e assegurar a elaboração dos 
documentos de prestação de contas – Balanço, Demonstração 
de resultados, Mapas de Execução Orçamental, Anexos às 
Demonstrações Financeiras e Relatório de Gestão; 

3. Implementar e assegurar a integração consistente da 
contabilidade orçamental, patrimonial e de custos, de acordo 
com os princípios orçamentais e contabilísticos legalmente 
estabelecidos; 

4. Verificar o cumprimento dos requisitos legais e internos para a 
realização das despesas, proceder à sua cabimentação, 
compromisso e ao registo contabilístico das faturas e demais 
documentos, garantindo a regularidade das operações; 

5. Assegurar a guarda, registo e controlo das cauções – garantias 
bancárias, seguros de caução e outros; 

6. Proceder ao registo e controlo dos Fundos de Maneio, em 
conformidade com o regulamento aprovado; 

7. Proceder ao apuramento dos valores a entregar ao Estado e 
outras entidades, decorrentes das obrigações de natureza 
contributiva e fiscal; 

8. Proceder às reconciliações bancárias e de contas de terceiros; 
9. Assegurar o registo contabilístico e conferência da faturação dos 

SIMAR Loures e Odivelas; 
10. Emitir as ordens de pagamento, em conformidade com o plano 

de pagamentos aprovado; 

11. Assegurar o funcionamento da contabilidade analítica, 
nomeadamente, no que diz respeito ao custeio de obras e 
imputação de custos de exploração; 

12. Elaborar relatórios periódicos com a informação contabilística; 
13. Assegurar os deveres de informação, no âmbito da Lei das 

Finanças Locais; 
14. Garantir a gestão eficaz do património e dos seguros; 
15. Efetuar o controlo físico dos bens móveis e imóveis, procedendo 

à sua etiquetagem e inventário, nos termos definidos na lei, 
garantindo a inventariação anual do imobilizado; 

16. Proceder à reconciliação dos bens do imobilizado – quer em 
curso, quer em definitivo; 

17. Realizar os procedimentos necessários à arrecadação de 
receitas, verificando o cumprimento dos requisitos legais e das 
normas internas; 

18. Efetuar o pagamento das diferentes despesas; 
19. Efetuar depósitos, transferências e levantamentos, com 

segurança e critérios de rentabilização dos valores; 
20. Assegurar a verificação, em qualquer momento, dos fundos, dos 

montantes e dos documentos à ordem da tesouraria; 
21. Garantir, diariamente, que as Folhas de Caixa, o Mapa Resumo 

de Tesouraria e o Balancete da Tesouraria estão em 
conformidade com as contas correntes e os registos efetuados; 

22. Elaborar os inventários de tesouraria; 
23. Apuramento e Controlo dos Fundos Disponíveis, no âmbito da 

Lei 8/2012. (Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso). 

2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 

2.1 EDUCAÇÃO 
Licenciatura relevante para as atribuições da unidade orgânica. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de competências da Unidade Orgânica; Frequência e aproveitamento em cursos específicos para alta direção na Administração 
Pública. 

 

2.3 EXPERIÊNCIA 
Antiguidade não inferior a 4 anos na carreira de técnico superior. 

 

2.4 COMPORTAMENTAIS 
As constantes no ANEXO I. 
 

2.5 LEGAIS 
As constantes no ANEXO V. 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Diretor/a do Departamento Administrativo e Financeiro.  

DF/DIR/01 
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Divisão Financeira – Área Técnica 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Administrativo e Financeiro / 
Divisão Financeira 

SECTOR: Contabilidade 

FUNÇÃO: Técnico/a Superior ÁREA: Técnica 
 

1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Integrar a faturação e cobranças em aplicação informática; 

2. Elaborar informação de gestão; 

3. Elaborar reconciliações bancárias; 

4. Garantir a reconciliação de saldos de fornecedores e outros 
credores; 

5. Apurar e calcular fundos disponíveis; 

6. Apurar e calcular Impostos; 

7. Submeter mapas e ficheiros para as Finanças e Direção Geral 
das Autarquias Locais e Tribunal de Contas;  

8. Elaborar documento de prestação de contas; 

9. Elaborar documentos previsionais; 

10. Apurar e calcular imparidades e provisões; 

11. Apoiar no processo de auditoria externa e certificação legal de 
contas; 

12. Preparar e enviar inquéritos estatísticos sobre dados 
económico-financeiros ao Banco de Portugal e Instituto 
Nacional de Estatística. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura em Contabilidade, Gestão, Economia ou Administração Autárquica. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Folha de cálculo avançado; Access; Sistema de Normalização Contabilística – Administração Pública; Aplicações informáticas utilizadas na 
entidade na ótica do utilizador. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos de informática na ótica do utilizador; experiência na área de contabilidade pública. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO II. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ANEXO VI. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe da Divisão Financeira. 

  

DF/TS/01 
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Divisão Financeira – Área Técnica 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Administrativo e Financeiro / 
Divisão Financeira 

SECTOR: Património 

FUNÇÃO: Técnico/a Superior ÁREA: Técnica 
 

1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Proceder à inventariação física dos bens dos SIMAR de Loures 
e Odivelas;  

2. Atualizar as fichas de inventário afetas a cada unidade orgânica 
em aplicação informática; 

3. Atribuir em termos de contabilidade código de obras em 
empreitada; 

4. Contabilizar os documentos afetos ao ativo fixo tangível e 
intangível em aplicação informática; 

5. Contabilizar faturas relativas a empreitadas; 

6. Atribuir números de inventário; 

7. Proceder à etiquetagem dos bens móveis; 

8. Realizar as reconciliações anuais entre Património e 
Contabilidade; 

9. Preparar e apurar mensalmente as amortizações e 
depreciações; 

10. Elaborar o mapa de variação patrimonial; 

11. Proceder à gestão dos contratos de comodato; 

12. Proceder à gestão de outros imóveis cedidos a terceiros; 

13. Preparar informação referente a processos de abate de bens; 

14. Proceder à gestão do armazém de bens reutilizáveis; 

15. Proceder à conferência e análise dos ativos fixos tangíveis em 
curso; 

16. Gerir a carteira de seguros. 

 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura em Contabilidade, Gestão, Economia ou Administração Autárquica. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Folha de cálculo avançado; Access; Sistema de Normalização Contabilística – Administração Pública; Gestão Patrimonial; Aplicações 
informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos de informática na ótica do utilizador; experiência na área de contabilidade pública. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO II. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ANEXO VI. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe da Divisão Financeira. 

  

DF/TS/02 
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Divisão Financeira – Área Técnica 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Administrativo e Financeiro / 
Divisão Financeira 

SECTOR: Tesouraria 

FUNÇÃO: Técnico/a Superior ÁREA: Técnica 
 

1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Coordenar a atividade do sector, assegurando a gestão dos 
meios humanos necessários; 

2. Organizar o mapa de férias anual do sector; 

3. Apresentar propostas com vista à melhoria do desempenho no 
âmbito da atividade; 

4. Providenciar a documentação para abertura das contas 
bancárias; 

5. Assegurar e conferir diariamente as receitas cobradas pelos 
diversos canais de cobrança; 

6. Analisar, enviar e tratar ficheiros extraídos da aplicação 
informática para cobrança por débito bancário; 

7. Cobrar valores referentes a processos de execução fiscal; 

8. Proceder aos pagamentos a fornecedores, vencimentos, estado 
e outras entidades; 

9. Atender fornecedores; 

10. Registar e controlar os movimentos de despesa e receita em 
aplicação informática; 

11. Preparar e elaborar diariamente o balancete do movimento de 
fundos. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12º Ano ou equiparado. (De acordo com a alínea b), do nº1 do artigo 18º da Lei nº 404-A/98, de 18 de dezembro, os cargos de chefe de 
repartição são extintos, sendo os titulares reclassificados na categoria de técnico especialista, os não licenciados, com salvaguarda de 
acesso na carreira independentemente de posse das habilitações exigíveis para a mesma). 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Gestão de tesouraria; Folha de cálculo avançado; Access; Sistema de Normalização Contabilística – Administração Pública; Gestão 
patrimonial; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos de informática na ótica do utilizador. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO II. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ANEXO VI. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe da Divisão Financeira. 

  

DF/TS/03 
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Divisão Financeira – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Administrativo e Financeiro / 
Divisão Financeira 

SECTOR: Chefe de Divisão e Apoio 

FUNÇÃO: Assistente Técnico/a  ÁREA: Administrativa 
 

1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Receber, analisar e enviar o expediente dirigido para a Divisão; 

2. Processar os documentos e registos externos e de saída em 
aplicação informática; 

3. Elaborar e encaminhar informações, ofícios, atas e relatórios; 

4. Gerir e organizar a agenda da chefia de Divisão com as 
diversas unidades orgânicas e entidades externas; 

5. Agendar reuniões internas e externas; 

6. Atender, encaminhar, telefónica ou presencialmente, o público 
interno e externo, nomeadamente fornecedores, em função do 
tipo de informação ou serviço pretendido; 

7. Elaborar mapa de férias e informações sobre o trabalho 
suplementar;  

8. Apoiar na elaboração de relatórios de caracter financeiro; 

9. Realizar requisições internas de economato em aplicação 
informática. 

 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12º Ano ou equiparado. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Técnicas de Secretariado; Tecnologias de Informação e Comunicação, com incidência no correio eletrónico, processamento de texto, folha 
de cálculo e introdução de dados em base de dados; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Atendimento 
telefónico; Técnicas de comunicação escrita. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos informáticos na ótica do utilizador. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 

2.5  CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto II do ANEXO VII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe da Divisão Financeira. 
 

  

DF/AT/01 
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Divisão Financeira – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Administrativo e Financeiro / 
Divisão Financeira 

SECTOR: Contabilidade 

FUNÇÃO: Assistente Técnico/a  ÁREA: Administrativa 
 

1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Contabilizar documentos (faturas, notas de crédito e notas de 
débito) em aplicação informática; 

2. Integrar e contabilizar as remunerações; 

3. Contabilizar cauções em aplicação informática; 

4. Contabilizar movimentos de receita e despesa em aplicação 
informática; 

5. Proceder à abertura de obras internas em aplicação informática; 

6. Apurar e calcular custeio de obras internas em aplicação 
informática; 

7. Proceder à conferência de custos analíticos; 

8. Emitir ordens de pagamento em aplicação informática; 

9. Conferir pagamentos; 

10. Atender fornecedores; 

11. Elaborar pedidos de cauções; 

12. Gerir cauções. 

 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12º Ano ou equiparado. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador, nomeadamente Folha de cálculo e Access; Sistema de Normalização 
Contabilística – Administração Pública. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos informáticos na ótica do utilizador. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 

2.5  CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante do ponto II do ANEXO VII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe da Divisão Financeira. 

  

DF/AT/02 
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Divisão Financeira – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Administrativo e Financeiro / 
Divisão Financeira 

SECTOR: Orçamento 

FUNÇÃO: Assistente Técnico/a  ÁREA: Administrativa 
 

1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Elaborar os Documentos Previsionais (Orçamento, Plano 
Plurianual de Investimento e Plano Plurianual de Atividades); 

2. Cabimentar requisições internas e notas de encomenda e 
outras despesas em aplicação informática; 

3. Controlar os fundos disponíveis; 

4. Elaborar mapas mensais de execução orçamental;  

5. Preparar e elaborar alterações orçamentais; 

6. Controlar os fundos de maneio. 

 
 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12º Ano ou equiparado. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador; nomeadamente Folha de cálculo e Access; Sistema de Normalização 
Contabilística – Administração Pública. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos informáticos na ótica do utilizador. 
 

2.4 COMPORTAMENTAIS 
As constantes no ANEXO III. 
 

2.5 LEGAIS 
Constante no ponto II do ANEXO VII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe da Divisão Financeira. 

  

DF/AT/03 
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Divisão Financeira – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Administrativo e Financeiro / 
Divisão Financeira 

SECTOR: Tesouraria 

FUNÇÃO: Assistente Técnico/a  ÁREA: Administrativa 
 

1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Providenciar a documentação para abertura das contas 
bancárias; 

2. Assegurar e conferir diariamente as receitas cobradas pelos 
diversos canais de cobrança; 

3. Analisar, enviar e tratar ficheiros extraídos de aplicação 
informática para cobrança por débito bancário; 

4. Cobrar valores referentes a processos de execução fiscal; 

5. Proceder aos pagamentos a fornecedores, vencimentos, estado 
e outras entidades; 

6. Atender fornecedores; 

7. Registar e controlar os movimentos de despesa e receita em 
aplicação informática; 

8. Preparar e elaborar diariamente o balancete do movimento de 
fundos. 

 
 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12º Ano ou equiparado. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador; nomeadamente Folha de cálculo; Sistema de Normalização 
Contabilística – Administração Pública. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos de informática na ótica do utilizador. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 

2.5  CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto II do ANEXO VII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe da Divisão Financeira. 

  

DF/AT/04 
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Divisão de Aprovisionamento – Dirigente 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Administrativo e Financeiro / 
Divisão de Aprovisionamento 

SECTOR: Aprovisionamento 

FUNÇÃO: Chefe de Divisão ÁREA: Dirigente 
 

1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Dirigir a Divisão, distribuindo, orientando e monitorizando a 
execução das tarefas pelos trabalhadores; 

2. Definir o Plano de Atividades e estratégias para a sua 
concretização; 

3. Promover a elaboração do Relatório de Atividades, sua análise 
crítica e aspetos a melhorar; 

4. Promover a elaboração do Plano Anual de Compras, assente 
em parâmetros de economia, eficiência e qualidade; 

5. Garantir a instrução e gestão dos processos de fornecimentos 
de Bens, Serviços e Empreitadas, assegurando mecanismos de 
controlo administrativo e legal; 

6. Assegurar o acompanhamento da execução dos contratos de 
fornecimentos de bens e serviços, no âmbito da Divisão; 

7. Garantir a gestão económica e material das existências em 
Armazém; 

8. Promover a qualificação dos trabalhadores; 

9. Elaborar pareceres e informações sobre assuntos da 
competência da Divisão; 

10. Promover o zelo pela manutenção das condições de limpeza, 
arrumação e segurança das suas instalações. 

 

2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura relevante para as atribuições da unidade orgânica. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Frequência e aproveitamento em cursos específicos para alta direção na Administração Pública. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Antiguidade não inferior a 4 anos na carreira de técnico superior. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO I. 
 

2.5 LEGAIS 
As constantes no ANEXO V. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Diretor/a do Departamento Administrativo e Financeiro.  

DA/DIR/01 
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Divisão de Aprovisionamento – Área Técnica 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Administrativo e Financeiro / 
Divisão de Aprovisionamento 

SECTOR: Apoio Técnico 

FUNÇÃO: Técnico/a Superior ÁREA: Técnica 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Elaborar pareceres, com diversos graus de complexidade, de 
apoio geral ou especializado na área da contratação pública; 

2. Elaborar documentos de cariz técnico-jurídico; 

3. Apoiar na instrução de processos aquisitivos a submeter a 
Visto Prévio do Tribunal de Contas; 

4. Rever e manter atualizada a documentação em vigor na 
Divisão (minutas contratuais, por ex.); 

5. Acompanhar a elaboração do Plano Anual de Compras (PAC); 

6. Instruir e acompanhar a tramitação dos procedimentos 
desenvolvidos em Agrupamento Entidades Adjudicantes 
(AEA); 

7. Elaborar minutas de contrato na área da contratação pública; 

8. Solicitar documentos de habilitação às entidades adjudicatárias 
e verificar a sua conformidade legal; 

9. Carregar no Portal Base Gov todas as fases de um 
procedimento contratual; 

10. Preencher e conferir documentação de apoio à atividade; 

11. Integrar e apoiar os júris dos procedimentos de Empreitadas, 
Estudos e Projetos, na receção das propostas, sua análise e 
avaliação; 

12. Colaborar na elaboração de Relatórios Preliminares, Finais e 
Projetos de Decisão de Adjudicação. 

 

2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura em Direito. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Código do Procedimento Administrativo; Código dos Contratos Públicos; Aplicações informáticas 
utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Tecnologias de Informação e Comunicação com incidência no correio eletrónico, 
processamento de texto, folha de cálculo e introdução de dados em bases de dados; Comunicação pessoal e assertividade; Regulamento 
Geral sobre a Proteção de Dados; Organização do trabalho e Gestão do tempo; Gestão do aprovisionamento; Controlo de prazos de 
execução. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

 Na área da contratação pública. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO II. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ANEXO VI. 

 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Chefe da Divisão de Aprovisionamento.  

DA/TS/01 
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Divisão de Aprovisionamento – Área Técnica 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Administrativo e Financeiro / 
Divisão de Aprovisionamento 

SECTOR: Contratação 

FUNÇÃO: Técnico/a Superior ÁREA: Técnica 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Rececionar os pedidos de aquisição de Bens e Serviços (não 
geridos através de stock) das unidades orgânicas dos SIMAR; 

2. Preparar e acompanhar toda a documentação e tramitação 
para iniciar os procedimentos aquisitivos de Bens e Serviços 
(não geridos através de stock); 

3. Publicar na plataforma eletrónica de contratação pública ou por 
correio eletrónico os procedimentos aquisitivos de Bens e 
Serviços (não geridos através de stock); 

4. Integrar e apoiar os júris dos procedimentos aquisitivos de 
Bens e Serviços (não geridos através de stock) de superior 
complexidade na receção das propostas, sua análise e 
avaliação; 

5. Colaborar na elaboração dos Relatórios Preliminares, Finais e 
Projetos de Decisão de Adjudicação de procedimentos 
aquisitivos de Bens e Serviços (não geridos através de stock); 

6. Preparar e acompanhar toda a documentação e tramitação 
para as Decisões de Adjudicação de procedimentos aquisitivos 
de Bens e Serviços (não geridos através de stock); 

7. Elaborar minutas de contratos de aquisição de Bens e Serviços 
(não geridos através de stock); 

8. Solicitar documentos de habilitação às entidades adjudicatárias 
e verificar a sua conformidade legal; 

9. Carregar no Portal Base Gov todas as fases de um 
procedimento contratual; 

10. Preencher e conferir documentação de apoio à atividade; 

11. Instruir processos de aquisição de Bens e Serviços (não 
geridos através de stock) a submeter ao Visto Prévio do 
Tribunal de Contas; 

12. Planear, programar e avaliar métodos e processos de natureza 
técnica que fundamentam e preparam a decisão do sector. 

 

2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura em Gestão, Administração Pública ou afim. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Código do Procedimento Administrativo; Código dos Contratos Públicos; Aplicações informáticas 
utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Tecnologias de Informação e Comunicação com incidência no correio eletrónico, 
processamento de texto, folha de cálculo e introdução de dados em bases de dados; Comunicação pessoal e assertividade; Regulamento 
Geral sobre a Proteção de Dados; Organização do trabalho e Gestão do tempo; Gestão do aprovisionamento; Controlo de prazos de 
execução. 
 

2.3 EXPERIÊNCIA 
Nas áreas administrativas de contratação, arquivo e comunicação; Conhecimentos em Tecnologias de Informação e Comunicação; 
Experiência de controlo de prazos documentais; Conhecimento do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO II. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ANEXO VI. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe da Divisão de Aprovisionamento.  

DA/TS/02 
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Divisão de Aprovisionamento – Área Técnica 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Administrativo e Financeiro / 
Divisão de Aprovisionamento 

SECTOR: Gestão e Contratação das Existências em Armazém 

FUNÇÃO: Técnico/a Superior ÁREA: Técnica 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Instruir e acompanhar a tramitação dos procedimentos do tipo 
Hasta Pública; 

2. Planear, programar e avaliar métodos e processos de natureza 
técnica que fundamentam e preparam a decisão; 

3. Elaborar Relatório de Atividades da Divisão; 

4. Acompanhar e controlar Sistema Gestão de Qualidade no 
âmbito do processo Aprovisionamento; 

5. Preparar e acompanhar toda a documentação e tramitação 
para iniciar os procedimentos aquisitivos de bens geridos 
mediante stock; 

6. Publicar na plataforma eletrónica de contratação pública ou por 
correio eletrónico os procedimentos aquisitivos de bens geridos 
mediante stock; 

7. Integrar e apoiar os júris dos procedimentos aquisitivos de 
Bens geridos mediante stock, na receção das propostas, sua 
análise e avaliação; 

8. Colaborar na elaboração dos Relatórios Preliminares, Finais e 
Projetos de Decisão de adjudicação de procedimentos 
aquisitivos de bens geridos mediante stock; 

9. Preparar e acompanhar toda a documentação e tramitação 
para as Decisões de Adjudicação de procedimentos aquisitivos 
de bens geridos mediante stock; 

10. Elaborar minutas de contratos de aquisição de bens geridos 
mediante stock; 

11. Solicitar documentos de habilitação às entidades adjudicatárias 
e verificar a sua conformidade legal; 

12. Carregar no Portal Base Gov todas as fases de um 
procedimento contratual. 

 

2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura em Gestão, Administração Pública e afim. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Código do Procedimento Administrativo; Código dos Contratos Públicos; Aplicações informáticas 
utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Tecnologias de Informação e Comunicação com incidência no correio eletrónico, 
processamento de texto, folha de cálculo e introdução de dados em bases de dados; Comunicação pessoal e assertividade; Regulamento 
Geral sobre a Proteção de Dados; Organização do trabalho e Gestão do tempo; Gestão do aprovisionamento; Controlo de prazos de 
execução; Normas aplicáveis ao Sistema de Gestão da Qualidade; Gestão de stocks. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Gestão de Stocks; Conhecimento dos requisitos aplicáveis ao Sistema de Gestão da Qualidade; Conhecimento do Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO II. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ANEXO VI. 

 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Chefe da Divisão de Aprovisionamento.  

DA/TS/03 
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Divisão de Aprovisionamento – Coordenação 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Administrativo e Financeiro / 
Divisão de Aprovisionamento 

SECTOR: Apoio Técnico 

FUNÇÃO: Coordenador/a Técnico/a ÁREA: Administrativa 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Programar e organizar o trabalho da atividade que coordena; 

2. Rececionar os pedidos de desenvolvimento de Empreitadas, 
Estudos e Projetos das unidades orgânicas dos SIMAR; 

3. Preparar e acompanhar toda a documentação e tramitação 
para iniciar os procedimentos de Empreitadas, Estudos e 
Projetos; 

4. Publicar na plataforma eletrónica de contratação pública ou por 
correio eletrónico os procedimentos de Empreitadas, Estudos e 
Projetos; 

5. Integrar e apoiar os júris dos procedimentos de Empreitadas, 
Estudos e Projetos na receção das propostas, sua análise e 
avaliação; 

6. Colaborar na elaboração dos Relatórios Preliminares, Finais e 
Projetos de Decisão de Adjudicação de procedimentos de 
Empreitadas, Estudos e Projetos; 

7. Preparar e acompanhar toda a documentação e tramitação 
para as decisões de Adjudicação de procedimentos de 
Empreitadas, Estudos e Projetos; 

8. Elaborar minutas de contrato de procedimentos de 
Empreitadas, Estudos e Projetos; 

9. Solicitar documentos de habilitação às entidades adjudicatárias 
e verificar a sua conformidade legal; 

10. Carregar no Portal Base Gov todas as fases de um 
procedimento contratual; 

11. Preencher e conferir documentação de apoio à atividade; 

12. Instruir processos de procedimentos de Empreitadas, Estudos 
e Projetos a submeter ao Visto Prévio do Tribunal de Contas. 

 

2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Código do Procedimento Administrativo; Código dos Contratos Públicos; Aplicações informáticas 
utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Tecnologias de Informação e Comunicação com incidência no correio eletrónico, 
processamento de texto, folha de cálculo e introdução de dados em bases de dados; Comunicação pessoal e assertividade; Regulamento 
Geral sobre a Proteção de Dados; Organização do trabalho e Gestão do tempo; Gestão do aprovisionamento; Controlo de prazos de 
execução. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Na área da contratação pública. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto I do ANEXO VII. 

 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Chefe da Divisão de Aprovisionamento.  

DA/COORD/01 
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Divisão de Aprovisionamento – Coordenação 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Administrativo e Financeiro / 
Divisão de Aprovisionamento 

SECTOR: Gestão e Contratação das Existências em Armazém 

FUNÇÃO: Coordenador/a Técnico/a ÁREA: Administrativa 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Organizar o funcionamento do armazém, coordenando as 
diversas tarefas diárias, elaborando os horários por turnos dos 
trabalhadores do armazém; 

2. Planear a organização do armazém, quanto à arrumação e 
conservação dos bens; 

3. Planear e controlar as aquisições dos bens armazenáveis; 

4. Controlar os níveis de stock através de registos informáticos; 

5. Preparar e acompanhar toda a documentação e tramitação 
para iniciar os procedimentos aquisitivos de bens geridos 
mediante stock; 

6. Integrar e apoiar os júris dos procedimentos aquisitivos de 
Bens geridos mediante stock, na receção das propostas, sua 
análise e avaliação; 

7. Colaborar na elaboração dos Relatórios Preliminares, Finais e 
Projetos de Decisão de Adjudicação de procedimentos 
aquisitivos de Bens geridos mediante stock; 

8. Preparar e acompanhar toda a documentação e tramitação 
para as Decisões de Adjudicação de procedimentos aquisitivos 
de Bens geridos mediante stock; 

9. Elaborar minutas de contratos de aquisição de Bens geridos 
mediante stock; 

10. Solicitar documentos de habilitação às entidades adjudicatárias 
e verificar a sua conformidade legal; 

11. Carregar no Portal Base Gov todas as fases de um 
procedimento contratual; 

12. Realizar o inventário ao armazém. 

 

2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Código do Procedimento Administrativo; Código dos Contratos Públicos; Aplicações informáticas 
utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Tecnologias de Informação e Comunicação com incidência no correio eletrónico, 
processamento de texto, folha de cálculo e introdução de dados em bases de dados; Comunicação pessoal e assertividade; Regulamento 
Geral sobre a Proteção de Dados; Organização do trabalho e Gestão do tempo; Gestão do aprovisionamento; Controlo de prazos de 
execução; Normas aplicáveis ao Sistema de Gestão da Qualidade; Gestão de stocks; Princípios da gestão de armazém. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Nas áreas de gestão de stocks e armazéns. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto I do ANEXO VII. 

 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Chefe da Divisão de Aprovisionamento.  

DA/COORD/02 
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Divisão de Aprovisionamento – Coordenação 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Administrativo e Financeiro / 
Divisão de Aprovisionamento 

SECTOR: Contratação 

FUNÇÃO: Coordenador/a Técnico/a ÁREA: Administrativa 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Programar e organizar o trabalho da atividade que coordena; 

2. Rececionar os pedidos de aquisição de Bens e Serviços (não 
geridos através de stock) das unidades orgânicas dos SIMAR; 

3. Preparar e acompanhar toda a documentação e tramitação 
para iniciar os procedimentos aquisitivos de Bens e Serviços 
(não geridos através de stock); 

4. Publicar na plataforma eletrónica de contratação pública ou por 
correio eletrónico os procedimentos aquisitivos de Bens e 
Serviços (não geridos através de stock); 

5. Integrar e apoiar os júris dos procedimentos aquisitivos de 
Bens e Serviços (não geridos através de stock) na receção das 
propostas, sua análise e avaliação; 

6. Colaborar na elaboração dos Relatórios Preliminares, Finais e 
Projetos de Decisão de Adjudicação de procedimentos 
aquisitivos de Bens e Serviços (não geridos através de stock); 

7. Preparar e acompanhar toda a documentação e tramitação 
para as Decisões de Adjudicação de procedimentos aquisitivos 
de Bens e Serviços (não geridos através de stock); 

8. Elaborar minutas de contratos de aquisição de Bens e Serviços 
(não geridos através de stock); 

9. Solicitar documentos de habilitação às entidades adjudicatárias 
e verificar a sua conformidade legal; 

10. Carregar no Portal Base Gov todas as fases de um 
procedimento contratual; 

11. Preencher e conferir documentação de apoio à atividade; 

12. Instruir processos a submeter ao Visto Prévio do Tribunal de 
Contas. 

 

2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Código do Procedimento Administrativo; Código dos Contratos Públicos; Aplicações informáticas 
utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Tecnologias de Informação e Comunicação com incidência no correio eletrónico, 
processamento de texto, folha de cálculo e introdução de dados em bases de dados; Comunicação pessoal e assertividade; Regulamento 
Geral sobre a Proteção de Dados; Organização do trabalho e Gestão do tempo; Gestão do aprovisionamento; Controlo de prazos de 
execução. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Nas áreas administrativas de contratação, arquivo e comunicação; Conhecimentos em Tecnologias de Informação e Comunicação; 
Experiência de controlo de prazos documentais; Conhecimento do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto I do ANEXO VII. 

 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Chefe da Divisão de Aprovisionamento.  

DA/COORD/03 
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Divisão de Aprovisionamento – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Administrativo e Financeiro / 
Divisão de Aprovisionamento 

SECTOR: Gestão e Contratação das Existências em Armazém 

FUNÇÃO: Assistente Técnico/a ÁREA: Administrativa 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Verificar os stocks dos produtos e quais estão em situação de 
alerta;  

2. Gerir os contratos em vigor, solicitando e acompanhando 
entregas parcelares de bens/materiais, assegurando os níveis 
de stock; 

3. Preparar e acompanhar (em conjunto com as unidades 
orgânicas) toda a documentação e tramitação para iniciar 
procedimentos aquisitivos de bens geridos mediante stock; 

4. Publicar na plataforma eletrónica de contratação pública ou por 
correio eletrónico os procedimentos aquisitivos de bens geridos 
mediante stock; 

5. Integrar e apoiar os júris dos procedimentos aquisitivos de 
Bens geridos mediante stock, na receção das propostas, sua 
análise e avaliação; 

6. Colaborar na elaboração dos Relatórios Preliminares, Finais e 
Projetos de Decisão de Adjudicação de procedimentos 
aquisitivos de bens geridos mediante stock; 

7. Preparar e acompanhar toda a documentação e tramitação 
para as decisões de adjudicação de procedimentos aquisitivos 
de bens geridos mediante stock; 

8. Elaborar minutas de contratos de aquisição de bens geridos 
mediante stock; 

9. Solicitar documentos de habilitação às entidades adjudicatárias 
e verificar a sua conformidade legal; 

10. Carregar no Portal Base Gov todas as fases de um 
procedimento contratual; 

11. Conferir e carregar faturas na plataforma informática de apoio 
à atividade; 

12. Realizar o inventário ao armazém. 

 

2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 

2.1 EDUCAÇÃO 
12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Código do Procedimento Administrativo; Código dos Contratos Públicos; Aplicações informáticas 
utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Tecnologias de Informação e Comunicação com incidência no correio eletrónico, 
processamento de texto, folha de cálculo e introdução de dados em bases de dados; Comunicação pessoal e assertividade; Regulamento 
Geral sobre a Proteção de Dados; Organização do trabalho e Gestão do tempo; Gestão do aprovisionamento; Controlo de prazos de 
execução; Normas aplicáveis ao Sistema de Gestão da Qualidade; Gestão de stocks. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Gestão de stocks e de armazém; Conhecimento dos requisitos aplicáveis ao Sistema de Gestão da Qualidade; Conhecimento do 
Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto II do ANEXO VII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Coordenador/a Técnico/a do Sector de Gestão e Contratação das Existências em Armazém.  

DA/AT/01 
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Divisão de Aprovisionamento – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Administrativo e Financeiro / 
Divisão de Aprovisionamento 

SECTOR: Apoio Técnico 

FUNÇÃO: Assistente Técnico/a ÁREA: Administrativa 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Rececionar os pedidos de desenvolvimento de Empreitadas, 
Estudos e Projetos das unidades orgânicas dos SIMAR; 

2. Preparar e acompanhar toda a documentação e tramitação 
para iniciar os procedimentos de Empreitadas, Estudos e 
Projetos; 

3. Publicar na plataforma eletrónica de contratação pública ou por 
correio eletrónico os procedimentos de Empreitadas, Estudos e 
Projetos; 

4. Integrar e apoiar os júris dos procedimentos de Empreitadas, 
Estudos e Projetos na receção das propostas, sua análise e 
avaliação; 

5. Colaborar na elaboração dos Relatórios Preliminares, Finais e 
Projetos de Decisão de Adjudicação de Empreitadas, Estudos 
e Projetos; 

6. Preparar e acompanhar toda a documentação e tramitação 
para as decisões de Adjudicação de Empreitadas, Estudos e 
Projetos; 

7. Elaborar minutas de contrato de Empreitadas, Estudos e 
Projetos; 

8. Solicitar documentos de habilitação às entidades adjudicatárias 
e verificar a sua conformidade legal; 

9. Carregar no Portal Base Gov todas as fases de um 
procedimento contratual; 

10. Preencher e conferir documentação de apoio à atividade; 

11. Conferir e carregar faturas de Estudos e Projetos na plataforma 
informática de apoio à atividade; 

12. Instruir processos de Empreitadas, Estudos e Projetos a 
submeter ao Visto Prévio do Tribunal de Contas. 

 

2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Código do Procedimento Administrativo; Código dos Contratos Públicos; Aplicações informáticas 
utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Tecnologias de Informação e Comunicação com incidência no correio eletrónico, 
processamento de texto, folha de cálculo e introdução de dados em bases de dados; Comunicação pessoal e assertividade; Regulamento 
Geral sobre a Proteção de Dados; Organização do trabalho e Gestão do tempo; Gestão do aprovisionamento; Controlo de prazos de 
execução. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Na área da contratação pública. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ponto II do ANEXO VII. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Coordenador/a Técnico/a do Sector de Apoio Técnico.  

DA/AT/02 
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Divisão de Aprovisionamento – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Administrativo e Financeiro / 
Divisão de Aprovisionamento 

SECTOR: Contratação 

FUNÇÃO: Assistente Técnico/a ÁREA: Administrativa 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Rececionar os pedidos de aquisição de Bens e Serviços (não 
geridos através de stock) de todas as unidades orgânicas dos 
SIMAR; 

2. Preparar e acompanhar toda a documentação e tramitação 
para iniciar os procedimentos aquisitivos de Bens e Serviços 
(não geridos através de stock); 

3. Publicar na plataforma eletrónica de contratação pública ou por 
correio eletrónico os procedimentos aquisitivos de Bens e 
Serviços (não geridos através de stock); 

4. Integrar e apoiar os júris dos procedimentos aquisitivos de 
Bens e Serviços (não geridos através de stock), na receção 
das propostas, sua análise e avaliação; 

5. Colaborar na elaboração dos Relatórios Preliminares, Finais e 
Projetos de Decisão de Adjudicação de procedimentos 
aquisitivos de Bens e Serviços (não geridos através de stock); 

6. Preparar e acompanhar toda a documentação e tramitação 
para as Decisões de Adjudicação de procedimentos aquisitivos 
de Bens e Serviços (não geridos através de stock); 

7. Elaborar minutas de contratos de aquisição de Bens e Serviços 
(não geridos através de stock); 

8. Solicitar documentos de habilitação às entidades adjudicatárias 
e verificar a sua conformidade legal; 

9. Carregar no Portal Base Gov todas as fases de um 
procedimento contratual; 

10. Preencher e conferir documentação de apoio à atividade; 

11. Conferir e carregar faturas na plataforma informática de apoio 
à atividade; 

12. Instruir processos de aquisição de Bens e Serviços (não 
geridos através de stock) a submeter ao Visto Prévio do 
Tribunal de Contas. 

 

2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Código do Procedimento Administrativo; Código dos Contratos Públicos; Aplicações informáticas 
utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Tecnologias de Informação e Comunicação com incidência no correio eletrónico, 
processamento de texto, folha de cálculo e introdução de dados em bases de dados; Comunicação pessoal e assertividade; Regulamento 
Geral sobre a Proteção de Dados; Organização do trabalho e Gestão do tempo; Gestão do aprovisionamento. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Nas áreas administrativas de contratação, arquivo e comunicação; Conhecimentos em Tecnologias de Informação e Comunicação; 
Experiência de controlo de prazos documentais; Conhecimento do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ponto II do ANEXO VII. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Coordenador/a Técnico/a do Sector de Contratação.   

DA/AT/03 
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Divisão de Aprovisionamento – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Administrativo e Financeiro / 
Divisão de Aprovisionamento 

SECTOR: Apoio Administrativo 

FUNÇÃO: Assistente Técnico/a ÁREA: Administrativa 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Receber e encaminhar para as respetivas áreas todo o 
expediente rececionado; 

2. Receber e encaminhar para as respetivas áreas todas as 
faturas antes e depois de confirmadas pelas unidades 
orgânicas; 

3. Elaborar ofícios; 

4. Criar e manter atualizado arquivo de toda a documentação de 
e para o exterior; 

5. Preparar e enviar para processamento informação de trabalho 
suplementar; 

6. Preparar mensalmente, mapas de despesas efetuadas ao 
abrigo das delegações de competências; 

7. Enviar as notas de encomenda para compromisso orçamental; 

8. Criar e manter atualizado arquivo de todos os contratos 
celebrados; 

9. Criar e monitorizar mapa de férias; 

10. Estabelecer contactos com outras unidades orgânicas em 
matérias relacionadas com a atividade da Divisão; 

11. Registar, preparar e ordenar informações. 

 

2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Código do Procedimento Administrativo; Código dos Contratos Públicos; Aplicações informáticas 
utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Tecnologias de Informação e Comunicação com incidência no correio eletrónico, 
processamento de texto, folha de cálculo e introdução de dados em bases de dados; Comunicação pessoal e assertividade; Regulamento 
Geral sobre a Proteção de Dados; Organização do trabalho e Gestão do tempo; Gestão do aprovisionamento. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Nas áreas administrativas de contratação, arquivo e comunicação; Conhecimentos em Tecnologias de Informação e Comunicação; 
Experiência de controlo de prazos documentais; Conhecimento do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ponto II do ANEXO VII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe da Divisão de Aprovisionamento.  

DA/AT/04 
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Divisão de Aprovisionamento – Área Operacional 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Administrativo e Financeiro / 
Divisão de Aprovisionamento 

SECTOR: Armazém de materiais e fardamento 

FUNÇÃO: Assistente Operacional ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Organizar o funcionamento do armazém, nomeadamente no que 
diz respeito à conservação, movimentação de mercadorias, 
equipamentos e materiais e sua limpeza; 

2. Rececionar o material adquirido, garantindo a conformidade do 
mesmo com as guias e/ou faturas; 

3. Verificar a conformidade entre as mercadorias recebidas e as 
respetivas notas de encomenda, conferir e receber produtos 
solicitados; 

4. Manter atualizados os registos de existências e entradas e 
saídas dos materiais e mercadorias em aplicação informática; 

5. Conferir e entregar os produtos solicitados pelas diferentes 
unidades orgânicas, e dar saída dos produtos em aplicação 
informática; 

6. Zelar pelas condições de armazenagem e segurança das 
existências; 

7. Orientar as cargas, quando necessário, colaborando com os 
entregadores nas descargas de encomendas; 

8. Proceder à avaliação periódica das condições dos produtos 
existentes em armazém com vista a detetar ou prevenir 
situações de deterioração; 

9. Realizar o inventário ao armazém. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Emergência e primeiros socorros; Segurança no trabalho em 
armazéns; Segurança e saúde no trabalho; Formação no âmbito do D.L. n.º 50/2005; Princípios da gestão de armazém; Controlo e 
armazenagem de mercadorias. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos de organização e funcionamento de armazém. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO IV. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto III do ANEXO VIII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Coordenador/a Técnico/a do Sector de Gestão e Contratação das Existências em Armazém. 

  

DA/AO/01 
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Divisão de Recursos Humanos – Dirigente 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Administrativo e Financeiro / 
Divisão de Recursos Humanos 

SECTOR: Recursos Humanos 

FUNÇÃO: Chefe de Divisão ÁREA: Dirigente 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Gerir os recursos humanos afetos à Divisão; 

2. Emitir as diretrizes necessárias à execução das atribuições da 
Divisão; 

3. Emitir as diretrizes necessárias para a gestão do refeitório; 

4. Garantir a gestão dos contratos de aquisição de bens e serviços 
inerentes à atividade da divisão; 

5. Garantir a promoção de procedimentos concursais; 

6. Integrar júris de procedimentos concursais; 

7. Analisar a legislação relevante para a prossecução das 
atribuições da divisão; 

8. Garantir a aplicação da avaliação do desempenho dos 
trabalhadores; 

9. Garantir e dar orientações para a elaboração do mapa de 
pessoal e fazer a gestão do mesmo; 

10. Contribuir para a definição da política de recursos humanos; 

11. Estabelecer orientações em matéria de segurança; 

12. Emitir pareceres em matéria de legislação laboral; 

13. Intervir em processos negociais de contratação coletiva; 

14. Efetuar o acolhimento de trabalhadores e acompanhar a 
integração durante o período experimental; 

15. Elaborar anualmente proposta de documentos previsionais e 
fazer a gestão das rubricas orçamentais; 

16. Participar em reuniões com entidades externas; 

17. Estabelecer orientações em matéria de vigilância de saúde dos 
trabalhadores; 

18. Efetuar proposta de simplificação e modernização de processos 
e procedimentos; 

19. Garantir a gestão do processo de Gestão de Pessoas do 
Sistema de Gestão da Qualidade; 

20. Estabelecer orientações em matéria de formação. 

 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura relevante para as atribuições da unidade orgânica. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Frequência e aproveitamento em cursos específicos para alta direção na Administração Pública. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Antiguidade não inferior a 4 anos na carreira de técnico superior. Conhecimentos técnicos e instrumentais na área da gestão de recursos 
humanos. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO I. 
 

2.5 LEGAIS 
As constantes no ANEXO V. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Diretor/a do Departamento Administrativo e Financeiro.  

DRH/DIR/01 
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Divisão de Recursos Humanos – Área Técnica 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Administrativo e Financeiro / 
Divisão de Recursos Humanos 

SECTOR: Formação e Avaliação 

FUNÇÃO: Técnico/a Superior ÁREA: Técnica 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Efetuar o levantamento e o diagnóstico de necessidades de 
formação; 

2. Efetuar pesquisa de oferta formativa para suprir as 
necessidades de formação apontadas; 

3. Elaborar e garantir a execução do plano de formação; 

4. Desenvolver procedimentos aquisitivos no âmbito da formação, 
com a solicitação de autorização de despesa e elaboração de 
requisição interna em aplicação informática; 

5. Efetuar a avaliação da formação, através de envio de 
questionários às chefias e posterior análise dos mesmos, para 
efeitos de classificação; 

6. Calcular indicadores no âmbito do Sistema de Gestão da 
Qualidade relativos à formação; 

7. Elaborar relatório semestral de indicadores de formação; 

8. Manter atualizado em aplicação informática o percurso 
formativo dos trabalhadores; 

9. Elaborar dossier técnico pedagógico de ações de formação; 

10. Elaborar informações e pareceres no âmbito da formação e da 
avaliação do desempenho; 

11. Elaborar regulamentos; 

12. Efetuar o planeamento do SIADAP (Sistema Integrado de 
Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração 
Pública); 

13. Efetuar proposta de critérios para efeitos de ponderação 
curricular; 

14. Garantir a aplicação do SIADAP (Sistema Integrado de Gestão 
e Avaliação do Desempenho na Administração Pública) a 
todos os trabalhadores e garantir o seu registo em aplicação 
informática; 

15. Analisar pedidos de ponderação curricular; 

16. Tramitar os pedidos de submissão a apreciação da avaliação à 
comissão paritária, bem comos as reclamações da avaliação; 

17. Integrar júris de procedimentos concursais; 

18. Construir em conjunto com cada unidade orgânica perfis de 
função e garantir a sua atualização. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura em Ciências Sociais, Psicologia, Sociologia, Gestão de Recursos Humanos ou afim. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Normas aplicáveis ao Sistema de Gestão da Qualidade; Regulamento Geral sobre a Proteção de 

Dados; SIADAP - Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública; Organização do trabalho e Gestão 

do Tempo; Tecnologias de Informação e Comunicação; Informática, com incidência no correio eletrónico, processamento de texto, folha de 

cálculo e introdução de dados em bases de dados; Gestão da Formação na Administração Pública; Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas; Código dos Contratos Públicos. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos de informática na ótica do utilizador; Conhecimento dos requisitos aplicáveis ao Sistema de Gestão da Qualidade; 

Conhecimento do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO II. 

 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ANEXO VI. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe da Divisão de Recursos Humanos. 

DRH/TS/01 
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Divisão de Recursos Humanos – Área Técnica 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Administrativo e Financeiro / 
Divisão de Recursos Humanos 

SECTOR: Apoio Técnico 

FUNÇÃO: Técnico/a Superior ÁREA: Técnica 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Elaborar pareceres no âmbito dos recursos humanos; 

2. Proceder à elaboração de regulamentos; 

3. Efetuar a análise de legislação; 

4. Proceder à construção e disponibilização de indicadores de 
recursos humanos; 

5. Acompanhar a implementação de novas tecnologias na divisão 
(registo de assiduidade, portal do trabalhador); 

6. Dar apoio na elaboração de listagens diversas; 

7. Garantir a construção do módulo de recursos humanos na 
intranet e manter a sua constante atualização; 

8. Integrar júris de procedimentos concursais; 

9. Construir em conjunto com cada unidade orgânica, perfis de 
função e garantir a atualização dos mesmos; 

10. Garantir o apoio no âmbito da certificação do Sistema da 
Gestão da Qualidade; 

11. Acompanhar a qualidade do atendimento dos sinistrados pela 
seguradora. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura em Ciências Sociais, Psicologia, Sociologia, Gestão de Recursos Humanos ou afim. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Normas aplicáveis ao Sistema de Gestão da Qualidade; Regulamento Geral sobre a Proteção de 
Dados; Organização do trabalho e Gestão do Tempo; Tecnologias de Informação e Comunicação; Informática, com incidência no correio 
eletrónico, processamento de texto, folha de cálculo e introdução de dados em bases de dados; Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas; SIADAP - Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública; Código dos Contratos Públicos. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos de informática na ótica do utilizador; Conhecimento dos requisitos aplicáveis ao Sistema de Gestão da Qualidade; 
Conhecimento do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO II. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ANEXO VI. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe da Divisão de Recursos Humanos. 
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 Divisão de Recursos Humanos – Área Técnica 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Administrativo e Financeiro / 
Divisão de Recursos Humanos 

SECTOR: Remunerações e Suplementos 

FUNÇÃO: Técnico/a Superior ÁREA: Técnica 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Efetuar atendimento presencial e telefónico; 

2. Registar dados de novos profissionais; 

3. Atualizar dados de profissionais – ex.: alterações de Imposto 
sobre Rendimento das Pessoas Singulares (IRS), Número de 
Conta Internacional (IBAN), contatos; 

4. Registar mudanças de horários e unidades orgânicas (e 
avaliador se for o caso); 

5. Registar valores mensais da creche municipal; 

6. Registar pagamento de refeições; 

7. Proceder à conferência de faturas para registo e 
comparticipação de despesas de saúde (ADSE – Instituto 
Público de Gestão Participada); 

8. Proceder à conferência e lançamento de horas de trabalho 
suplementar; 

9. Proceder à conferência de escalas; 

10. Elaborar acerto subsídio noturno; 

11. Executar penhoras e pensões de alimentos; 

12. Lançar aposentações e acertos na Caixa Geral de 
Aposentações; 

13. Elaborar guias de vencimento; 

14. Proceder à validação dos lançamentos de faturas (ADSE – 
Instituto Público de Gestão Participada); 

15. Enviar ficheiro para pagamento à ADSE - Instituto Público de 
Gestão Participada; 

16. Elaborar informações de Débito; 

17. Gerar ficheiro para envio para o banco; 

18. Efetuar processamentos extraordinários de vencimentos; 

19. Gerar, imprimir e enviar recibos de vencimento; 

20. Elaborar Nota Informativa para divulgação interna; 

21. Elaborar informações e ofícios; 

22. Elaborar calendário anual de vencimentos; 

23. Efetuar análise ao trabalho suplementar; 

24. Elaborar o balanço social. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos, Administração Pública ou afim. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Tecnologias de Informação e Comunicação, com incidência no correio eletrónico, processamento 
de texto, folha de cálculo e introdução de dados em bases de dados; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador; 
Atendimento telefónico e presencial; Processamento salarial; Regulamento Geral sobre a Proteção de dados; Noções de gestão financeira 
e orçamento; Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas; Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança 
Social. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Nas áreas administrativas de atendimento, arquivo e comunicação; Conhecimentos em Tecnologias de Informação e Comunicação; 
Experiência de controlo de prazos documentais; Conhecimentos de processamento salarial; Conhecimento do Regulamento Geral sobre a 
Proteção de Dados. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO II. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ANEXO VI. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe da Divisão de Recursos Humanos.  
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 Divisão de Recursos Humanos – Área Técnica 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Administrativo e Financeiro / 
Divisão de Recursos Humanos 

SECTOR: Segurança no Trabalho 

FUNÇÃO: Técnico/a Superior ÁREA: Técnica 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Proceder à elaboração do Plano de Prevenção e Controlo de 
Riscos Profissionais; 

2. Elaborar procedimentos de segurança; 

3. Emitir pareceres técnicos no âmbito de segurança; 

4. Identificar e avaliar riscos com respetivas medidas de 
prevenção a implementar; 

5. Proceder à elaboração de regulamentos relacionados com a 
atividade do sector; 

6. Realizar visitas de acompanhamento a locais de trabalho e 
elaboração de documentação decorrente das visitas; 

7. Assegurar a avaliação das condições de segurança dos postos 
de trabalho; 

8. Promover a realização de entrevista a trabalhadores 
sinistrados e elaboração de relatório de acidente em serviço; 

9. Comunicar às entidades competentes elementos relacionados 
com acidentes em serviço; 

10. Participar enquanto júri em processos aquisitivos relacionados 
com as áreas de intervenção da segurança no trabalho; 

11. Participar em reuniões técnicas e colaboração com outras 
unidades orgânicas na resolução de problemáticas associadas 
à segurança e saúde dos trabalhadores; 

12. Desenvolver propostas de elaboração de materiais de 
informação e divulgação destinado aos trabalhadores; 

13. Conceber programas de formação e promover a sua realização 
enquanto formador; 

14. Conceber medidas de prevenção e proteção; 

15. Efetuar o acompanhamento da implementação de medidas de 
autoproteção; 

16. Garantir a operacionalização dos contratos de fornecimento e 
revisão de meios de combate a incêndios e de prestação de 
serviço de desinfestação; 

17. Garantir a medição de parâmetros físicos, químicos e 
biológicos; 

18. Elaborar e organizar ações para comemoração do Dia 
Nacional de Prevenção e Segurança no Trabalho. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura e/ou Formação nível V de Técnico Superior de Segurança e Saúde no Trabalho. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Tecnologias de Informação e Comunicação com incidência no correio eletrónico, processamento de texto, folha de cálculo e introdução de 
dados em bases de dados; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Certificado de Competências Pedagógicas 
(CCP); Atualização na área da legislação, regulamentos e normas sobre segurança e saúde do trabalho; Código dos Contratos Públicos; 
Trabalho em equipa. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos de informática na ótica do utilizador; Conhecimentos em Segurança no Trabalho.  
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO II. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ANEXO VI. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe da Divisão de Recursos Humanos. 
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 Divisão de Recursos Humanos – Área Técnica 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Administrativo e Financeiro / 
Divisão de Recursos Humanos 

SECTOR: Ação Social 

FUNÇÃO: Técnico/a Superior ÁREA: Técnica 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Efetuar atendimento a trabalhadores e seus familiares; 

2. Identificar e efetuar o diagnóstico de necessidades e de 
situações/problema de trabalhadores ao nível socioprofissional, 
sociofamiliar e socioeconómico;  

3. Definir com o trabalhador e sempre que necessário, com 
outras entidades, o plano de intervenção a desenvolver, tendo 
por objetivo a superação de necessidades e situações/ 
problema;  

4. Encaminhar trabalhadores para outras Instituições/Serviços, 
desenvolvendo um trabalho de intervenção social em parceria, 
através da articulação, negociação e mediação entre 
trabalhadores, Serviços Públicos e Instituições de cariz social; 

5. Elaborar informações e ofícios de âmbito social, referentes a 
trabalhadores e seus agregados familiares, que visam a 
prevenção e resolução de situações/problema e a satisfação 
de necessidades; 

6. Efetuar visitas domiciliares a trabalhadores e seu agregado 
familiar, que se encontrem em acompanhamento; 

7. Efetuar pedidos de exames médicos ao Serviço de Saúde 
Ocupacional; 

8. Encaminhar para as respetivas chefias as fichas de aptidão 
quando apresentam recomendações ao exercício de funções; 

9. Solicitar esclarecimentos ao Serviço de Saúde Ocupacional 
sobre as fichas de aptidão emitidas; 

10. Promover e participar em reuniões internas nomeadamente 
com Chefes de Divisão, encarregados e trabalhadores, bem 
como Entidades de Saúde, tal como o Serviço de Saúde 
Ocupacional, Hospitais Públicos e Unidades de Tratamento, 
com o objetivo de adequar as funções dos trabalhadores.  

11. Participar em grupos de trabalho na área prevenção, deteção e 
tratamento de comportamentos aditivos; 

12. Conceber, planear, executar e avaliar projetos; 

13. Elaborar relatórios de atividades; 

14. Participar em grupos de trabalho, para realização de iniciativas 
em parceria com diversas entidades; 

15. Desenvolver procedimentos aquisitivos necessários para a 
execução de iniciativas; 

16. Integrar júris de procedimentos concursais; 

17. Realizar Entrevistas de Avaliação de Competências. 

2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura em Serviço Social, Política Social ou afim. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Tecnologias de Informação e Comunicação, com incidência no correio eletrónico, processamento 
de texto, folha de cálculo e introdução de dados em bases de dados; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador; 
Atendimento telefónico e presencial; Organização e constituição de arquivo; Regulamento Geral sobre a Proteção de dados; Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas. 

 

2.3 EXPERIÊNCIA 
Nas áreas administrativas de atendimento, arquivo e comunicação; Conhecimentos em Tecnologias de Informação e Comunicação; 
Conhecimento do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO II. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ANEXO VI. 

 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Chefe da Divisão de Recursos Humanos.  
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 Divisão de Recursos Humanos – Área Técnica 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Administrativo e Financeiro / 
Divisão de Recursos Humanos 

SECTOR: Refeitório 

FUNÇÃO: Técnico/a Superior (Responsável Técnico/a) ÁREA: Técnica 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Desenvolver a coordenação do refeitório e dos recursos 
humanos afetos; 

2. Gerir o orçamento do sector de refeitório; 

3. Proceder ao controlo de procedimentos de segurança; 

4. Garantir o desenvolvimento e acompanhamento dos 
procedimentos aquisitivos do sector; 

5. Gerir stocks; 

6. Planificar ementas; 

7. Proceder à confirmação da receção de bens alimentares, tendo 
em consideração princípios de alimentação saudável; 

8. Propor e promover iniciativas temáticas; 

9. Garantir a manutenção da certificação em HACCP (Análise de 
Perigos e Controlo de Pontos Críticos); 

10. Promover a entrega da receita da venda de refeições; 

11. Garantir o fecho de caixa. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 

 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura em Gestão Turística e Hoteleira ou afim. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Informática, com incidência no correio eletrónico, processamento de texto, folha de cálculo e 
introdução de dados em bases de dados; Gestão de equipas; Higiene e Segurança Alimentar na Restauração; Normas aplicáveis ao 
Sistema de Gestão da Qualidade; Conhecimento dos requisitos e aplicação da Norma HACCP (Análise de Perigos e Controlo de Pontos 
Críticos) - Codex Alimentarius. 

 

2.3 EXPERIÊNCIA 
Conhecimento de organização de eventos; Capacidade para a gestão de equipas; Conhecimentos de informática na ótica do utilizador; 
Conhecimento dos requisitos aplicáveis ao Sistema de Gestão da Qualidade. 
 

2.4 COMPORTAMENTAIS 
As constantes no ANEXO II. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ANEXO VI. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe da Divisão de Recursos Humanos. 
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Divisão de Recursos Humanos – Área Técnica 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Administrativo e Financeiro / 
Divisão de Recursos Humanos 

SECTOR: Apoio Técnico 

FUNÇÃO: Técnico/a Superior ÁREA: Técnica 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Prestar apoio técnico-jurídico às diversas unidades orgânicas da 
Divisão de Recursos Humanos e ao Conselho de Administração 
tendo em vista a preparação da tomada de decisão; 

2. Emitir pareceres jurídicos no âmbito do regime jurídico da 
administração pública; 

3. Proceder à análise e difusão de legislação e jurisprudência; 

4. Prestar apoio Técnico-Jurídico em procedimentos concursais; 

5. Participar como vogal em júris de procedimentos concursais; 

6. Preparar e realizar entrevistas de avaliação de competências; 

7. Garantir o atendimento de trabalhadores no âmbito técnico-
jurídico; 

8. Participar na negociação e elaboração de acordos de 
empregador público; 

9. Desempenhar funções de formador(a) interno(a); 

10. Elaborar regulamentos internos; 

11. Elaborar ofícios de complexidade. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 

 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura em Direito. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Legislação na área de atuação da unidade orgânica; Informática, com incidência no correio eletrónico, processamento de texto, folha de 
cálculo e introdução de dados em bases de dados; Normas aplicáveis ao Sistema de Gestão da Qualidade; Regulamento Geral sobre a 
Proteção de Dados; SIADAP - Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública; Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas; Código dos Contratos Públicos. 

 

2.3 EXPERIÊNCIA 
Conhecimentos de legislação com incidência na área de Gestão de Recursos Humanos; Conhecimentos de informática na ótica do 
utilizador; Conhecimento dos requisitos aplicáveis ao Sistema de Gestão da Qualidade. 
 

2.4 COMPORTAMENTAIS 
As constantes no ANEXO II. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ANEXO VI. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe da Divisão de Recursos Humanos. 

  

DRH/TS/07 

 



PERFIL DE FUNÇÃO  

Página 122 de 219 

 

Divisão de Recursos Humanos – Área Técnica 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Administrativo e Financeiro / 
Divisão de Recursos Humanos 

SECTOR: Segurança no Trabalho 

FUNÇÃO: Técnico/a Superior ÁREA: Técnica 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Realizar trabalho em equipa multidisciplinar com outros técnicos 
do serviço, entre outras áreas no controlo de riscos para a 
saúde; 

2. Realizar consultas de enfermagem a todos os trabalhadores no 
âmbito da vigilância de saúde; 

3. Realizar visitas aos locais de trabalho; 

4. Encaminhar os trabalhadores para as diferentes especialidades 
existentes no serviço de acordo com as necessidades dos 
mesmos; 

5. Desenvolver e implementar ações de promoção e educação em 
saúde e produção dos diferentes relatórios de avaliação; 

6. Atuar ao nível da prevenção em contexto de trabalho, por 
exemplo na Implementação de programas de prevenção e 
controlo de doenças evitáveis pela vacinação; 

7. Realizar diferentes estudos, tratamento estatístico e elaboração 
de relatórios no âmbito da saúde dos trabalhadores e fatores de 
risco; 

8. Colaborar na organização de eventos sobre saúde 
ocupacional/segurança no trabalho, como por exemplo fóruns, 
palestras, entre outros dirigidos a trabalhadores e entidades 
externas; 

9. Proceder à realização e gestão de diferentes contratos de 
aquisição de bens e serviços no âmbito da atividade; 

10. Realizar encaminhamento/vacinação dos trabalhadores; 

11. Colaborar em diferentes grupos de trabalho internos como por 
exemplo acidentes de trabalho, qualidade, doenças 
profissionais; 

12. Participar e colaborar na elaboração de planos de contingência; 

13. Elaborar e realizar planos de formação como por exemplo 
primeiros socorros dirigidos aos trabalhadores; 

14. Realizar consultas de diabetes, aconselhamento alimentar e 
cessação tabágica aos trabalhadores que necessitam de 
acompanhamento, bem como realização de tratamentos de 
enfermagem; 

15. Implementar medidas de controlo de infeção, acompanhamento 
dos contratos de limpeza e realização de relatórios de 
monitorização dos mesmos; 

16. Garantir a triagem e a deposição de resíduos do grupo III e IV; 

17. Participar e colaborar em projetos e parcerias com outras 
entidades (académicas/equipas de tratamento); 

18. Apoiar a implementação do regulamento do consumo de álcool e 
outras substâncias psicoativas em meio laboral. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 

2.1 EDUCAÇÃO 
Licenciatura em Enfermagem com formação complementar em Enfermagem do Trabalho. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Legislação na área de atuação da unidade orgânica; Informática, com incidência no correio eletrónico, processamento de texto, folha de 
cálculo e introdução de dados em bases de dados; Segurança e saúde no trabalho; Normas aplicáveis ao Sistema de Gestão da Qualidade, 
Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados; Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas; Código dos Contratos Públicos. 

 

2.3 EXPERIÊNCIA 
Conhecimentos na área da Enfermagem do Trabalho. 
 

2.4 COMPORTAMENTAIS 
As constantes no ANEXO II. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ANEXO VI. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe da Divisão de Recursos Humanos. 
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Divisão de Recursos Humanos – Coordenação 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Administrativo e Financeiro / 
Divisão de Recursos Humanos 

SECTOR: Gestão Administrativa de Pessoal 

FUNÇÃO: Coordenador/a Técnico/a ÁREA: Administrativa 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Garantir o processo de gestão da assiduidade em aplicação 
informática; 

2. Analisar e interpretar a legislação produzida em matéria 
laboral; 

3. Efetuar contacto com entidades externas para solicitar 
esclarecimentos; 

4. Garantir a atualização contínua dos processos individuais; 

5. Efetuar a distribuição e acompanhamento de tarefas por todos 
os elementos do sector; 

6. Conferência das tarefas efetuadas no sector; 

7. Elaborar informações sobre acumulação de funções; 

8. Participar em grupos de trabalho para elaboração de 
regulamentos e de ACEP (Acordo Coletivo de Empregador 
Público); 

9. Proceder à elaboração de notas informativas e de ofícios de 
complexidade superior; 

10. Garantir a aferição da conformidade legal de toda a 
documentação rececionada; 

11. Elaborar listagens para o Tribunal de Contas. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Gestão de Recursos Humanos na Administração Pública; Tecnologias de Informação e Comunicação, com incidência no correio eletrónico, 
processamento de texto, folha de cálculo e introdução de dados em bases de dados; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica 
do utilizador; Organização e constituição de arquivo; Regulamento Geral sobre a Proteção de dados; Gestão de equipas e relacionamento 

interpessoal; Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. 
 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Nas áreas administrativas de arquivo e comunicação; Conhecimentos em Tecnologias de Informação e Comunicação; Experiência de 
controlo de prazos documentais; Capacidade para a gestão de equipas; Conhecimento do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados; 
Conhecimentos em legislação laboral. 
 

2.4 COMPORTAMENTAIS 
As constantes no ANEXO III. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto I do ANEXO VII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe da Divisão de Recursos Humanos. 
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Divisão de Recursos Humanos – Coordenação 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Administrativo e Financeiro / 
Divisão de Recursos Humanos 

SECTOR: Remunerações e Suplementos 

FUNÇÃO: Coordenador/a Técnico/a ÁREA: Administrativa 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Garantir o processamento mensal de remunerações; 

2. Análise e interpretação de legislação produzida em matéria 
laboral; 

3. Efetuar contacto com entidades externas para solicitar 
esclarecimentos; 

4. Promover a alteração de tabelas em aplicação informática; 

5. Testar e acompanhar as alterações às tabelas; 

6. Efetuar a distribuição e acompanhamento de tarefas por todos 
os elementos do sector;  

7. Conferência das tarefas efetuadas no sector; 

8. Colaborar na elaboração do Balanço Social; 

9. Elaborar o levantamento dos trabalhadores que reúnem os 
requisitos para alteração do posicionamento remuneratório, 
obrigatório e/ou por opção gestionária; 

10. Proceder à análise e controlo das rubricas orçamentais; 

11. Elaborar informações e notas informativas; 

12. Efetuar a previsão de salários para efeitos da apólice de 
seguros dos acidentes de trabalho; 

13. Aferir a conformidade legal de toda a documentação 
rececionada para processamento salarial; 

14. Elaborar calendário de vencimentos. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Tecnologias de Informação e Comunicação, com incidência no correio eletrónico, processamento 
de texto, folha de cálculo e introdução de dados em bases de dados; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador; 
Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados; Noções de gestão financeira e orçamento; Gestão de equipas e relacionamento 
interpessoal; Processamento salarial; Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas; Código dos Regimes Contributivos do Sistema 
Previdencial de Segurança Social. 

 

2.3 EXPERIÊNCIA 
Nas áreas administrativas de arquivo e comunicação; Conhecimentos em tecnologias de informação e comunicação; Experiência de 
controlo de prazos documentais; Conhecimentos de processamento salarial; Conhecimento do Regulamento Geral sobre a Proteção de 
Dados; Capacidade para a gestão de equipas. 
 

2.4 COMPORTAMENTAIS 
As constantes no ANEXO III. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto I do ANEXO VII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe da Divisão de Recursos Humanos. 
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Divisão de Recursos Humanos – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Administrativo e Financeiro / 
Divisão de Recursos Humanos 

SECTOR: Chefe de Divisão e Apoio 

FUNÇÃO: Assistente Técnico/a ÁREA: Administrativa 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Efetuar atendimento e encaminhamento telefónico; 

2. Rececionar e encaminhar expediente; 

3. Proceder ao controlo da movimentação dos trabalhadores para 
efeitos de realização do mapa de pessoal; 

4. Compilar e atualizar os dados do mapa de pessoal; 

5. Coadjuvar na gestão de contratos de prestação de serviços; 

6. Compilar o plano de compras da divisão; 

7. Elaborar ofícios, informações, notas informativas e requisições 
internas; 

8. Proceder à compilação da informação fornecida para a 
elaboração mensal dos dados de gestão. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Tecnologias de Informação e Comunicação com incidência no correio eletrónico, processamento de texto, folha de cálculo e introdução de 
dados em bases de dados; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Atendimento telefónico; Técnicas de 
comunicação escrita; Organização e constituição de arquivo; Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Nas áreas administrativas de atendimento, arquivo e comunicação; Conhecimentos de informática na ótica do utilizador; Experiência de 
controlo de prazos documentais; Conhecimento do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto II do ANEXO VII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe da Divisão de Recursos Humanos. 
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Divisão de Recursos Humanos – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Administrativo e Financeiro / 
Divisão de Recursos Humanos 

SECTOR: Refeitório 

FUNÇÃO: Assistente Técnico/a ÁREA: Administrativa 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Proceder ao lançamento informático dos produtos em base 
dados de gestão de stock – modelo FIFO (first in first out); 

2. Registar os movimentos diários de saída dos produtos em 
stock; 

3. Elaborar informações;  

4. Efetuar o controlo de faturação e do dinheiro da caixa; 

5. Mapear as vendas diárias de senhas por tipo de produtos; 

6. Colaborar na compilação da informação à realização dos 
relatórios mensais; 

7. Gerir um histórico de intervenções e reparações em 
equipamentos; 

8. Gerir o expediente e organização do arquivo; 

9. Apoiar na receção de bens alimentares e artigos de limpeza; 

10. Proceder ao acompanhamento dos processos de refeições em 
regime específico: estagiários, utentes a descontar no 
vencimento, admissões, auditores e formadores; 

11. Aplicar procedimentos, tendo por base a Norma da Certificação 
em HACCP (Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos) 
- Codex Alimentarius. 

 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Informática, com incidência no correio eletrónico, processamento de texto, folha de cálculo e 
introdução de dados em bases de dados; Higiene e segurança alimentar na restauração; Normas aplicáveis ao Sistema de Gestão da 
Qualidade; Conhecimento dos requisitos e aplicação da Norma HACCP (Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos) - Codex 
Alimentarius; Gestão de equipas. 
 

2.3 EXPERIÊNCIA 
Nas áreas administrativas de atendimento, arquivo e comunicação; Conhecimentos de informática na ótica do utilizador; Conhecimento dos 
requisitos aplicáveis ao Sistema de Gestão da Qualidade. 
 

2.4 COMPORTAMENTAIS 
As constantes no ANEXO III. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto II do ANEXO VII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe da Divisão de Recursos Humanos e do/a Responsável Técnico/a do Sector de 

Refeitório. 
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Divisão de Recursos Humanos – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Administrativo e Financeiro / 
Divisão de Recursos Humanos 

SECTOR: Ação Social 

FUNÇÃO: Assistente Técnico/a ÁREA: Administrativa 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Efetuar atendimento telefónico e presencial; 

2. Rececionar, registar em aplicação informática e encaminhar 
convocatórias no âmbito da medicina do trabalho; 

3. Efetuar a desmarcação/alteração da data das convocatórias;  

4. Rececionar, registar fichas de aptidão em aplicação 
informática; 

5. Encaminhar as fichas de aptidão para as respetivas chefias; 

6. Enviar ao Sector de Segurança no Trabalho as fichas de 
aptidão com recomendações de EPI (Equipamento de 
Proteção Individual) a atribuir ao trabalhador; 

7. Rececionar exames médicos, registar em aplicação informática 
e encaminhar ao respetivo trabalhador; 

8. Apoiar as iniciativas no âmbito da ação social. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Tecnologias de Informação e Comunicação com incidência no correio eletrónico, processamento de texto, folha de cálculo e introdução de 
dados em bases de dados; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Atendimento telefónico e presencial; 
Técnicas de comunicação escrita; Organização e constituição de arquivo; Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Nas áreas administrativas de atendimento, arquivo e comunicação; Conhecimentos de informática na ótica do utilizador; Conhecimento do 
Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto II do ANEXO VII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe da Divisão de Recursos Humanos. 
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Divisão de Recursos Humanos – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Administrativo e Financeiro / 
Divisão de Recursos Humanos 

SECTOR: Recrutamento e Seleção 

FUNÇÃO: Assistente Técnico/a ÁREA: Administrativa 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Analisar a legislação de recrutamento de pessoal e cargos 
dirigentes; 

2. Elaborar propostas de abertura de procedimentos concursais 
para recrutamento de trabalhadores e para cargos de direção; 

3. Elaborar minutas de atas de reuniões de júris de 
procedimentos concursais para recrutamento de trabalhadores 
e para cargos de direção; 

4. Elaborar minutas de atas de reuniões de júris de períodos 
experimentais de trabalhadores recrutados por procedimento 
concursal; 

5. Elaborar Avisos de Abertura de procedimentos concursais a 
publicar em Diário da República, Bolsa de Emprego Público 
(BEP) e respetivos anúncios em jornais de âmbito nacional; 

6. Criar e gerir ofertas de emprego público e mobilidades na 
Bolsa de Emprego Público; 

7. Criar ofertas de emprego público na Bolsa de Emprego 
Público, assim que são publicados em Diário da República os 
avisos de abertura de procedimentos concursais, assim como, 
ofertas de mobilidade, introduzir resultados da classificação 
final e terminar as respetivas ofertas com resposta a 
questionário na respetiva plataforma digital; 

8. Atender presencial e telefonicamente público interno e externo; 

9. Rececionar e analisar candidaturas; 

10. Rececionar, analisar e registar pedidos de expediente; 

11. Proceder ao controlo dos prazos de audiência de interessados 
e de mobilidades; 

12. Elaborar informações para análise e decisão superior; 

13. Calcular valores e elaborar informações para cabimentação de 
despesas; 

14. Elaborar contratos de trabalho; 

15. Preparar programa de acolhimento; 

16. Manter atualizado o manual de acolhimento; 

17. Manter atualizadas as páginas eletrónicas dos SIMAR (Internet 
e Intranet), em articulação com o Gabinete de Imagem e 
Comunicação; 

18. Preparar dados e valores necessários à elaboração anual dos 
documentos previsionais; 

19. Elaborar semestralmente avisos a publicar em Diário da 
República com as movimentações de trabalhadores. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 

2.1 EDUCAÇÃO 
12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Tecnologias de Informação e Comunicação, com incidência no correio eletrónico, processamento 
de texto, folha de cálculo e introdução de dados em bases de dados; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador; 
Organização e constituição de arquivo; Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados; Atendimento telefónico e presencial; Gestão de 
Recursos Humanos na Administração Pública; Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas; Recrutamento e Seleção na Administração 
Pública. 
 

2.3 EXPERIÊNCIA 
Nas áreas administrativas de atendimento, arquivo e comunicação; Conhecimentos de informática na ótica do utilizador; Conhecimentos de 
Gestão de Recursos Humanos na Administração Pública; Conhecimento do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. 
 

2.4 COMPORTAMENTAIS 
As constantes no ANEXO III. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto II do ANEXO VII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe da Divisão de Recursos Humanos.
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Divisão de Recursos Humanos – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Administrativo e Financeiro / 
Divisão de Recursos Humanos 

SECTOR: Remunerações e Suplementos 

FUNÇÃO: Assistente Técnico/a ÁREA: Administrativa 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Realizar atendimento telefónico e presencial de público interno; 

2. Rececionar e tratar documentos (faturas/ recibos) de despesas 
de saúde para comparticipação conforme tabela da ADSE      
(Instituto Público de Gestão Participada); 

3. Elaborar Notas Informativas; 

4. Emitir declarações; 

5. Proceder ao processamento de remunerações, outros abonos 
e descontos; 

6. Calcular o Abono de Família bem como a Bonificação por 
Deficiência;  

7. Proceder à receção e tratamento de todo o trabalho 
suplementar em aplicação informática; 

8. Proceder à execução de Penhoras de Vencimentos; 

9. Proceder à gravação e envio de ficheiros à ADSE (Instituto 
Público de Gestão Participada), à CGA (Caixa Geral de 
Aposentações), à Autoridade Tributária e à Segurança Social; 

10. Elaborar Informações de Débito; 

11. Proceder ao envio das listagens para as diferentes Entidades 
de Desconto; 

12. Elaborar Guias de Vencimento; 

13. Realizar balanço de trabalho suplementar; 

14. Fornecer os dados necessários para a elaboração do 
orçamento de pessoal; 

15. Efetuar o preenchimento de dados no portal da DGAL (Direção 
Geral das Autarquias Locais) e INE (Instituto Nacional de 
Estatística); 

16. Elaborar e enviar Declaração Modelo 37 (portal das finanças); 

17. Emitir e enviar Declarações de IRS (Imposto sobre Rendimento 
das Pessoas Singulares). 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 

 
2.1 EDUCAÇÃO 

12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Tecnologias de Informação e Comunicação, com incidência no correio eletrónico, processamento 
de texto, folha de cálculo e introdução de dados em bases de dados; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador; 
Organização e constituição de arquivo; Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados; Noções de gestão financeira e orçamento; 
Processamento salarial; Atendimento telefónico e presencial; Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas; Código dos Regimes 
Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social. 
 

2.3 EXPERIÊNCIA 
Nas áreas administrativas de arquivo e comunicação; Conhecimentos em Tecnologias de Informação e Comunicação; Experiência de 
controlo de prazos documentais; Conhecimentos de processamento salarial; Conhecimento do Regulamento Geral sobre a Proteção de 
Dados. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto II do ANEXO VII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Coordenador/a Técnico/a do Sector de Remunerações e Suplementos. 
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Divisão de Recursos Humanos – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Administrativo e Financeiro / 
Divisão de Recursos Humanos 

SECTOR: Gestão Administrativa de Pessoal 

FUNÇÃO: Assistente Técnico/a ÁREA: Administrativa 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Efetuar a inscrição de trabalhadores no respetivo regime de 
proteção social; 

2. Efetuar a inscrição de beneficiários titulares e de familiares na 
ADSE - Instituto Público de Gestão Participada; 

3. Rececionar e distribuir cartões da ADSE - Instituto Público de 
Gestão Participada; 

4. Gerir o processo individual dos trabalhadores, mantendo a sua 
constante atualização; 

5. Efetuar atendimento presencial e telefónico a trabalhadores; 

6. Elaborar informações, ofícios, notas informativas no âmbito das 
atribuições do sector; 

7. Elaborar declarações e fichas de cadastro e de assiduidade; 

8. Garantir o controlo da assiduidade dos trabalhadores, na 
aplicação de assiduidade; 

9. Efetuar pedidos de juntas médicas (ADSE - Instituto Público de 
Gestão Participada e CGA Caixa Geral de Aposentações) e de 
verificação domiciliária de doença; 

10. Emitir requerimentos de férias de acordo com as normas legais 
e regulamentares em vigor; 

11. Lançar em aplicação informática as férias, bem como as 
alterações às mesmas; 

12. Proceder à elaboração anual dos mapas de férias; 

13. Efetuar a análise dos pedidos de estatuto de trabalhador-
estudante; 

14. Efetuar participações de acidentes em serviço e efetuar a 
gestão administrativa do acidente; 

15. Proceder à conferência nominal de notas de reembolso, faturas 
de juntas médicas e de verificação domiciliária de doença, 
provenientes da ADSE (Instituto Público de Gestão 
Participada) e propor superiormente o seu pagamento; 

16. Efetuar e instruir pedidos de aposentação; 

17. Elaborar anualmente listagem de trabalhadores com 
acumulação de funções, para envio ao Tribunal de Contas. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 

 
2.1 EDUCAÇÃO 

12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Gestão de Recursos Humanos na Administração Pública; Tecnologias de Informação e Comunicação, com incidência no correio eletrónico, 
processamento de texto, folha de cálculo e introdução de dados em bases de dados; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica 
do utilizador; Organização e constituição de arquivo; Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados; Atendimento telefónico e presencial; 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas; Estatuto da Aposentação - D.L. n.º 498/72; Regime jurídico dos acidentes em serviço e das 
doenças profissionais no âmbito da Administração Pública - D.L. n.º 503/99. 
 

2.3 EXPERIÊNCIA 
Nas áreas administrativas de arquivo e comunicação; Conhecimentos em Tecnologias de Informação e Comunicação; Experiência de 
controlo de prazos documentais; Conhecimento do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto II do ANEXO VII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Coordenador/a Técnico/a do Sector de Gestão Administrativa de Pessoal. 
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Divisão de Recursos Humanos – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Administrativo e Financeiro / 
Divisão de Recursos Humanos 

SECTOR: Segurança no Trabalho 

FUNÇÃO: Assistente Técnico/a ÁREA: Administrativa 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Organizar e gerir a tramitação documental e da caixa de 
correio eletrónico do sector; 

2. Proceder à entrevista de acidente em serviço e colaborar no 
preenchimento da participação de acidente; 

3. Iniciar, desenvolver e acompanhar procedimentos aquisitivos; 

4. Desenvolver contactos com empresas no âmbito da segurança 
no trabalho; 

5. Participar em projetos de adequação de equipamentos de 
proteção individual e outros no âmbito da atividade do sector; 

6. Iniciar, desenvolver e acompanhar processos de atribuição de 
caixas de primeiros socorros, desinfestação de instalações, 
higienização de vestuário de trabalho e dotação de meios de 
combate a incêndios; 

7. Acompanhar a distribuição de óculos de proteção graduados e 
de calçado de segurança especial; 

8. Acompanhar as visitas aos locais de trabalho; 

9. Elaborar informações; 

10. Prestar apoio administrativo aos técnicos de segurança. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Tecnologias de Informação e Comunicação com incidência no correio eletrónico, processamento de texto, folha de cálculo e introdução de 
dados em bases de dados; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Atualização na área da legislação, 
regulamentos e normas sobre segurança e saúde do trabalho; Código dos Contratos Públicos; Comunicação interpessoal e assertividade. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Nas áreas administrativas de atendimento, arquivo e comunicação; Conhecimentos de informática na ótica do utilizador; Conhecimentos em 
Segurança no Trabalho. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto II do ANEXO VII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe da Divisão de Recursos Humanos. 
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Divisão de Recursos Humanos – Área Operacional 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Administrativo e Financeiro / 
Divisão de Recursos Humanos 

SECTOR: Gestão Administrativa de Pessoal 

FUNÇÃO: Assistente Operacional ÁREA: Apontador 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Prestar informação/esclarecimento no âmbito de férias, faltas, 
licenças, ADSE (Instituto Público de Gestão Participada), ou 
outras; 

2. Entregar aos trabalhadores documentação proveniente da 
divisão de recursos humanos; 

3. Rececionar documentos dos trabalhadores e proceder à sua 
distribuição pelas subunidades orgânicas da Divisão de 
Recursos Humanos; 

4. Distribuir mensalmente os recibos de remuneração, que ainda 
são entregues em suporte papel; 

5. Afixar nos placards informativos, toda a informação que é 
divulgada internamente via correio eletrónico. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Atendimento ao Público; Organização do trabalho e Gestão de tempo; Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Não exigível. 
 

2.4 COMPORTAMENTAIS 
As constantes no ANEXO IV. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto III do ANEXO VIII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Coordenador/a Técnico/a do Sector de Gestão Administrativa de Pessoal. 
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 Divisão de Recursos Humanos – Área Operacional 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento Administrativo e Financeiro / 
Divisão de Recursos Humanos 

SECTOR: Refeitório 

FUNÇÃO: Assistente Operacional ÁREA: Cozinha 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Efetuar a validação da receção de produtos mediante guias e 
faturas de acompanhamento; 

2. Armazenar os produtos em stock - modelo FIFO (first in first 
out); 

3. Efetuar a preparação, confeção e empratamento de refeições; 

4. Proceder ao registo dos movimentos diários de despensa; 

5. Proceder aos registos de controlo em observância da 
certificação em HACCP (Análise de Perigos e Controlo de 
Pontos Críticos); 

6. Aplicar procedimentos, tendo por base a Norma HACCP 
Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos) - Codex 
Alimentarius; 

7. Efetuar serviço de caixa na venda das refeições aos utentes; 

8. Proceder à higienização de louça, bancadas, utensílios, 
equipamentos, mesas e cadeiras da sala de refeições; 

9. Efetuar a limpeza dos espaços de armazenamento de bens 
alimentares e de produtos de limpeza; 

10. Prestar colaboração na gestão dos produtos com vista à 
realização das ementas. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Emergência e Primeiros Socorros; Higiene e Segurança Alimentar na Restauração; Organização do Trabalho e Gestão de Tempo; 
Organização e Gestão da Cozinha; Noções da Norma HACCP (Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos) - Codex Alimentarius; 
Atendimento ao público; Trabalho em equipa; Preparação e confeção de alimentos para refeições. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Na área da restauração. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO IV. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto III do ANEXO VIII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Responsável Técnico/a do Sector de Refeitório.  

DRH/AO/02 
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Departamento de Resíduos e Apoio Logístico - Dirigente 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Resíduos e Apoio 
Logístico 

SECTOR: Resíduos e Apoio Logístico 

FUNÇÃO: Diretor/a de Departamento ÁREA: Dirigente 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Garantir a gestão dos resíduos urbanos, assegurando a recolha 
e transporte a destino adequado e promovendo a sua 
valorização, em cumprimento dos regulamentos em vigor e 
demais legislação aplicável; 

2. Promover a otimização dos circuitos de recolha, com 
incremento da taxa de recolha de diferenciados, implementando 
soluções e medidas que reforcem a eficácia e eficiência das 
atividades de recolha; 

3. Garantir o planeamento e a programação dos meios de 
deposição, recolha e transporte e equipamentos mecânicos, 
necessários à gestão do sistema intermunicipal de resíduos 
urbanos, garantindo a sustentabilidade económica e ambiental 
da sua utilização; 

4. Garantir a distribuição, manutenção e higienização dos 
sistemas de deposição e equipamentos de recolha e transporte, 
no âmbito das atribuições dos SIMAR; 

5. Emitir parecer sobre a construção ou a localização de 
instalações destinadas à deposição de resíduos; 

6. Assegurar os trabalhos de conservação dos edifícios, bem 
como das instalações afetas aos sistemas de abastecimento de 
água e de drenagem e tratamento de águas residuais urbanas; 

7. Assegurar a gestão da frota, incluindo a análise e controlo dos 
custos das revisões, reparações e manutenções para cada 
máquina e veículo, bem como a elaboração de normas de 
conservação e manutenção dos mesmos; 

8. Implementar um modelo de gestão da frota dos SIMAR, 
procurando níveis elevados de eficácia e eficiência; 

9. Colaborar na definição das características e especificações, 
assim como na uniformização das ferramentas e materiais 
necessários ao correto funcionamento do Departamento; 

10. Promover a implementação de soluções para a gestão 
operacional de recolha de resíduos, proporcionando ganhos de 
rentabilidade e produtividade nas equipas, equipamentos e 
veículos afetos; 

11. Assegurar o planeamento, a programação e a manutenção de 
meios de transporte e equipamentos mecânicos e 
eletromecânicos promovendo a economia, a racionalização e a 
sustentabilidade ambiental da sua utilização; 

12. Assegurar a manutenção dos equipamentos instalados no 
interior dos edifícios. 

2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura relevante para as atribuições da unidade orgânica. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Gestão de Serviços Públicos; Organização e atividade administrativa; Gestão de pessoas e liderança; Gestão de recursos humanos, 
orçamentais, materiais e tecnológicos; Informação e conhecimento; Qualidade, inovação e modernização; Internacionalização e assuntos 
comunitários; Gestão da mudança; Frequência e aproveitamento em cursos específicos para alta direção na Administração Pública. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Antiguidade não inferior a 6 anos na carreira de técnico superior; Conhecimentos técnicos e instrumentais na área de gestão do ambiente 
aplicável às áreas de atuação dos SIMAR. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO I. 
 
2.5 LEGAIS 

As constantes no ANEXO V. 

 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Diretor/a Delegado/a.  

DRAL/DIR/01 
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 Departamento de Resíduos e Apoio Logístico – Área Técnica 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Resíduos e Apoio 
Logístico 

SECTOR: Apoio Técnico 

FUNÇÃO: Técnico/a Superior ÁREA: Técnica 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Recolher, tratar, analisar e interpretar os dados operacionais de 
recolha de resíduos urbanos; 

2. Elaborar relatórios mensais dos dados operacionais e financeiros 
relativos à atividade do Departamento, com a análise evolutiva e 
homóloga; 

3. Elaborar relatórios sobre as matérias da responsabilidade do 
Departamento; 

4. Elaborar o reporte dos indicadores de recolha de resíduos 
urbanos associados ao Sistema de Gestão da Qualidade; 

 

5. Desenvolver procedimentos aquisitivos de bens e serviços no 
âmbito da atividade do Departamento de acordo com o Código 
dos Contratos Públicos; 

6. Analisar documentação técnica referente às atividades do 
Departamento; 

7. Elaborar e participar em estudos sobre as áreas de atuação do 
Departamento no âmbito da sua competência técnica; 

8. Participar em reuniões de assuntos afetos ao Departamento e 
emitir pareceres, estudos e relatórios, para tomada de decisão. 

 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura em Gestão, Economia ou Estatística ou afim. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Na área de atuação da unidade orgânica; Tecnologias de Informação e Comunicação, com incidência em folha de cálculo e introdução de 
dados em bases de dados; Normas aplicáveis ao Sistema de Gestão da Qualidade; Regimes Jurídicos da Autarquias Locais e dos Serviços 
Municipais de Abastecimento Público de Água, de Saneamento de Águas Residuais Urbanas e de Gestão de Resíduos Urbanos; 
Indicadores de gestão; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais na área de gestão de resíduos urbanos; Conhecimentos de informática na ótica do utilizador. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO II. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ANEXO VI. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Diretor/a do Departamento de Resíduos e Apoio Logístico. 

  

DRAL/TS/01 
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 Departamento de Resíduos e Apoio Logístico – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Resíduos e Apoio 
Logístico 

SECTOR: Apoio Administrativo 

FUNÇÃO: Assistente Técnico/a ÁREA: Administrativa 

 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Receber, analisar e enviar o expediente em aplicação 
informática; 

2. Receber, analisar e enviar o expediente dirigido ao Diretor/a de 
Departamento em suporte papel; 

3. Processar os documentos e registos externos e de saída em 
aplicação informática; 

4. Compilar e preparar o expediente que seja submetido a 
despacho superior; 

5. Efetuar requisições de compra, economato e armazém em 
aplicação informática; 

6. Elaborar e encaminhar informações, ofícios, atas e relatórios; 

7. Organizar a documentação de suporte dos procedimentos de 
contratação pública em execução no Departamento; 

8. Conferir dados de execução e elaborar relatórios de despesa do 
Departamento;  

 

9. Colaborar nos requisitos para realização e reposição de 
despesa com recurso a fundo de maneio em conformidade com 
os procedimentos de controlo interno; 

10. Registar dados de assiduidade dos recursos humanos do 
Departamento e tramitar documentos de trabalho suplementar 
para processamento de vencimentos; 

11. Organizar e arquivar a documentação, separando-a em função 
do tipo de assunto, ou do tipo de documento, respeitando as 
regras e procedimentos de arquivo; 

12. Atender e encaminhar, telefónica ou presencialmente, o público 
interno e externo, nomeadamente clientes, fornecedores e 
trabalhadores, em função do tipo de informação ou serviço 
pretendido; 

13. Gerir e organizar a agenda do/a Diretor/a de Departamento com 
as diversas unidades orgânicas e entidades externas; 

14. Agendar reuniões internas e externas e preparar a 
documentação de apoio.  

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Tecnologias de Informação e Comunicação com incidência no correio eletrónico, processamento de texto e folha de cálculo; Aplicações 
informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Atendimento telefónico e presencial; Técnicas de comunicação escrita; 
Regulamentos de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública dos Municípios de Loures e Odivelas. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Nas áreas administrativas de atendimento, secretariado e comunicação; Conhecimentos de informática na ótica do utilizador. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ponto II do ANEXO VII. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Diretor/a do Departamento de Resíduos e Apoio Logístico. 
  

DRAL/AT/01 

 



PERFIL DE FUNÇÃO  

Página 138 de 219 

 

Divisão de Resíduos Urbanos – Dirigente 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Resíduos e Apoio 
Logístico / Divisão de Resíduos Urbanos 

SECTOR: Resíduos Urbanos 

FUNÇÃO: Chefe de Divisão ÁREA: Dirigente 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Planear e implementar os circuitos de recolha de resíduos 
urbanos; 

2. Assegurar a recolha de todos os resíduos urbanos, promovendo 
o seu transporte a destino adequado; 

3. Organizar e gerir o serviço intermunicipal de recolha e 
transporte de resíduos urbanos, em cumprimento da legislação 
e regulamentos em vigor; 

4. Promover a execução e atualização do Plano de Ação de 
Recolha e Valorização de Resíduos Urbanos - PARVRU; 

5. Promover e incentivar a participação da população na aplicação 
da política de separação de resíduos, providenciando e 
disponibilizando as condições adequadas e necessárias para o 
efeito; 

 

6. Promover a planificação de recolha seletiva de resíduos, em 
estreita articulação com as entidades de âmbito intermunicipal; 

7. Participar na gestão integrada de resíduos; 

8. Assegurar a distribuição, substituição, lavagem e manutenção 
do equipamento de deposição de resíduos; 

9. Emitir pareceres sobre a construção ou a localização de 
instalações destinadas à deposição de resíduos; 

10. Promover estudos e simular cenários conducentes à otimização 
da exploração; 

11. Colaborar na atualização do cadastro. 

 

2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura relevante para as atribuições da unidade orgânica. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Na área de atuação da unidade orgânica; Código dos Contratos Públicos; Gestão de Resíduos Urbanos; Frequência e aproveitamento em 
cursos específicos para alta direção na Administração Pública. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Antiguidade não inferior a 4 anos na carreira de técnico superior; Conhecimentos técnicos e instrumentais na área de gestão de 
ambiente/resíduos urbanos; Conhecimentos de informática na ótica do utilizador. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO I. 
 
2.5 LEGAIS 

As constantes no ANEXO V. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Diretor/a do Departamento de Resíduos e Apoio Logístico.  

DRU/DIR/01 
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Divisão de Resíduos Urbanos – Área Técnica 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Resíduos e Apoio 
Logístico / Divisão de Resíduos Urbanos 

SECTOR: Estudos e Planeamento 

FUNÇÃO: Técnico/a Superior ÁREA: Técnica 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Recolher e tratar os dados no âmbito das atividades da Divisão 
referente à Qualidade dos Serviços prestados aos utilizadores; 

2. Emitir pareceres relativos à análise de indicadores de gestão de 
recolha de resíduos sólidos urbanos; 

3. Analisar reclamações com conteúdo técnico sobre a recolha de 
resíduos, tipificadas por motivo, concelho, freguesia;  

4. Analisar e emitir parecer sobre loteamentos e obras privadas de 
construção no âmbito do sistema de deposição; 

5. Desenvolver e acompanhar procedimentos aquisitivos de bens 
e serviços no âmbito da recolha de resíduos urbanos; 

 

6. Controlar e validar os dados relativos a quantidades e taxas 
legais aplicadas pela entidade gestora em alta; 

7. Elaborar especificações técnicas para elaboração de cadernos 
de encargos e programas de concurso relativos à atividade; 

8. Assegurar o cumprimento dos requisitos legais em vigor do 
serviço de recolha de resíduos sólidos urbanos aos 
consumidores até 1100 Litros de produção diária; 

9. Elaborar projetos de requalificação e alteração dos sistemas de 
deposição no âmbito das zonas geográficas atribuídas; 

10. Promover ações de sensibilização à população no âmbito da 
recolha seletiva multimaterial. 

 

 

2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura em Engenharia do Ambiente, Ciências do Ambiente; Engenharia Química – Ramo Ambiente, Sanitária, Urbanismo, 
Ordenamento do Território ou afim. 

 
2.2 FORMAÇÃO 

Na área de atuação da unidade orgânica; Código dos Contratos Públicos; Tecnologias de Informação e Comunicação, com incidência em 
folha de cálculo e introdução de dados em bases de dados; Normas aplicáveis ao Sistema de Gestão da Qualidade; Regimes Jurídicos da 
Autarquias Locais e dos Serviços Municipais de Abastecimento Público de Água, de Saneamento de Águas Residuais Urbanas e de Gestão 
de Resíduos Urbanos; Indicadores de gestão; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais na área de gestão de resíduos urbanos; Conhecimentos de informática na ótica do utilizador. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO II. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ANEXO VI. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Chefe da Divisão de Resíduos Urbanos.  

DRU/TS/01 
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Divisão de Resíduos Urbanos – Área Técnica  

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Resíduos e Apoio 
Logístico / Divisão de Resíduos Urbanos 

SECTOR: Estudos e Planeamento 

FUNÇÃO: Técnico/a Superior ÁREA: Técnica 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Analisar documentação e apresentar propostas sobre as 
condições de trabalho e das instalações do sector operacional; 

2. Emitir relatórios sobre a sinistralidade na área operacional da 
Divisão; 

3. Efetuar o controlo do stock dos Equipamentos de Proteção 
Individual em articulação com a Divisão de Aprovisionamento; 

4. Acompanhar os circuitos de recolha de resíduos urbanos para 
análise das condições de segurança dos operadores e 
equipamentos móveis em uso; 

 

5. Articular com o Sector de Segurança no Trabalho as 
necessidades de alteração ao Regulamento de Fardamento e 
Equipamentos de Proteção Individual; 

6. Fundamentar e propor a revisão e/ou atualização dos 
procedimentos de segurança na atividade de recolha de 
resíduos urbanos; 

 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura e/ou Formação nível V de Técnico Superior de Segurança e Saúde no Trabalho. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Tecnologias de Informação e Comunicação com incidência no correio eletrónico, processamento de texto, folha de cálculo e introdução de 
dados em bases de dados; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Certificado de Competências Pedagógicas 
(CCP); Atualização na área da legislação, regulamentos e normas sobre segurança e saúde do trabalho; Código dos Contratos Públicos; 
Trabalho em equipa. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais na área de Segurança no Trabalho; Conhecimentos de informática na ótica do utilizador. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO II. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ANEXO VI. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Chefe da Divisão de Resíduos Urbanos.  

DRU/TS/02 
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Divisão de Resíduos Urbanos – Área Técnica 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Resíduos e Apoio 
Logístico / Divisão de Resíduos Urbanos 

SECTOR: Operacional 

FUNÇÃO: Técnico/a Superior (Responsável Técnico/a) ÁREA: Técnica 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Coordenar os recursos humanos do sector operacional de 
recolha de resíduos sólidos urbanos por forma a assegurar a 
qualidade do serviço prestado; 

2. Gerir os recursos físicos necessários à prossecução da recolha 
seletiva, indiferenciada, orgânica e de monos nos concelhos de 
Loures e Odivelas; 

3. Assegurar o cumprimento dos requisitos legais em vigor do 
serviço de recolha de resíduos sólidos urbanos aos 
consumidores até 1100 Litros de produção diária; 

4. Assegurar o cumprimento das normas de segurança e saúde no 
trabalho legalmente vigentes; 

5. Propor e verificar o cumprimento de medidas que garantam a 
proteção das pessoas e bens afetos e, em particular, na 
melhoria das condições de trabalho dos trabalhadores; 

6. Emitir relatórios sobre a situação operacional da Divisão e 
propor ações preventivas e corretivas de melhoria do serviço 
prestado; 

7. Recolher e analisar indicadores de gestão de recolha de 
resíduos sólidos urbanos; 

8. Analisar reclamações com conteúdo técnico sobre a recolha de 
resíduos e implementar medidas corretivas; 

9. Colaborar com as Juntas de Freguesia no âmbito da recolha de 
resíduos sólidos urbanos; 

10. Participar em reuniões do Departamento e da Divisão no âmbito 
da sua competência técnica. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura em Engenharia do Ambiente, Ciências do Ambiente; Engenharia Química – Ramo Ambiente, Sanitária, Urbanismo, 
Ordenamento do Território ou afim. 

 
2.2 FORMAÇÃO 

Na área de atuação da unidade orgânica; Código dos Contratos Públicos; Tecnologias de Informação e Comunicação, com incidência em 
folha de cálculo e introdução de dados em bases de dados; Normas aplicáveis ao Sistema de Gestão da Qualidade; Regimes Jurídicos da 
Autarquias Locais e dos Serviços Municipais de Abastecimento Público de Água, de Saneamento de Águas Residuais Urbanas e de Gestão 
de Resíduos Urbanos; Indicadores de gestão; Gestão de equipas; Segurança e saúde no trabalho; Procedimentos de segurança na 
atividade; Formação no âmbito do D.L. n.º 50/2005; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Condução segura. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais na área de gestão de resíduos urbanos; Conhecimentos de informática na ótica do utilizador. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO II. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ANEXO VI. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Chefe da Divisão de Resíduos Urbanos.  

DRU/TS/03 
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Divisão de Resíduos Urbanos – Área Administrativa  

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Resíduos e Apoio 
Logístico/ Divisão de Resíduos Urbanos 

SECTOR: Chefe de Divisão e Apoio  

FUNÇÃO: Assistente Técnico/a ÁREA: Administrativa 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Receber, analisar e enviar o em aplicação informática; 

2. Atender e encaminhar, telefónica ou presencialmente, o público 
interno e externo, nomeadamente clientes, fornecedores e 
trabalhadores, em função do tipo de informação ou serviço 
pretendido; 

3. Organizar a agenda do/a Chefe de Divisão com as diversas 
unidades orgânicas e entidades externas; 

4. Agendar reuniões externas e internas e preparar a 
documentação de apoio; 

5. Efetuar requisições de compras, economato e armazém em 
aplicação informática e intranet dos SIMAR; 

6. Classificar as reclamações relativamente à atividade de recolha, 
de acordo com os requisitos legais definidos pela Entidade 
Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) e pelo 
Sistema de Gestão da Qualidade; 

7. Emitir relatórios mensais de reclamações procedentes e não 
procedentes; 

8. Registar e controlar os dados dos recursos humanos da 
Divisão: elaborar escalas, mapa de férias, boletins de trabalho 
suplementar dos trabalhadores da Divisão; 

9. Emitir dados para faturação de contratos de clientes não 
consumidores de água e grandes produtores; 

10. Registar os dados de atividade diária de recolha de resíduos 
sólidos urbanos; 

11. Receber e encaminhar as fichas de atendimento criadas pela 
Divisão de Atendimento e Gestão de Clientes, em aplicação 
informática; 

12. Organizar e arquivar a documentação, separando-a em função 
do tipo de assunto, ou do tipo de documento, respeitando as 
regras e procedimentos de arquivo. 

 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Tecnologias de Informação e Comunicação com incidência no correio eletrónico, processamento de texto e folha de cálculo; Aplicações 
informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Atendimento telefónico e presencial; Técnicas de comunicação escrita; 
Organização do trabalho e gestão de tempo. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Nas áreas administrativas de atendimento, secretariado e comunicação; Conhecimentos de informática na ótica do utilizador. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ponto II do ANEXO VII. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Chefe da Divisão de Resíduos Urbanos. 
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Divisão de Resíduos Urbanos – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Resíduos e Apoio 
Logístico / Divisão de Resíduos Urbanos 

SECTOR: Estudos e Planeamento 

FUNÇÃO: Técnico/a de Ambiente ÁREA: Administrativa 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Analisar e propor o reforço, a substituição ou deslocação, de 
equipamentos de deposição de resíduos sólidos urbanos; 

2. Acompanhar os circuitos de recolha e verificar o sistema de 
deposição dos resíduos sólidos urbanos em cada uma das 
freguesias atribuídas;  

3. Recolher dados do sistema de deposição dos resíduos sólidos 
urbanos e registar as existências na aplicação no sistema de 
gestão de resíduos; 

4. Verificar e controlar os stocks de equipamento de deposição de 
resíduos sólidos urbanos; 

5. Apoiar os técnicos na análise de obras de loteamento e obras 
privadas de construção, ou projetos internos de requalificação 
ou alteração do Sistema Municipal de Gestão de Resíduos; 

6. Participar na promoção de ações de sensibilização à população 
no âmbito da recolha seletiva multimaterial. 

 

 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12.º Ano e curso de técnico profissional de nível III - Ambiente. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Na área de atuação da unidade orgânica; Regimes Jurídicos da Autarquias Locais e dos Serviços Municipais de Abastecimento Público de 
Água, de Saneamento de Águas Residuais Urbanas e de Gestão de Resíduos Urbanos; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na 
ótica do utilizador; Condução segura. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais nas áreas de legislação ambiental e gestão de resíduos urbanos; Conhecimentos de informática na 
ótica do utilizador. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ponto II do ANEXO VII. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Chefe da Divisão de Resíduos Urbanos.  
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Divisão de Resíduos Urbanos – Encarregado Operacional 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Resíduos e Apoio 
Logístico / Divisão de Resíduos Urbanos 

SECTOR: Operacional 

FUNÇÃO: Encarregado/a Geral Operacional ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Coordenar os recursos humanos do sector operacional de 

recolha de resíduos sólidos urbanos por forma a assegurar a 

qualidade do serviço prestado; 

2. Gerir os recursos físicos necessários à prossecução da recolha 

seletiva, indiferenciada, orgânica e de monos nos concelhos de 

Loures e Odivelas; 

3. Assegurar o cumprimento dos requisitos legais em vigor do 

serviço de recolha de resíduos sólidos urbanos aos 

consumidores até 1100 Litros de produção diária; 

4. Assegurar o cumprimento das normas de segurança e saúde no 

trabalho legalmente vigentes; 

5. Propor e verificar o cumprimento de medidas que garantam a 

proteção das pessoas e bens afetos e, em particular, na 

melhoria das condições de trabalho dos trabalhadores; 

6. Emitir relatórios sobre a situação operacional da Divisão e 

propor ações preventivas e corretivas de melhoria do serviço 

prestado; 

7. Recolher e analisar indicadores de gestão de recolha de 

resíduos sólidos urbanos; 

8. Analisar reclamações com conteúdo técnico sobre a recolha de 

resíduos e implementar medidas corretivas; 

9. Colaborar com as Juntas de Freguesia no âmbito da recolha de 

resíduos sólidos urbanos; 

10. Participar em reuniões do Departamento e da Divisão no âmbito 
da sua competência técnica. 

 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Tecnologias de Informação e Comunicação com incidência no correio eletrónico, processamento de texto e folha de cálculo; Aplicações 
informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Gestão de equipas; Primeiros Socorros; Segurança e saúde no trabalho; Vestuário 
de trabalho e equipamento de proteção individual; Movimentação manual de cargas; Riscos biológicos; Riscos químicos; Ruído e vibrações; 
Meios de extinção e combate a incêndios; Riscos psicossociais e consumos abusivos no local de trabalho; Procedimentos de segurança na 
atividade; Formação no âmbito do D.L. n.º 50/2005. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais na área de gestão de resíduos urbanos; Conhecimentos de informática na ótica do utilizador. 
Experiência em gestão de equipas. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO IV. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto I do ANEXO VIII. 

 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Responsável Técnico/a do Sector Operacional da Divisão de Resíduos Urbanos. 
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Divisão de Resíduos Urbanos – Encarregado Operacional 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Resíduos e Apoio 
Logístico / Divisão de Resíduos Urbanos 

SECTOR: Recolha / Frota 

FUNÇÃO: Encarregado/a Operacional ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Coordenar os assistentes operacionais afetos ao seu sector, por 
cujos resultados é responsável; 

2. Efetuar a distribuição de viaturas, máquinas e equipamentos por 
forma a garantir a qualidade do serviço; 

3. Assegurar o cumprimento das normas de segurança e saúde no 
trabalho legalmente vigentes; 

4. Propor e implementar medidas que garantam a proteção das 
pessoas e bens afetos e, em particular, na melhoria das 
condições de trabalho dos trabalhadores; 

5. Assegurar a utilização dos equipamentos de proteção individual 
por cada trabalhador face à função desempenhada; 

6. Registar as cargas de resíduos sólidos urbanos recolhidos em 
cada circuito; 

7. Elaborar relatórios diários do serviço efetuado; 

8. Responder a pedidos e reclamações e operacionalizar as 
solicitações remetidas pela unidade orgânica; 

9. Elaborar mapas de controlo das manutenções preventivas e 
corretivas das viaturas de recolha em aplicação informática, em 
articulação com a Divisão de Gestão de Frotas; 

10. Elaborar mapas de lavagem e lubrificação das viaturas 
especiais para recolha urbana em articulação com a Divisão de 
Gestão de Frotas; 

11. Controlar a execução do serviço de recolha por prestadores 
externos de serviço; 

12. Elaborar orçamentos para prestações de serviço pontuais no 
âmbito da recolha urbana; 

13. Acompanhar as visitas técnicas para apoio e suporte à decisão; 

14. Preencher e validar participações de acidente de trabalho; 

15. Controlar a assiduidade e pontualidade dos trabalhadores sobre 
a sua dependência e propor medidas disciplinares; 

16. Garantir a execução dos procedimentos internos do serviço. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Tecnologias de Informação e Comunicação com incidência no correio eletrónico, processamento de texto e folha de cálculo; Aplicações 
informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Gestão de equipas; Primeiros Socorros; Segurança e saúde no trabalho; Vestuário 
de trabalho e equipamento de proteção individual; Riscos biológicos; Riscos químicos; Ruído e vibrações; Movimentação manual de cargas; 
Meios de extinção e combate a incêndios; Procedimentos de segurança na atividade; Riscos psicossociais e consumos abusivos no local de 
trabalho; Formação contínua para renovação do Certificado de Aptidão de Motorista (Encarregado de Frota); Formação no âmbito do D.L. 
n.º 50/2005. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais na área de gestão de resíduos urbanos; Conhecimentos de informática na ótica do utilizador. 
Experiência em gestão de equipas. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO IV. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto II do ANEXO VIII. 

 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Responsável Técnico/a do Sector Operacional ou do Encarregado/a Geral Operacional.  

DRU/EO/02 

 



PERFIL DE FUNÇÃO  

Página 146 de 219 

 

Divisão de Resíduos Urbanos – Encarregado Operacional  

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Resíduos e Apoio 
Logístico / Divisão de Resíduos Urbanos 

SECTOR: Reparação / Distribuição / Lavagem 

FUNÇÃO: Encarregado/a Operacional ÁREA: Operacional 

 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Coordenar os assistentes operacionais afetos ao seu sector, por 
cujos resultados é responsável; 

2. Efetuar a distribuição de viaturas, máquinas e equipamentos por 
forma a garantir a qualidade do serviço; 

3. Assegurar o cumprimento das normas de segurança e saúde no 
trabalho legalmente vigentes; 

4. Propor e implementar medidas que garantam a proteção das 
pessoas e bens afetos e, em particular, na melhoria das 
condições de trabalho dos trabalhadores; 

5. Assegurar a utilização dos equipamentos de proteção individual 
por cada trabalhador face à função desempenhada; 

6. Supervisionar a lavagem e higienização de equipamentos de 
deposição de resíduos; 

7. Supervisionar o serviço de reparação de contentores em oficina 
e na via pública; 

8. Assegurar a organização dos equipamentos no parque de 
contentores; 

9. Elaborar relatórios diários do serviço efetuado; 

10. Elaborar mapas de controlo dos equipamentos de deposição 
avariados ou em fim de vida e propor o reforço de existências; 

11. Responder a pedidos, reclamações e operacionalizar as 
solicitações remetidas pela unidade orgânica; 

12. Preencher e validar participações de acidente de trabalho; 

13. Controlar a assiduidade e pontualidade dos trabalhadores sobre 
a sua dependência e propor medidas disciplinares; 

14. Garantir a execução dos procedimentos internos do serviço. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Tecnologias de Informação e Comunicação com incidência no correio eletrónico, processamento de texto e folha de cálculo; Aplicações 
informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Gestão de equipas; Primeiros Socorros; Segurança e saúde no trabalho; Vestuário 
de trabalho e equipamento de proteção individual; Riscos biológicos; Riscos químicos; Ruído e vibrações; Movimentação manual de cargas; 
Meios de extinção e combate a incêndios; Procedimentos de segurança na atividade; Riscos psicossociais e consumos abusivos no local de 
trabalho; Procedimentos de segurança na atividade; Formação no âmbito do D.L. n.º 50/2005. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais na área de gestão de resíduos urbanos; Conhecimentos de informática na ótica do utilizador. 
Experiência em gestão de equipas. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO IV. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto II do ANEXO VIII. 

 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Responsável Técnico/a do Sector Operacional ou do Encarregado/a Geral Operacional. 
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Divisão de Resíduos Urbanos – Área Operacional 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Resíduos e Apoio 
Logístico / Divisão de Resíduos Urbanos 

SECTOR: Recolha de Resíduos 

FUNÇÃO: Condutor/a de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Conduzir viaturas especiais destinadas à limpeza urbana ou 
recolha de resíduos cumprindo os requisitos legais; 

2. Manobrar sistemas hidráulicos ou mecânicos complementares 
das viaturas de acordo com as normas de segurança; 

3. Verificar diariamente os níveis de óleo e água e comunicar as 
ocorrências detetadas nas viaturas;  

4. Efetuar atestos de óleos lubrificantes, enchimento dos 
pneumáticos e atestos de água ou líquidos refrigerantes; 

5. Zelar pela conservação e limpeza das viaturas; 

6. Abastecer a viatura afeta com combustível; 

7. Preencher o registo diário de percurso; 

8. Registar as cargas efetuadas nas instalações da Valorsul; 

9. Informar o encarregado operacional sobre o resultado e 
ocorrências do circuito de recolha efetuado; 

10. Elaborar folha de obra de avarias ou danos no equipamento 
rolante; 

11. Registar danos em equipamentos de deposição ou 
necessidades de reforço de equipamento face à produção de 
resíduos existentes; 

12. Preencher a participação de acidente de responsabilidade civil; 

13.  Executar as tarefas atribuídas cumprindo as normas de 
segurança e os procedimentos de segurança na atividade 
definidos. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória; Carta de condução para as categorias C e C1 e Carta de Qualificação de Motorista. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Formação contínua para renovação do Certificado de Aptidão de Motorista; Vestuário de trabalho e equipamento de proteção individual; 
Movimentação manual de cargas, Primeiros Socorros; Segurança e saúde no trabalho; Procedimentos de segurança na atividade, 
nomeadamente recolha de 1100 litros, baixo porte, porta-a-porta, recolha monos, recolha moloks, recolha ecopontos 2500 litros, recolha 
lateral; Meios de extinção e combate a incêndios; Riscos psicossociais e consumos abusivos no local de trabalho; Formação no âmbito do 
D.L. n.º 50/2005. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais na operação e manobra de viaturas especiais destinadas à limpeza urbana ou recolha de resíduos. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO IV. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto III do ANEXO VIII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Encarregado/a Operacional do Sector Recolha / Frota. 
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Divisão de Resíduos Urbanos – Área Operacional 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Resíduos e Apoio 
Logístico/ Divisão de Resíduos Urbanos 

SECTOR: Recolha de Resíduos 

FUNÇÃO: Cantoneiro/a de Limpeza ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Efetuar o circuito atribuído de recolha de resíduos sólidos 
urbanos; 

2. Proceder à remoção de resíduos dos contentores existentes na 
via pública e em zonas de recolha porta-a-porta; 

3. Manipular elevadores de contentores instalados nas viaturas; 

4. Proceder à remoção de molok, de monos, de contentores de 
8/20 m3, à recolha seletiva porta-a-porta, nas escolas, e de 
orgânicos; 

5. Manipular gruas ou equipamentos mecânicos de elevação; 

6. Abrir e fechar equipamentos semienterrados e enterrados, 
incluindo a colocação de sacos sempre que necessário; 

7. Acomodar carga em viaturas de recolha; 

8. Limpar e higienizar os equipamentos de deposição e espaços 
envolventes, na via pública e em instalações dos SIMAR; 

9. Acompanhar o transporte de resíduos para destino final e 
auxiliar nas operações de descarga; 

 

10. Auxiliar o condutor na manobra das viaturas de recolha em 
locais de difícil acesso; 

11. Colocar equipamentos e seus acessórios no parque de 
contentores; 

12. Registar avarias nos equipamentos de deposição; 

13. Informar sobre deposições ilegais ou cargas contaminadas no 
sistema de recolha; 

14. Executar as tarefas atribuídas cumprindo as normas de 
segurança e os procedimentos de segurança na atividade 
definidos. 

15. Registar e monitorizar circuitos de recolha, identificando a taxa 
de ocupação de resíduos por equipamento e tipologia; 

16. Realizar trabalhos de limpeza e lavagem de equipamentos, 
máquinas e viaturas especiais; 

17. Efetuar a lubrificação de viaturas, máquinas e equipamentos 
após realização de lavagem, de acordo com as fichas de 
procedimentos aprovadas; 

18. Proceder ao desmantelamento de equipamentos de deposição. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Primeiros Socorros; Segurança e saúde no trabalho; Procedimentos de segurança na atividade, nomeadamente na recolha de 1100 litros, 
baixo porte, porta-a-porta; recolha de monos, recolha de moloks, recolha de ecopontos 2500 litros, recolha lateral; Movimentação manual de 
cargas; Vestuário de trabalho e equipamento de proteção individual; Riscos biológicos; Riscos químicos; Ruído e vibrações; Meios de 
extinção e combate a incêndios; Riscos psicossociais e consumo abusivos no local de trabalho; Formação no âmbito do D.L. n.º 50/2005. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais na operação de recolha de resíduos sólidos urbanos. 
 

2.4 COMPORTAMENTAIS 
As constantes no ANEXO IV. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto III do ANEXO VIII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Encarregado/a Operacional do Sector Recolha / Frota. 

  

DRU/AO/02 
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Divisão de Resíduos Urbanos – Área Operacional  

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Resíduos e Apoio 
Logístico/ Divisão de Resíduos Urbanos 

SECTOR: Reparação / Distribuição / Lavagem 

FUNÇÃO: Assistente Operacional ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Preparar e organizar o trabalho de acordo com as orientações 
recebidas, as especificações técnicas e as características das 
tarefas a executar; 

2. Executar a lavagem e higienização dos equipamentos de 
deposição de resíduos sólidos urbanos; 

3. Executar reparações nos equipamentos de deposição de 
resíduos sólidos urbanos; 

4. Executar soldaduras em polietileno; 

5. Substituir equipamentos de deposição avariados, em fim de vida 
ou reforços; 

 

6. Montar equipamentos de deposição de resíduos sólidos 
urbanos; 

7. Atualizar as existências de stock dos equipamentos de 
deposição de resíduos sólidos urbanos; 

8. Limpar e manter organizadas as instalações de reparação, 
lavagem e distribuição; 

9. Proceder à limpeza e conservação das ferramentas de trabalho; 

10. Executar as tarefas atribuídas cumprindo as normas de 
segurança e os procedimentos de segurança na atividade 
definidos. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Primeiros Socorros; Segurança e saúde no trabalho; Sinalização de trabalhos na via pública; Técnicas de soldadura; Procedimentos de 
segurança na atividade, nomeadamente na reparação, descarga e armazenamento de contentores; Vestuário de trabalho e equipamento de 
proteção individual; Movimentação manual de cargas; Riscos biológicos; Riscos químicos; Meios de extinção e combate a incêndios; Riscos 
psicossociais e consumos abusivos no local de trabalho; Ruído e vibrações; Formação no âmbito do D.L. n.º 50/2005. 

 

2.3 EXPERIÊNCIA 
Conhecimentos técnicos e instrumentais na operação de reparação e lavagem de contentores de resíduos sólidos urbanos. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO IV. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto III do ANEXO VIII. 

 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Encarregado/a Operacional do Sector Reparação / Distribuição / Lavagem. 
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Divisão de Gestão de Frotas – Dirigente 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Resíduos e Apoio 
Logístico / Divisão de Gestão de Frotas 

SECTOR: Gestão de Frotas 

FUNÇÃO: Chefe de Divisão ÁREA: Dirigente 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Gerir a exploração das unidades da Frota, segundo as regras e 
práticas da organização, visando a eficácia na utilização dos 
recursos perante as necessidades manifestadas pelos clientes 
internos; 

2. Efetuar a coordenação geral e acompanhamento da 
programação e efetivação da manutenção preventiva, 
manutenção corretiva e cumprimento de obrigações legais de 
todas as unidades da Frota; 

3. Efetuar a coordenação geral do trabalho dos recursos humanos 
afetos à Divisão e demais obrigações inerentes à gestão de 
recursos humanos; 

4. Gerir, desenvolver e acompanhar os procedimentos de 
contratação de bens e serviços inerentes às necessidades da 
Frota e da Divisão; 

5. Proceder à elaboração e proposta de estratégias e planos de 
ação visando a otimização da Frota; 

6. Proceder à coordenação do apuramento e monitorização de 
dados de gestão relacionados com a manutenção e exploração 
dos equipamentos; 

7. Sistematização e prestação de informação relativa aos dados 
de gestão e atividade desenvolvida; 

8. Coordenar projetos específicos que incumbam à unidade 
orgânica; 

9. Efetuar a supervisão das instalações físicas afetas à Divisão, 
nomeadamente as duas oficinas auto, incluindo todos os 
equipamentos e ferramentas; 

10. Garantir a gestão dos resíduos oficinais (separação, 
encaminhamento) produzidos em oficina; 

11. Garantir a gestão da logística de fornecimento de combustíveis. 

 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura relevante para as atribuições da unidade orgânica. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Código dos Contratos Públicos; Frequência e aproveitamento em cursos específicos para alta 
direção na Administração Pública. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Antiguidade não inferior a 4 anos na carreira de técnico superior; Conhecimentos técnicos e instrumentais nas áreas de manutenção de 
equipamentos. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO I. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
As constantes no ANEXO V. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Diretor/a do Departamento de Resíduos e Apoio Logístico. 

  

DGF/DIR/01 
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Divisão de Gestão de Frotas – Área Técnica 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Resíduos e Apoio 
Logístico / Divisão de Gestão de Frotas 

SECTOR: Chefe de Divisão e Apoio; Frota de Ligeiros / Pesados e 
Máquinas; Manutenção Viaturas Especiais de Resíduos 
Urbanos. 

FUNÇÃO: Técnico/a Superior ÁREA: Técnica 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Exercer funções de coordenação dos trabalhadores e gestão de 
equipamentos e instalações afetos ao Parque de Viaturas 
Ligeiras, Pesadas e Máquinas e ao Parque de Viaturas 
Especiais de Recolha de Resíduos Urbanos; 

2. Definir e produzir relatórios de situação e indicadores de gestão 
relativos à atividade da unidade orgânica; 

3. Identificar necessidades de intervenção de manutenção 
preventiva e corretiva em viaturas, máquinas e equipamentos, 
programando, preparando e acompanhando as intervenções; 

4. Elaborar fichas técnicas de procedimentos e operações no 
âmbito da manutenção preventiva; 

5. Elaborar especificações técnicas para contratação de bens e 
serviços, promover e acompanhar os procedimentos técnicos e 
administrativos sequentes; 

6. Desenvolver e apoiar ações visando o cumprimento de 
obrigações legais inerentes às viaturas, máquinas, 
equipamentos, instalações e recursos humanos; 

7. Propor e acompanhar projetos de inovação, melhoria ou 
alteração no âmbito da atividade da unidade orgânica; 

8. Assegurar a gestão e acompanhamento de equipas de trabalho; 

9. Pugnar pelo respeito das regras e boas práticas no âmbito da 
segurança, higiene e saúde no trabalho, eficiência energética, 
conservação dos equipamentos e implicações ambientais. 

2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura em Engenharia Mecânica ou afim. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Código do Procedimento Administrativo; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica 
do utilizador; Tecnologias de Informação e Comunicação; Segurança e Saúde no Trabalho; Gestão de equipas; Gestão e manutenção da 
frota; Formação no âmbito do D.L. n.º 50/2005. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais na área de viaturas ligeiras, pesadas, especiais e máquinas. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO II. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ANEXO VI. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe de Divisão de Gestão de Frotas. 

  

DGF/TS/01 
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Divisão de Gestão de Frotas – Área Técnica  

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Resíduos e Apoio 
Logístico / Divisão de Gestão de Frotas 

SECTOR: Apoio Técnico / Estudos / Planeamento 

FUNÇÃO: Técnico/a Superior ÁREA: Técnica 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Definir e produzir relatórios periódicos e indicadores de gestão 
relativos à atividade da unidade orgânica; 

2. Planificar e acompanhar programas de assistência às unidades 
da Frota e aos equipamentos oficinais; 

3. Elaborar especificações técnicas para contratação de bens e 
serviços, promover e acompanhar os procedimentos técnicos e 
administrativos sequentes; 

4. Propor e acompanhar projetos de inovação, melhoria ou 
alteração no âmbito da atividade da unidade orgânica; 

5. Desenvolver outras tarefas e solicitações específicas definidas 
pela direção da unidade orgânica. 

 

 

2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura em Engenharia Mecânica ou afim. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Código do Procedimento Administrativo; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica 
do utilizador; Tecnologias de Informação e Comunicação; Segurança e Saúde no Trabalho; Gestão de equipas; Gestão e manutenção da 
frota; Formação no âmbito do D.L. n.º 50/2005. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais na área de viaturas ligeiras, pesadas, especiais e máquinas. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO II. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ANEXO VI. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe de Divisão de Gestão de Frotas. 

  

DGF/TS/02 
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Divisão de Gestão de Frotas – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Resíduos e Apoio 
Logístico / Divisão de Gestão de Frotas 

SECTOR: Chefe de Divisão e Apoio 

FUNÇÃO: Assistente Técnico/a ÁREA: Administrativa 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Gerir a agenda da chefia de divisão; 

2. Preparar e secretariar reuniões, incluindo elaboração das atas e 
seguimento dos assuntos tratados; 

3. Apoiar a elaboração de relatórios e informação de gestão; 

4. Acompanhar e secretariar processos e procedimentos; 

5. Registar, acompanhar e controlar dados de gestão; 

6. Redigir, digitar, reproduzir e expedir correspondência e outros 
documentos; 

7. Assegurar o registo, organização e prestação de informação 
relativa a assiduidade, trabalho suplementar e absentismo; 

8. Elaborar proposta de escalas de serviço e férias; 

 

9. Apoiar os trabalhadores da unidade orgânica na gestão 
documental de assuntos relacionados com recursos humanos; 

10. Receber, selecionar, ordenar, encaminhar e arquivar 
documentos; 

11. Assegurar a gestão de correspondência física e eletrónica; 

12. Assegurar o atendimento e encaminhamento de chamadas 
telefónicas; 

13. Estabelecer os contactos necessários ao tratamento dos 
assuntos da unidade orgânica; 

14. Rececionar visitantes e gerir os atendimentos presenciais; 

15. Gerir o economato da unidade orgânica e todos os materiais e 
equipamentos necessários ao trabalho administrativo. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Tecnologias de Informação e Comunicação com incidência no correio eletrónico, processamento de texto, folha de cálculo e introdução de 
dados em bases de dados; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Atendimento telefónico e presencial; 
Técnicas de comunicação escrita; Organização e constituição de arquivo; Regulamento Geral sobre a Proteção de dados; Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Nas áreas administrativas de atendimento, arquivo e comunicação; Conhecimentos de informática na ótica do utilizador; Experiência de 

controlo de prazos documentais; Conhecimento do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto II do ANEXO VII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe de Divisão de Gestão de Frotas. 

  

DGF/AT/01 
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Divisão de Gestão de Frotas – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Resíduos e Apoio 
Logístico / Divisão de Gestão de Frotas 

SECTOR: Manutenção de Viaturas Especiais de Resíduos Urbanos / 
Frota de Ligeiros / Pesados e Máquinas 

FUNÇÃO: Assistente Técnico/a ÁREA: Administrativa 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Registar e controlar dados de exploração; 

2. Apoiar a gestão dos consumos de combustível e posto de 
combustível; 

3. Desenvolver e acompanhar os procedimentos de aquisição de 
peças e serviços; 

4. Desenvolver e acompanhar os procedimentos de requisição de 
peças ao armazém. 

 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Tecnologias de Informação e Comunicação com incidência no correio eletrónico, processamento de texto, folha de cálculo e introdução de 
dados em bases de dados; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Técnicas de comunicação escrita; 
Organização e constituição de arquivo; Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Nas áreas administrativas de atendimento, arquivo e comunicação; Conhecimentos de informática na ótica do utilizador; Experiência de 
controlo de prazos documentais; Conhecimento do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto II do ANEXO VII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe de Divisão de Gestão de Frotas.  

DGF/AT/02 
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Divisão de Gestão de Frotas – Encarregado Operacional 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Resíduos e Apoio 
Logístico / Divisão de Gestão de Frotas 

SECTOR: Frota de Ligeiros / Pesados e Máquinas 

FUNÇÃO: Encarregado/a Operacional ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Programar os meios afetos – recursos humanos e unidades da 
Frota – visando a satisfação das necessidades da organização e 
o cumprimento das obrigações que incumbem à unidade 
orgânica; 

2. Liderar as equipas, distribuindo o trabalho e controlando a 
respetiva execução; 

3. Programar, requisitar, acompanhar e controlar as intervenções 
de manutenção, inspeção ou certificação das viaturas e 
máquinas; 

4. Verificar e controlar a documentação obrigatória relativa aos 
condutores/operadores afetos e às unidades da Frota; 

5. Verificar e controlar as condições de operacionalidade e 
conformidade das viaturas e máquinas; 

6. Acompanhar trabalhos em que estejam envolvidos recursos 
afetos que, pela sua natureza ou situação em concreto, 
aconselhem apoio ou supervisão; 

7. Apoiar a definição de rotas e desenvolver outros procedimentos 
para aumentar a eficiência e a produtividade; 

8. Exercer as competências decorrentes da aplicação do 
Regulamento de Utilização dos Veículos e Máquinas dos SIMAR 
Loures e Odivelas e demais disposições aplicáveis; 

9. Participar na discussão e tomada de decisões relativas ao 
serviço; 

10. Estabelecer a relação com todos os elementos envolvidos na 
gestão da Frota: clientes internos, entidades externas; 

11. Produzir e controlar os elementos de informação preconizados 
no âmbito da gestão e exploração da Frota; 

12. Apoiar a gestão dos processos de sinistro com unidades da 
Frota; 

13. Pugnar para que todas as operações envolvendo os recursos 
afetos (humanos e materiais) se realizem no respeito pelas 
regras e boas práticas no âmbito da segurança e saúde no 
trabalho, eficiência energética, gestão de resíduos, conservação 
dos equipamentos e implicações ambientais. 

 

2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória; Carta de condução para as categorias C e C1 e Carta de Qualificação de Motorista. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, Gestão de equipas; Primeiros Socorros; Meios de extinção e combate a incêndios; Riscos psicossociais e consumos 
abusivos no local de trabalho; Segurança e saúde no trabalho; Vestuário de trabalho e equipamento de proteção individual; Relacionamento 
interpessoal; Gestão do tempo e do stress; Formação contínua para renovação do Certificado de Aptidão de Motorista; Formação no âmbito 
do D.L. n.º 50/2005. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos em Tecnologias de Informação e Comunicação; experiência de trabalho com máquinas, pesados e viaturas especiais, 
experiência na condução de equipas de trabalho e organização de turnos. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO IV. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto II do ANEXO VIII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe de Divisão de Gestão de Frotas. 

  

DGF/EO/01 
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Divisão de Gestão de Frotas – Encarregado Operacional  

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Resíduos e Apoio 
Logístico / Divisão de Gestão de Frotas 

SECTOR: Manutenção de Ligeiros / Pesados e Máquinas 

FUNÇÃO: Encarregado/a Operacional ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Programar os meios afetos – recursos humanos e unidades da 
Frota – visando a satisfação das necessidades da organização e 
o cumprimento das obrigações que incumbem à unidade 
orgânica;  

2. Liderar as equipas, distribuindo o trabalho e controlando a 
respetiva execução; 

3. Programar, requisitar, acompanhar e controlar as intervenções 
de manutenção; 

4. Acompanhar trabalhos em que estejam envolvidos recursos 
afetos que, pela sua natureza ou situação em concreto, 
aconselhem apoio ou supervisão; 

5. Participar na discussão e tomada de decisões relativas ao 
serviço; 

6. Estabelecer a relação com todos os elementos envolvidos na 
gestão da função manutenção; 

7. Pugnar para que todas as operações envolvendo os recursos 
afetos (humanos e materiais) se realizem no respeito pelas 
regras e boas práticas no âmbito da segurança e saúde no 
trabalho, eficiência energética, gestão de resíduos, conservação 
dos equipamentos e implicações ambientais; 

8. Assegurar a limpeza e arrumação das instalações. 

 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, Gestão de equipas; Primeiros Socorros; Meios de extinção e combate a incêndios; Riscos psicossociais e consumos 
abusivos no local de trabalho; Segurança e saúde no trabalho; Vestuário de trabalho e equipamento de proteção individual; Relacionamento 
interpessoal; Gestão do tempo e do stress; Formação contínua para renovação do Certificado de Aptidão de Motorista; Formação no âmbito 
do D.L. n.º 50/2005. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos em Tecnologias de Informação e Comunicação; experiência de trabalho em manutenção de viaturas ligeiras, especiais, 
pesadas e máquinas, experiência na condução de equipas de trabalho e organização de turnos. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO IV. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto II do ANEXO VIII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe de Divisão de Gestão de Frotas. 

  

DGF/EO/02 
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Divisão de Gestão de Frotas – Área Operacional 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Resíduos e Apoio 
Logístico / Divisão de Gestão de Frotas 

SECTOR: Frota de Ligeiros / Pesados e Máquinas 

FUNÇÃO: Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais / 
Motorista de Pesados 

ÁREA: Operacional 

1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Efetuar a condução e operação de viaturas pesadas, incluindo 
operação de equipamentos e superestruturas instaladas ou 
associadas (caixa de carga basculante, grua, limpa-fossas, 
outros); 

2. Efetuar a condução e manobra em operação de diferentes tipos 
de máquinas (exemplos: retroescavadoras, escavadoras, pás 
carregadoras, entre outros); 

3. Efetuar a condução de viaturas ligeiras de passageiros ou 
mercadorias; 

4. Desenvolver verificações de conformidade dos equipamentos e 
todos os acessórios na ótica do operador (níveis de fluídos, 
estado e pressão dos pneus, estado de conservação e 
funcionalidade, estado de acessórios de amarração de cargas, 
etc.); 

5. Efetuar o abastecimento de combustível e outros fluídos 
necessários; 

6. Garantir a verificação e confirmação do cumprimento de 
obrigações legais e documentação (inspeções, certificações, 
etc.); 

7. Identificar, recolher e reportar: informação dos sistemas de 
diagnóstico a bordo, informações relativas à operação e 
exploração dos equipamentos, estado e conservação dos 
equipamentos, observância do cumprimento de obrigações 
legais e documentação; 

8. Garantir a conservação das viaturas e equipamentos e 
acessórios de trabalho na ótica do condutor/operador, incluindo 
lavagem, lubrificação, atestos de fluídos, limpeza de interiores, 
arrumação, sangramento de sistemas; 

9. Acompanhar e apoiar as intervenções de manutenção 
preventiva e corretiva de viaturas e equipamentos; 

10. Assegurar o acondicionamento e correto transporte de cargas; 

11. Identificar e recolher a informação dos sistemas de diagnóstico a 
bordo, registar informações relativas à exploração dos 
equipamentos, comunicar as ocorrências anormais e anomalias 
detetadas; 

12. Deter responsabilidade pela observância das regras gerais ou 
específicas relativas a passageiros ou cargas; 

13. Reporte, segundo as regras definidas, de todas as situações 
relativas a incidentes ou acidentes; 

14. Garantir a atualização das habilitações legais necessárias ao 
desempenho das funções; 

15. Respeitar as regras e boas práticas no âmbito da segurança, 
higiene e saúde no trabalho, eficiência energética, conservação 
dos equipamentos e implicações ambientais. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória; Carta de condução para as categorias C e C1 e Carta de Qualificação de Motorista. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Formação contínua para renovação do Certificado de Aptidão de Motorista; Primeiros Socorros; Meios de extinção e combate a incêndios; 
Riscos psicossociais e consumos abusivos no local de trabalho; Segurança e saúde no trabalho; Vestuário de trabalho e equipamento de 
proteção individual; Gestão de equipas; Relacionamento interpessoal; Gestão do tempo e do stress; Condução defensiva e económica; 
Formação no âmbito do D.L. n.º 50/2005. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais na área de operação com viaturas especiais, viaturas basculantes e viaturas com grua. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO IV. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto III do ANEXO VIII. 
 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Encarregado/a Operacional do Sector Frota de Ligeiros / Pesados e Máquinas.  

DGF/AO/01 
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Divisão de Gestão de Frotas – Área Operacional  

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Resíduos e Apoio 
Logístico / Divisão de Gestão de Frotas 

SECTOR: Manutenção de Ligeiros / Pesados e Máquinas 

FUNÇÃO: Eletricista Automóvel ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Efetuar o diagnóstico e a reparação dos sistemas elétricos e 
eletrónicos de veículos ligeiros, pesados e máquinas e 
equipamentos agregados (superestruturas), entre outros: 
sistemas de ignição/injeção eletrónica, sistemas de carga, de 
arranque, de segurança, de conforto, de comunicação e de 
informação; 

2. Executar tarefas fundamentais do eletricista em geral, tendo em 
atenção as instalações elétricas de veículos automóveis; 

3. Interpretar e analisar esquemas elétricos e demais informação 
técnica específica; 

4. Elaborar relatórios e registar dados relativos ao estado dos 
equipamentos, trabalho desenvolvido e recursos utilizados; 

5. Gerir e controlar os bens (ferramentas, equipamentos, materiais 
e consumíveis) afetos à atividade; 

6. Zelar pela higiene e bom estado de conservação de toda a 
ferramenta e outros meios de trabalho atribuídos, bem como 
pela higiene geral das instalações, cumprindo as regras relativas 
à gestão de resíduos e a outros aspetos de qualidade e 
desempenho ambiental; 

7. Zelar pela segurança de pessoas e equipamentos, cumprindo as 
regras de higiene e segurança no trabalho, utilizando o 
fardamento atribuído e os equipamentos de proteção coletiva e 
individual; 

8. Colaborar em intervenções de desempanagem. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área da reparação de sistemas elétricos e eletrónicos de veículos ligeiros, pesados e máquinas; Riscos elétricos; Primeiros Socorros; 
Meios de extinção e combate a incêndios; Riscos psicossociais e consumos abusivos no local de trabalho; Segurança e saúde no trabalho; 
Vestuário de trabalho e equipamento de proteção individual; Relacionamento interpessoal; Gestão do tempo e do stress; Formação no 
âmbito do D.L. n.º 50/2005. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais na área da eletricidade automóvel, aparelhos de medida, equipamento de focagem de faróis e 
esquipamento de diagnóstico. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO IV. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto III do ANEXO VIII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Encarregado/a Operacional do Sector de Manutenção de Ligeiros / Pesados e Máquinas. 

  

DGF/AO/02 
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Divisão de Gestão de Frotas – Área Operacional  

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Resíduos e Apoio 
Logístico / Divisão de Gestão de Frotas 

SECTOR: Manutenção de Ligeiros / Pesados e Máquinas 

FUNÇÃO: Mecânico Automóvel ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Avaliar o estado de funcionamento dos sistemas mecânicos dos 
equipamentos, diagnosticando eventuais inconformidades e/ou 
avarias;  

2. Realizar operações de manutenção preventiva e corretiva 
(incluindo desempanagem) em todos os sistemas mecânicos, 
nomeadamente nos órgãos da cadeia cinemática (motor, caixa 
de velocidades, transmissão, etc.), travagem, suspensão, 
direção e rodados, ventilação e climatização, escape e 
tratamento de emissões poluentes, bem como nos restantes 
sistemas hidráulicos e pneumáticos que integrem os 
equipamentos;  

3. Desenvolver as intervenções de manutenção atribuídas de 
acordo com as boas práticas da profissão e a documentação 
técnica aplicável; 

4. Registar e reportar as ações e ocorrências relativas ao estado 
dos equipamentos, trabalho desenvolvido e recursos utilizados; 

5. Trabalhar em equipa, nomeadamente em intervenções 
conjuntas com trabalhadores com valências e perfis funcionais 
afins, mantendo adequado relacionamento em termos de 
coordenação do trabalho e comunicação. 

 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área da manutenção de viaturas especiais, ligeiras, pesadas e máquinas; Primeiros Socorros; Meios de extinção e combate a incêndios; 
Riscos psicossociais e consumos abusivos no local de trabalho; Segurança e saúde no trabalho; Vestuário de trabalho e equipamento de 
proteção individual; Relacionamento interpessoal; Gestão do tempo e do stress; Formação no âmbito do D.L. n.º 50/2005. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais na área da reparação de viaturas ligeiras, especiais, pesadas e máquinas. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO IV. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto III do ANEXO VIII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Encarregado Operacional do Sector de Manutenção de Ligeiros / Pesados e Máquinas. 

  

DGF/AO/03 
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Divisão de Gestão de Frotas – Área Operacional  

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Resíduos e Apoio 
Logístico / Divisão de Gestão de Frotas 

SECTOR: Pneus e Lubrificação 

FUNÇÃO: Assistente Operacional ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Diagnosticar e identificar anomalias em pneumáticos e jantes; 

2. Desmontar e montar pneumáticos; 

3. Desmontar e montar pneumáticos em jantes de veículos ligeiros, 
pesados, tratores, reboques e máquinas; 

4. Reparar furos em pneus e câmaras-de-ar; 

5. Utilizar as ferramentas afetas à atividade e operar os 
equipamentos instalados na oficina de pneus, nomeadamente 
porta-pneus hidráulico, máquinas de equilibragem, máquinas de 
desmontagem de ligeiros e pesados, chaves de impacto 
pneumáticas; 

6. Assegurar o correto armazenamento de pneumáticos e 
acessórios; 

7. Assegurar a manutenção dos equipamentos da oficina de pneus, 
na ótica do utilizador. 

8. Elaborar relatórios e preencher documentação relativos à 
atividade desenvolvida; 

9. Identificar e interpretar a documentação técnica relativa às 
funções a realizar e aos materiais a utilizar; 

10. Gerir e controlar os bens (ferramentas, equipamentos, materiais 
e consumíveis) afetos à atividade; 

11. Proceder à limpeza e arrumação da área de trabalho, respetivos 
equipamentos, ferramentas e materiais armazenados. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Nas áreas de pneus e de lubrificação de viaturas auto; Primeiros Socorros; Meios de extinção e combate a incêndios; Riscos psicossociais 
e consumos abusivos no local de trabalho; Segurança e saúde no trabalho; Vestuário de trabalho e equipamento de proteção individual; 
Relacionamento interpessoal; Gestão do tempo e do stress; Formação no âmbito do D.L. n.º 50/2005. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais na área de pneumáticos. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO IV. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto III do ANEXO VIII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Encarregado/a Operacional do Sector de Manutenção de Ligeiros / Pesados e Máquinas. 

  

DGF/AO/04 
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Divisão de Gestão de Frotas – Área Operacional  

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Resíduos e Apoio 
Logístico / Divisão de Gestão de Frotas 

SECTOR: Pneus e Lubrificação 

FUNÇÃO: Assistente Operacional ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Lavar, limpar e secar veículos ligeiros, pesados e máquinas, no 
exterior e no interior, manualmente e com recurso a 
equipamentos auxiliares, incluindo lavadora de alta pressão e 
aspirador;  

2. Repor níveis de fluídos na ótica do condutor; 

3. Verificar e reportar relativamente à conformidade das viaturas e 
máquinas (estado geral do exterior e interior, níveis de fluídos, 
estado e pressão dos pneus, acessórios). 

4. Elaborar relatórios e preencher documentação relativos à 
atividade desenvolvida; 

5. Identificar e interpretar a documentação técnica relativa às 
funções a realizar e aos materiais a utilizar; 

6. Gerir e controlar os bens (ferramentas, equipamentos, materiais 
e consumíveis) afetos à atividade; 

7. Proceder à limpeza e arrumação da área de trabalho, respetivos 
equipamentos, ferramentas e materiais armazenados. 

 

2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área da lavagem de viaturas; Primeiros Socorros; Meios de extinção e combate a incêndios; Riscos psicossociais e consumos abusivos 
no local de trabalho; Segurança e saúde no trabalho; Vestuário de trabalho e equipamento de proteção individual; Relacionamento 
interpessoal; Gestão do tempo e do stress. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais na área da lavagem de viaturas. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO IV. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto III do ANEXO VIII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Encarregado/a Operacional do Sector de Manutenção de Ligeiros / Pesados e Máquinas. 

  

DGF/AO/05 
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Divisão de Gestão de Frotas – Área Operacional  

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Resíduos e Apoio 
Logístico / Divisão de Gestão de Frotas 

SECTOR: Manutenção de Ligeiros / Pesados e Máquinas 

FUNÇÃO: Assistente Operacional ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Apoiar as necessidades de movimentação de viaturas e 
máquinas decorrentes das intervenções oficinais;  

2. Assegurar operações de verificação de níveis e estado de 
componentes e acessórios de viaturas e máquinas; 

3. Participar na manutenção da higiene e arrumação das 
instalações, incluindo separação e encaminhamento dos 
resíduos e lavagem de instalações ou equipamentos; 

4. Participar em trabalhos de equipa para os quais seja solicitado, 
nomeadamente em intervenções conjuntas com trabalhadores 
da área oficinal. 

 

 

2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Primeiros Socorros; Meios de extinção e combate a incêndios; Riscos psicossociais e consumos abusivos no local de trabalho; Segurança e 
saúde no trabalho; Vestuário de trabalho e equipamento de proteção individual; Relacionamento interpessoal; Gestão do tempo e do stress. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais na área da manutenção de viaturas ligeiras, pesadas e máquinas especiais. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO IV. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto III do ANEXO VIII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Encarregado/a Operacional do Sector de Manutenção de Ligeiros / Pesados e Máquinas. 
 

  

DGF/AO/06 
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Divisão de Apoio Logístico – Dirigente 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Resíduos e Apoio 
Logístico / Divisão de Apoio Logístico 

SECTOR: Apoio Logístico 

FUNÇÃO: Chefe de Divisão ÁREA: Dirigente 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Promover a realização do planeamento de atividades anual; 

2. Gerir os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos afetos à 
unidade orgânica; 

3. Divulgar junto dos trabalhadores documentação, normas e 
procedimentos bem como toda a informação a adotar no serviço; 

4. Gerir e acompanhar contratos de prestação de serviços e 
aquisição de bens (Gestor(a) de contrato); 

5. Promover estudos, projetos e empreitadas de forma a garantir a 
realização das atividades com eficácia e qualidade; 

6. Assegurar a qualidade técnica dos trabalhos, tendo em conta a 
satisfação dos destinatários; 

7. Gerir a ferramentaria central, nomeadamente no que concerne a 
requisições, manutenção, inventário e abate; 

8. Assegurar os trabalhos de conservação e manutenção dos 
edifícios dos Serviços; 

9. Propor a realização de estudos e obras de conservação e 
manutenção dos edifícios; 

10. Assegurar o bom funcionamento de todos os circuitos elétricos 
da responsabilidade da Divisão, existentes no interior dos 
edifícios e instalações e a criação e manutenção dos espaços 
verdes; 

11. Assegurar os trabalhos de construção civil, serralharia, 
carpintaria e eletromecânica necessários; 

12. Gerir contratos de energia e gás combustível, promovendo a 
avaliação de contratos, nomeadamente no que respeita a 
consumos, energia reativa, soluções de otimização e 
rentabilização de tarifários; 

13. Promover a implementação de energias renováveis através da 
análise de novas soluções e ou otimização das existentes; 

14. Colaborar na execução do plano de lavagens e desinfeções das 
redes de distribuição e reservatórios do sistema de 
abastecimento de água. 

2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 

2.1 EDUCAÇÃO 
Licenciatura relevante para as atribuições da unidade orgânica. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Código dos Contratos Públicos; Frequência e aproveitamento em cursos específicos para alta 
direção na Administração Pública. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Antiguidade não inferior a 4 anos na carreira de técnico superior; Conhecimentos técnicos e instrumentais nas áreas de manutenção de 
edifícios e equipamentos. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO I. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
As constantes no ANEXO V. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Diretor/a do Departamento de Resíduos e Apoio Logístico. 

  

DAL/DIR/01 
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Divisão de Apoio Logístico – Área Técnica 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Resíduos e Apoio 
Logístico / Divisão de Apoio Logístico 

SECTOR: Eletromecânica 

FUNÇÃO: Técnico/a Superior ÁREA: Técnica 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Gerir a manutenção elétrica e mecânica de equipamentos 
eletromecânicos tais como: eletrobombas, motores elétricos, 
válvulas manuais e motorizadas, reservatórios 
hidropneumáticos, entre outros; 

2. Supervisionar a execução de novas instalações elétricas e 
mecânicas conforme especificações técnicas; 

3. Interpretar esquemas técnicos, gráficos e outras especificações 
técnicas; 

4. Gerir e controlar a operação das funcionalidades dos 
equipamentos eletromecânicos nos quais se realizam 
manutenções; 

5. Gerir a utilização dos instrumentos de controlo, tais como: 
voltímetro, amperímetro, ohmímetro, analisador de rede; 

6. Supervisionar o manuseamento e utilização correta dos 
equipamentos e ferramentas de manutenção de equipamentos 
elétricos e eletromecânicos; 

7. Controlar a manutenção dos instrumentos de medição, tais 
como: medidores de caudal, pressão, nível. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 

2.1 EDUCAÇÃO 
Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica, Eletromecânica ou afim. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Código do Procedimento Administrativo; Código dos Contratos Públicos; Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas; Código do Trabalho; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Tecnologias de Informação 
e Comunicação; Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados; Segurança e saúde no trabalho; Formação no âmbito do D.L. n.º 50/2005; 
Gestão do tempo e do stress; Relacionamento interpessoal. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais nas áreas de eletromecânica e de acompanhamento e fiscalização de prestações de serviço no 
âmbito do sector; experiência na gestão de equipas de trabalho. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO II. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ANEXO VI. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe de Divisão de Apoio Logístico. 

  

DAL/TS/01 
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Divisão de Apoio Logístico – Área Técnica 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Resíduos e Apoio 
Logístico / Divisão de Apoio Logístico 

SECTOR: Conservação de Imóveis 

FUNÇÃO: Técnico/a Superior ÁREA: Técnica 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Elaborar estudos, avaliação e aplicação de métodos e processos 
de natureza técnica relativos à atividade da unidade orgânica; 

2. Planear e programar as atividades de conservação e 
manutenção afetas à unidade orgânica; 

3. Elaborar pareceres nas áreas de atuação, que fundamentam e 
preparam a decisão; 

4. Executar atividades de apoio geral ou especializado, referentes 
às áreas operacionais dos sectores; 

5. Proceder à elaboração de relatórios relativos à atividade 
desenvolvida pelos vários sectores; 

6. Preparar os procedimentos necessários a assegurar os 
trabalhos de conservação, manutenção, reabilitação e obras 
novas; 

7. Acompanhar projetos e obras promovidos pela unidade 
orgânica. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura em Engenharia Civil ou afim. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Código do Procedimento Administrativo; Código dos Contratos Públicos; Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas; Código do Trabalho; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Tecnologias de Informação 
e Comunicação; Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados; Segurança e saúde no trabalho; Formação no âmbito do D.L. n.º 50/2005; 
Gestão do tempo e do stress; Relacionamento interpessoal; Gestão de equipas. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais nas áreas de engenharia civil; Experiência na gestão de equipas de trabalho. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO II. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ANEXO VI. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe de Divisão de Apoio Logístico. 

  

DAL/TS/02 
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Divisão de Apoio Logístico – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Resíduos e Apoio 
Logístico / Divisão de Apoio Logístico 

SECTOR: Chefe de Divisão e Apoio / Manutenção/Limpeza das 
Instalações; Eletromecânica / Serralharia e Pintura 

FUNÇÃO: Assistente Técnico/a ÁREA: Administrativa 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Registar e emitir dados sobre a execução financeira; 

2. Proceder à gestão do economato; 

3. Efetuar requisições e verificar notas de encomenda na 
plataforma informática; 

4. Lançar pontos de presença de trabalhadores, materiais e 
equipamentos em aplicação informática; 

5. Acompanhar a execução das obras abertas na unidade 
orgânica. 

 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Tecnologias de Informação e Comunicação com incidência no correio eletrónico, processamento de texto, folha de cálculo e introdução de 
dados em bases de dados; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Atendimento telefónico; Técnicas de 
comunicação escrita; Organização e constituição de arquivo; Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados; Segurança e saúde no 
trabalho aplicável às atividades. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos em Tecnologias de Informação e Comunicação; Conhecimentos técnicos e instrumentais no apoio administrativo às áreas 
de serralharia, carpintaria, pintura, conservação de imóveis e produtos de betão. 
 

2.4 COMPORTAMENTAIS 
As constantes no ANEXO III. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto II do ANEXO VII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe de Divisão de Apoio Logístico. 

  

DAL/AT/01 
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Divisão de Apoio Logístico – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Resíduos e Apoio 
Logístico / Divisão de Apoio Logístico 

SECTOR: Energia e Eficiência Energética 

FUNÇÃO: Assistente Técnico/a ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Efetuar as leituras dos contadores de eletricidade colocados nas 
instalações; 

2. Registar as leituras dos contadores de eletricidade e manter o 
histórico atualizado; 

3. Monitorizar as faturas de eletricidade enviadas pelo 
comercializador de eletricidade; 

4. Acompanhar sempre que solicitado as intervenções feitas pelo 
operador de rede nos contadores de eletricidade dos SIMAR. 

 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Tecnologias de Informação e Comunicação com incidência no correio eletrónico, processamento de texto, folha de cálculo e introdução de 
dados em bases de dados; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Técnicas de comunicação escrita; 
Organização e constituição de arquivo; Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados; Segurança e saúde no trabalho aplicável às 
atividades. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais na área da eficiência energética. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto II do ANEXO VII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe de Divisão de Apoio Logístico. 

  

DAL/AT/02 
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Divisão de Apoio Logístico – Encarregado Operacional 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Resíduos e Apoio 
Logístico / Divisão de Apoio Logístico 

SECTOR: Serralharia e Pintura 

FUNÇÃO: Encarregado/a Operacional ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Efetuar a coordenação dos assistentes operacionais afetos ao 
sector de atividade sob sua supervisão; 

2. Garantir a realização das tarefas de programação diárias, 
organização e controlo dos trabalhos a executar pelos 
trabalhadores sob a sua coordenação; 

3. Efetuar a coordenação geral de todas as tarefas realizadas 
pelos trabalhadores afetos ao seu sector de atividade; 

4. Requisitar materiais e equipamentos necessários para a 
execução das tarefas afetas ao sector de atividade; 

 

5. Requisitar equipamentos de proteção individual e coletiva para 
os trabalhadores afetos ao seu sector; 

6. Orientar, afetar as equipas e acompanhar a execução dos vários 
trabalhos; 

7. Efetuar o registo diário da atividade efetuada pelos 
trabalhadores do seu sector; 

8. Garantir a aplicação das normas de higiene e segurança no 
trabalho legalmente vigentes e/ou em vigor na entidade, e 
propor alterações às normas existentes ou solicitar normas 
sempre que se justifiquem. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 

2.1 EDUCAÇÃO 
Escolaridade obrigatória. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas; Primeiros Socorros; Regulamento Geral sobre a 
Proteção de Dados; Segurança e saúde no trabalho aplicável às atividades; Meios de extinção e combate a incêndios; Riscos psicossociais 
e consumos abusivos no local de trabalho; Vestuário de trabalho e equipamento de proteção individual; Sinalização de trabalhos na via 
pública; Técnicas de soldadura; Operações em Serralharia; Pintura em construção civil; Formação no âmbito do D.L. n.º 50/2005; Gestão 
do tempo e do stress; Relacionamento interpessoal; Gestão de equipas. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais nas áreas de serralharia e pintura; Experiência na gestão de equipas de trabalho. 
 

2.4 COMPORTAMENTAIS 
As constantes no ANEXO IV. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto II do ANEXO VIII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe de Divisão de Apoio Logístico. 

  

DAL/EO/01 
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Divisão de Apoio Logístico – Encarregado Operacional 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Resíduos e Apoio 
Logístico / Divisão de Apoio Logístico 

SECTOR: Eletromecânica 

FUNÇÃO: Encarregado/a Operacional ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Efetuar a coordenação dos assistentes operacionais afetos ao 
sector de atividade sob sua supervisão; 

2. Garantir a realização das tarefas de programação diárias, 
organização e controlo dos trabalhos a executar pelos 
trabalhadores sob a sua coordenação; 

3. Executar e supervisionar a manutenção elétrica e mecânica de 
equipamentos eletromecânicos tais como: eletrobombas, 
motores elétricos, válvulas manuais e motorizadas, reservatórios 
hidropneumáticos; 

4. Executar novas instalações elétricas e mecânicas conforme 
especificações técnicas e normas de segurança; 

5. Interpretar desenhos, esquemas, gráficos e outras 
especificações técnicas; 

6. Operar e compreender as funcionalidades dos equipamentos 
eletromecânicos nos quais realizam manutenção; 

7. Utilizar instrumentos de controlo elétrico: voltímetro, 
amperímetro, ohmímetro, analisador de rede; 

8. Garantir a aplicação das normas de higiene e segurança no 
trabalho legalmente vigentes e/ou em vigor na entidade, e 
propor alterações às normas existentes ou solicitar normas 
sempre que se justifiquem. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas; Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados; 
Primeiros Socorros; Segurança e saúde no trabalho aplicável às atividades; Riscos elétricos; Automatismos eletromecânicos; Instalações 
elétricas; Meios de extinção e combate a incêndios; Riscos psicossociais e consumos abusivos no local de trabalho; Vestuário de trabalho e 
equipamento de proteção individual; Formação no âmbito do D.L. n.º 50/2005; Gestão do tempo e do stress; Relacionamento interpessoal; 
Gestão de equipas. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais na área de eletromecânica; Experiência na gestão de equipas de trabalho. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO IV. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto II do ANEXO VIII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe de Divisão de Apoio Logístico. 

  

DAL/EO/02 
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Divisão de Apoio Logístico – Encarregado Operacional 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Resíduos e Apoio 
Logístico / Divisão de Apoio Logístico 

SECTOR: Manutenção / Limpeza das Instalações 

FUNÇÃO: Encarregado/a Operacional ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Efetuar a coordenação dos assistentes operacionais afetos ao 
sector de atividade sob sua supervisão; 

2. Garantir a realização das tarefas de programação diárias, 
organização e controlo dos trabalhos a executar pelos 
trabalhadores sob a sua coordenação; 

3. Supervisionar a operacionalização do posto de combustível;  

4. Supervisionar o serviço externo de vigilância e segurança nas 
portarias; 

5. Garantir a verificação do parqueamento da frota dos SIMAR; 

6. Apoiar nas mudanças, nomeadamente no transporte, carga e 
descarga de mobiliário e outros equipamentos; 

7. Supervisionar a limpeza das instalações dos SIMAR; 

8. Produzir documentação de controlo de materiais e participação 
de trabalhadores em trabalho extraordinário; 

9. Promover a manutenção e correção de anomalias nos espaços 
exteriores comuns; 

10. Garantir as desinfeções nos balneários; 

11. Efetuar registos diários dos sistemas AQS (água quente 
sanitária) para efeitos de monitorização; 

12. Apoiar a logística na realização de eventos (Festa do 
trabalhador, Aniversário dos SIMAR, Festival de arte publica e 
outros); 

13. Garantir a aplicação das normas de higiene e segurança no 
trabalho legalmente vigentes e/ou em vigor na entidade, e 
propor alterações às normas existentes ou solicitar normas 
sempre que se justifiquem. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas; Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados; 
Primeiros Socorros; Segurança e saúde no trabalho aplicável às atividades; Meios de extinção e combate a incêndios; Riscos psicossociais 
e consumos abusivos no local de trabalho; Vestuário de trabalho e equipamento de proteção individual; Limpeza, higienização e 
manutenção de espaços, equipamentos e utensílios; Prevenção e controlo da Legionella em sistema de água; Gestão do tempo e do stress; 
Relacionamento interpessoal; Gestão de equipas. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais nas áreas de manutenção multidisciplinar de edifícios e manutenção de zonas comuns exteriores; 
Experiência na gestão de equipas de trabalho. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO IV. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto II do ANEXO VIII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe de Divisão de Apoio Logístico. 
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Divisão de Apoio Logístico – Encarregado Operacional 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Resíduos e Apoio 
Logístico / Divisão de Apoio Logístico 

SECTOR: Conservação de Imóveis 

FUNÇÃO: Encarregado/a Operacional ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Efetuar a coordenação dos assistentes operacionais afetos ao 
sector de atividade sob sua supervisão; 

2. Garantir a realização das tarefas de programação diárias, 
organização e controlo dos trabalhos a executar pelos 
trabalhadores sob a sua coordenação; 

3. Executar e supervisionar obras de construção civil da Divisão de 
Apoio Logístico; 

4. Executar e supervisionar obras de construção civil pedidos por 
outras unidades orgânicas à Divisão de Apoio Logístico; 

5. Supervisionar a construção de produtos de betão; 

6. Supervisionar a execução de pinturas e demais reparações em 
edifícios e instalações dos SIMAR; 

7. Elaborar a produção de dados e documentos referentes a 
execução de trabalhos e participação de trabalhadores; 

8. Requisitar materiais e equipamentos necessários para a 
execução das tarefas afetas ao sector; 

9. Requisitar equipamentos de proteção individual e coletiva para 
os trabalhadores afetos ao seu sector; 

10. Orientar, afetar as equipas e acompanhar a execução dos vários 
trabalhos; 

11. Efetuar o registo diário da atividade efetuada pelos 
trabalhadores; 

12. Garantir a aplicação das normas de higiene e segurança no 
trabalho legalmente vigentes e/ou em vigor nesta Entidade, e 
propor alterações às normas existentes ou solicitar normas 
sempre que se justifiquem. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas; Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados; 
Primeiros Socorros; Segurança e saúde no trabalho aplicável às atividades; Sinalização de trabalhos na via pública; Aplicação de betão; 
Espaços confinados; Meios de extinção e combate a incêndios; Riscos psicossociais e consumos abusivos no local de trabalho; Vestuário 
de trabalho e equipamento de proteção individual; Gestão do tempo e do stress; Relacionamento interpessoal; Gestão de equipas. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos em Tecnologias de Informação e Comunicação; Conhecimentos técnicos e instrumentais em construção civil; Experiência 
na gestão de equipas de trabalho e organização de turnos. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO IV. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto II do ANEXO VIII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe de Divisão de Apoio Logístico. 
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Divisão de Apoio Logístico – Área Operacional 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Resíduos e Apoio 
Logístico / Divisão de Apoio Logístico 

SECTOR: Eletromecânica 

FUNÇÃO: Assistente Operacional ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Executar a manutenção elétrica e mecânica de equipamentos 
eletromecânicos tais como: eletrobombas, motores elétricos, 
válvulas manuais e motorizadas, reservatórios 
hidropneumáticos; 

2. Interpretar desenhos, esquemas, gráficos e outras 
especificações técnicas;  

3. Operar as funcionalidades dos equipamentos eletromecânicos 
nos quais realizam manutenção; 

4. Utilizar os instrumentos de controlo elétrico: voltímetro, 
amperímetro, ohmímetro; 

5. Manusear e utilizar corretamente os equipamentos e 
ferramentas sob sua guarda. 

 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 

2.1 EDUCAÇÃO 
Escolaridade obrigatória. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Primeiros Socorros; Segurança e saúde no trabalho aplicável às atividades; Riscos elétricos; Automatismos eletromecânicos; Instalações 
elétricas; Formação no âmbito do D.L. n.º 50/2005; Meios de extinção e combate a incêndios; Riscos psicossociais e consumos abusivos no 
local de trabalho; Vestuário de trabalho e equipamento de proteção individual; Gestão do tempo e do stress; Relacionamento interpessoal. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais na área da eletromecânica. 
 

2.4 COMPORTAMENTAIS 
As constantes no ANEXO IV. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto III do ANEXO VIII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Encarregado/a Operacional do Sector da Eletromecânica. 
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Divisão de Apoio Logístico – Área Operacional 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Resíduos e Apoio 
Logístico / Divisão de Apoio Logístico 

SECTOR: Apoio Logístico 

FUNÇÃO: Assistente Operacional ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Efetuar reparações em equipamentos existentes nas instalações 
(equipa multidisciplinar); 

2. Zelar pelas instalações comuns e pelos balneários dos SIMAR; 

3. Efetuar leituras de dados em equipamentos de AQS (água 
quente sanitária); 

4. Garantir a operacionalização do posto de combustível; 

5. Verificar o parqueamento da frota dos SIMAR; 

6. Efetuar mudanças, nomeadamente no transporte, carga e 
descarga de mobiliário, equipamentos e diversos; 

7. Efetuar limpeza exterior em instalações dos SIMAR; 

8. Efetuar as desinfeções nos balneários; 

9. Prestar apoio na realização de eventos (Festa do trabalhador, 
Aniversário dos SIMAR). 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 

2.1 EDUCAÇÃO 
Escolaridade obrigatória. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Primeiros Socorros; Segurança e saúde no trabalho aplicável às atividades; Prevenção e controlo da Legionella em sistema de água; 
Limpeza, higienização e manutenção de espaços, equipamentos e utensílios; Meios de extinção e combate a incêndios; Riscos 
psicossociais e consumos abusivos no local de trabalho; Vestuário de trabalho e equipamento de proteção individual; Gestão do tempo e do 
stress; Relacionamento interpessoal. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais nas áreas de manutenção multidisciplinar de edifícios e manutenção de zonas comuns exteriores. 
 

2.4 COMPORTAMENTAIS 
As constantes no ANEXO IV. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto III do ANEXO VIII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Encarregado/a Operacional do Sector da Manutenção e Limpeza das instalações.  
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Divisão de Apoio Logístico – Área Operacional 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Resíduos e Apoio 
Logístico / Divisão de Apoio Logístico 

SECTOR: Carpintaria 

FUNÇÃO: Carpinteiro/a ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Realizar tarefas diárias de carpinteiro necessárias para a 
execução dos trabalhos de carpintaria solicitados ao sector de 
acordo com as orientações da chefia; 

2. Executar, montar e assentar no local, estruturas e elementos (de 
madeira, metal, etc.) ou produtos afins (portas, janelas, escadas, 
lambris, soalhos, tetos, etc.); 

3. Efetuar a carga, descarga e utilização dos materiais necessários 
para a execução dos trabalhos; 

4. Efetuar a utilização correta das ferramentas e equipamentos 
necessários para a execução dos trabalhos do dia, procedendo, 
quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos. 

 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Formação no âmbito da carpintaria; Primeiros Socorros; Segurança e saúde no trabalho aplicável às atividades; Sinalização de trabalhos na 
via pública; Espaços confinados; Formação no âmbito do D.L. n.º 50/2005; Meios de extinção e combate a incêndios; Riscos psicossociais e 
consumos abusivos no local de trabalho; Vestuário de trabalho e equipamento de proteção individual; Gestão do tempo e do stress; 
Relacionamento interpessoal. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais na área da carpintaria. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO IV. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto III do ANEXO VIII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe de Divisão de Apoio Logístico.  
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Divisão de Apoio Logístico – Área Operacional 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Resíduos e Apoio 
Logístico / Divisão de Apoio Logístico 

SECTOR: Conservação de Imóveis 

FUNÇÃO: Jardineiro/a ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Proceder à realização das tarefas diárias de jardineiro 
necessárias para a execução dos trabalhos de manutenção dos 
espaços verdes das instalações e edifícios dos SIMAR; 

2. Garantir a carga, descarga e utilização correta das ferramentas 
e equipamentos necessários para a execução dos trabalhos do 
dia, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação 
dos mesmos; 

3. Garantir a carga e descarga dos produtos resultantes da 
execução dos trabalhos do dia; 

4. Limpar, conservar e reparar arruamentos, canteiros e respetivos 
caminhos de acesso; 

5. Preparar terras para jardins, parques e relvados; 

6. Espalhar sementes, dispor bolbos e estacas e efetuar rega com 
mangueira ou por aspersão; 

7. Transplantar, podar e despontar plantas para provocar 
afilhamentos e desabotoamentos para que as flores se 
desenvolvam; 

8. Aplicar tratamentos fitofarmacêuticos; 

9. Semear relvados, renovar zonas danificadas, cortar e regar 
utilizando equipamentos ajustados; 

10. Plantar, podar e tratar sebes e árvores. 

 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Manutenção de jardins; Aplicação de tratamentos fitofarmacêuticos; Primeiros Socorros; Segurança e saúde no trabalho aplicável às 
atividades; Movimentação manual de cargas; Sinalização de trabalhos na via pública; Formação no âmbito do D.L. n.º 50/2005; Meios de 
extinção e combate a incêndios; Riscos psicossociais e consumos abusivos no local de trabalho; Vestuário de trabalho e equipamento de 
proteção individual; Gestão do tempo e do stress; Relacionamento interpessoal. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais na área da jardinagem. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO IV. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto III do ANEXO VIII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Encarregado/a Operacional do Sector da Conservação de Imóveis. 
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Divisão de Apoio Logístico – Área Operacional 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Resíduos e Apoio 
Logístico / Divisão de Apoio Logístico 

SECTOR: Conservação de Imóveis 

FUNÇÃO: Pedreiro/a ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Realizar tarefas diárias de pedreiro necessárias para a execução 
dos trabalhos de construção civil solicitados ao sector; 

2. Garantir a carga, descarga e utilização correta das ferramentas 
e equipamentos necessários para a execução dos trabalhos do 
dia, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação 
dos mesmos; 

3. Garantir a carga, descarga e utilização dos materiais 
necessários para a execução dos trabalhos do dia; 

4. Levantar e revestir maciços de alvenaria de pedra, de tijolo ou 
de outros blocos; 

5. Executar betonilhas, revestimento de betão e assentamento de 
pavê;  

6. Executar muros e muretes; 

7. Executar alvenarias e reboco de paredes. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Formação no âmbito da construção civil; Aplicação de betão; Primeiros Socorros; Movimentação manual de cargas; Segurança e saúde no 
trabalho aplicável às atividades; Sinalização de trabalhos na via pública; Espaços confinados; Meios de extinção e combate a incêndios; 
Riscos psicossociais e consumos abusivos no local de trabalho; Vestuário de trabalho e equipamento de proteção individual; Gestão do 
tempo e do stress; Relacionamento interpessoal. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais na área da construção civil. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO IV. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto III do ANEXO VIII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Encarregado/a Operacional do Sector da Conservação de Imóveis. 
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Divisão de Apoio Logístico – Área Operacional 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Resíduos e Apoio 
Logístico / Divisão de Apoio Logístico 

SECTOR: Conservação de Imóveis 

FUNÇÃO: Pintor/a ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Realizar tarefas de pintura necessárias para a execução dos 
trabalhos de construção civil solicitados ao sector; 

2. Garantir a carga, descarga e utilização dos materiais 
necessários para a execução dos trabalhos do dia; 

3. Garantir a carga, descarga e utilização correta das ferramentas 
e equipamentos necessários para a execução dos trabalhos do 
dia, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação 
dos mesmos; 

4. Limpar e preparar a superfície, removendo as camadas de 
pintura existentes; 

5. Preparar material a utilizar, misturando na proporção adequada 
(massas, óleos, diluentes, pigmentos, secantes, tintas, vernizes, 
água, cola, etc.); 

6. Ensaiar e afinar o produto obtido para obter a cor, tonalidade, 
opacidade, lacagem, brilho, uniformidade ou outras 
características; 

7. Aplicar várias demãos de isolantes, secantes, condicionadores 
ou primários, de acordo com o material a proteger e decorar; 

8. Betumar e colocar massa em superfícies irregulares e lixá-las 
decorrido o período de secagem; 

9. Estender várias demãos de subcapa e material de acabamento; 

10. Efetuar decoração de espaços, aplicando tintas com rolos, 
escovas, esponjas, panos ou equipamentos de pulverização. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Formação no âmbito da construção civil; Técnicas de pintura; Primeiros Socorros; Segurança e saúde no trabalho aplicável às atividades; 
Sinalização de trabalhos na via pública; Espaços confinados; Meios de extinção e combate a incêndios; Riscos psicossociais e consumos 
abusivos no local de trabalho; Vestuário de trabalho e equipamento de proteção individual; Gestão do tempo e do stress; Relacionamento 
interpessoal. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais na área da construção civil e pintura. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO IV. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto III do ANEXO VIII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Encarregado/a Operacional do Sector da Conservação de Imóveis. 
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Divisão de Apoio Logístico – Área Operacional 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Resíduos e Apoio 
Logístico / Divisão de Apoio Logístico 

SECTOR: Serralharia e Pintura 

FUNÇÃO: Serralheiro/a ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Realizar tarefas diárias de serralharia necessárias para a 
execução dos trabalhos solicitados ao sector; 

2. Garantir a carga, descarga e utilização dos materiais 
necessários para a execução dos trabalhos do dia; 

3. Garantir a utilização correta das ferramentas e equipamentos 
necessários para a execução dos trabalhos do dia, procedendo, 
quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos; 

4. Realizar reparações metálicas em viaturas; 

5. Reparar e desempenar estruturas metálicas; 

6. Montar estruturas metálicas ligeiras e outras em edifícios e 
outros locais; 

7. Ler e interpretar desenhos e especificações técnicas; 

8. Cortar chapas de aço, perfis e tubos, enformar chapas e 
perfilados de pequenas secções e elevar os materiais a aplicar; 

9. Armar, no local da obra, os componentes das estruturas e 
ajustar o elemento metálico a assentar no vão respetivo; 

10. Verificar funcionamento dos componentes da estrutura e corrigir 
deficiências; 

11. Alisar superfícies ásperas, utilizando ferramentas pneumáticas 
ou elétricas. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Formação no âmbito da serralharia; Primeiros Socorros; Segurança e saúde no trabalho aplicável às atividades; Sinalização de trabalhos na 
via pública; Riscos elétricos; Espaços confinados; Técnicas de soldadura; Formação no âmbito do D.L. n.º 50/2005; Meios de extinção e 
combate a incêndios; Riscos psicossociais e consumos abusivos no local de trabalho; Vestuário de trabalho e equipamento de proteção 
individual; Gestão do tempo e do stress; Relacionamento interpessoal. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais na área da serralharia civil. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO IV. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto III do ANEXO VIII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Encarregado/a Operacional do Sector da Serralharia e Pintura. 

  

DAL/AO/07 
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Divisão de Apoio Logístico – Área Operacional 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Resíduos e Apoio 
Logístico / Divisão de Apoio Logístico 

SECTOR: Serralharia e Pintura 

FUNÇÃO: Soldador/a ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Realizar tarefas diárias de soldadura necessárias para a 
execução dos trabalhos solicitados ao sector de acordo com as 
orientações do Encarregado; 

2. Garantir a carga, descarga e utilização dos materiais 
necessários para a execução dos trabalhos do dia; 

3. Garantir a utilização correta das ferramentas e equipamentos 
necessários para a execução dos trabalhos do dia, procedendo, 
quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos; 

4. Operar, regular e vigiar uma máquina de soldadura elétrica por 
pontos; 

5. Escolher elétrodos, fixá-los nos suportes e regular a pressão 
sobre o material; 

6. Colocar peças e máquina na posição adequada e manter as 
zonas a soldar unidas por meio de grampos, alicates de grifo ou 
outras ferramentas de aperto; 

7. Manobrar máquinas destinadas a soldar peças metálicas por 
meio de arco elétrico ou ligar por meio de cabos elétricos, 
grampos ou alicates adequados, os terminais de saída do 
transformador, gerador ou retificador, ao elétrodo e às peças a 
soldar. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Técnicas de soldadura; Primeiros Socorros; Segurança e saúde no trabalho aplicável às atividades; Sinalização de trabalhos na via pública; 
Riscos elétricos; Espaços confinados; Formação no âmbito do D.L. n.º 50/2005; Meios de extinção e combate a incêndios; Riscos 
psicossociais e consumos abusivos no local de trabalho; Vestuário de trabalho e equipamento de proteção individual; Gestão do tempo e do 
stress; Relacionamento interpessoal. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais na área da soldadura. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO IV. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto III do ANEXO VIII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Encarregado/a Operacional do Sector da Serralharia e Pintura. 

  

DAL/AO/08 
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Divisão de Apoio Logístico – Área Operacional 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Resíduos e Apoio 
Logístico / Divisão de Apoio Logístico 

SECTOR: Serralharia e Pintura 

FUNÇÃO: Torneiro/a ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Realizar tarefas diárias em tornos necessárias para a execução 
dos trabalhos solicitados ao sector; 

2. Garantir a carga, descarga e utilização dos materiais 
necessários para a execução dos trabalhos do dia; 

3. Garantir a utilização correta das ferramentas e equipamentos 
necessários para a execução dos trabalhos do dia, procedendo, 
quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos; 

4. Regular máquinas e ferramentas convencionais para produção 
de artigos de metal; 

5. Operar e monitorizar máquinas e ferramentas convencionais 
para trabalhar metais (tornos, fresadoras, retificadores, 
perfuradores, etc.); 

6. Observar operações das máquinas e ferramentas convencionais 
para trabalhar metais para detetar peças defeituosas e mau 
funcionamento da máquina, ajustando-a; 

7. Inspecionar e medir peças acabadas; 

8. Mudar acessórios utilizados na máquina (ferramentas de cortar, 
escovas, etc.). 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Operações em fresa e torno mecânico; Técnicas de quinagem; Primeiros Socorros; Segurança e saúde no trabalho aplicável às atividades; 
Sinalização de trabalhos na via pública; Riscos elétricos; Espaços confinados; Formação no âmbito do D.L. n.º 50/2005; Meios de extinção 
e combate a incêndios; Riscos psicossociais e consumos abusivos no local de trabalho; Vestuário de trabalho e equipamento de proteção 
individual; Gestão do tempo e do stress; Relacionamento interpessoal. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais na área da soldadura e torneiro. 
 

2.4 COMPORTAMENTAIS 
As constantes no ANEXO IV. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto III do ANEXO VIII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Encarregado/a Operacional do Sector da Serralharia e Pintura. 

DAL/AO/09 

 



 
 
 

 

 

PERFIL DE FUNÇÃO 
Unidade Orgânica Nuclear            

Departamento de Exploração de Águas  

 



PERFIL DE FUNÇÃO  

Página 182 de 219 

 

Departamento de Exploração de Águas - Dirigente 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Exploração de Águas SECTOR: Exploração de Águas 

FUNÇÃO: Diretor/a de Departamento ÁREA: Dirigente 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Assegurar a exploração e promover a manutenção e a 
conservação dos sistemas de abastecimento de água e de 
saneamento de águas residuais urbanas, no âmbito das 
atribuições dos SIMAR, otimizando o seu funcionamento e 
garantindo a qualidade técnica; 

2. Assegurar a captação, transporte, reserva e distribuição de 
água, garantindo os padrões de qualidade; 

3. Promover o tratamento da água captada, o controlo operacional 
da rede de abastecimento de água, a lavagem e desinfeção da 
rede de distribuição e reservatórios, contribuindo para garantir a 
qualidade da água distribuída; 

4. Garantir a recolha, drenagem e transporte a destino final das 
águas residuais urbanas; 

5. Promover a execução dos programas de operação e 
manutenção dos sistemas de abastecimento de água, dos 
sistemas de drenagem de águas residuais urbanas e dos 
planos de contingência; 

6. Propor a realização de estudos, obras e a aquisição de serviços 
externos para a reabilitação das infraestruturas dos sistemas; 

7. Propor a aquisição e aplicação de tecnologias e ferramentas de 
trabalho para melhorar a eficiência do serviço e o desempenho 
das infraestruturas, contribuindo para a eficiência dos sistemas; 

8. Colaborar na apreciação dos projetos inerentes aos sistemas de 
abastecimento de água e de drenagem de águas residuais 
urbanas, bem como no acompanhamento das respetivas obras; 

9. Gerir os processos de ligação de descargas de águas residuais 
industriais na rede pública; 

10. Promover a recolha, tratamento e divulgação dos dados de 
exploração; 

11. Colaborar na atualização do cadastro e providenciar os meios 
para assegurar a sua consulta às equipas operacionais; 

12. Promover o acompanhamento das obras de instalação de 
infraestruturas de outras entidades de forma a salvaguardar a 
integridade das redes de distribuição de água e de drenagem de 
águas residuais urbanas. 

2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura relevante para as atribuições da unidade orgânica. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Gestão de Serviços Públicos; Organização e atividade administrativa; Gestão de pessoas e liderança; Gestão de recursos humanos, 
orçamentais, materiais e tecnológicos; Informação e conhecimento; Qualidade, inovação e modernização; Internacionalização e assuntos 
comunitários; Gestão da mudança; Frequência e aproveitamento em cursos específicos para alta direção na Administração Pública. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Antiguidade não inferior a 6 anos na carreira de técnico superior; Conhecimentos técnicos e instrumentais na área de exploração de redes 
de águas aplicável às áreas de atuação dos SIMAR. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO I. 
 
2.5 LEGAIS 

As constantes no ANEXO V. 

 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Diretor/a Delegado/a.  

DEA/DIR/01 
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Departamento de Exploração de Águas – Área Técnica 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Exploração de Águas SECTOR: Apoio Técnico 

FUNÇÃO: Técnico/a Superior ÁREA: Técnica 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Recolher, tratar, analisar e interpretar os dados operacionais de 
exploração de águas; 

2. Elaborar relatórios mensais dos dados operacionais e financeiros 
relativos à atividade do Departamento, com a análise evolutiva e 
homóloga; 

3. Elaborar o relatório do Balanço Hídrico; 

4. Elaborar o reporte dos indicadores de exploração de águas 
associados ao Sistema de Gestão da Qualidade; 

5. Recolher e tratar os dados no âmbito das atividades do 
Departamento referente à Qualidade dos Serviços de Águas e 
Resíduos prestados aos utilizadores no âmbito da ERSAR 
(Entidade Reguladora Serviços Águas Residuais); 

6. Analisar reclamações com conteúdo técnico sobre a 
exploração de águas, tipificadas por motivo, concelho, 
freguesia;  

7. Elaborar e participar em estudos sobre as áreas de atuação do 
Departamento no âmbito da sua competência técnica; 

8. Colaborar na Comissão Técnica de Indicadores de Gestão da 
Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas 
(APDA). 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura em Gestão, Economia, Estatística ou afim. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Na área de atuação da unidade orgânica; Tecnologias de Informação e Comunicação, com incidência em folha de cálculo e introdução de 
dados em bases de dados; Normas aplicáveis ao Sistema de Gestão da Qualidade; Regimes Jurídicos da Autarquias Locais e dos Serviços 
Municipais de Abastecimento Público de Água, de Saneamento de Águas Residuais Urbanas e de Gestão de Resíduos Urbanos; 
Indicadores de gestão; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos em Tecnologias de Informação e Comunicação; Experiência de funções na gestão do abastecimento de água e de 
drenagem de águas residuais. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO II. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ANEXO VI. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Diretor/a do Departamento de Exploração de Águas. 

  

DEA/TS/01 
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Departamento de Exploração de Águas – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Exploração de Águas SECTOR: Apoio Administrativo 

FUNÇÃO: Assistente Técnico/a ÁREA: Administrativa 

 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Receber, analisar e enviar o expediente em aplicação 
informática; 

2. Receber, analisar e enviar o expediente dirigido ao Diretor/a de 
Departamento em suporte papel; 

3. Processar os documentos e registos externos e de saída em 
aplicação informática; 

4. Compilar e preparar o expediente que seja submetido a 
despacho superior; 

5. Efetuar requisições de compra, economato e armazém em 
aplicação informática e intranet dos SIMAR; 

6. Elaborar e encaminhar informações, ofícios, atas e relatórios; 

7. Elaborar mapas de empreitadas; 

8. Conferir dados de execução e elaborar relatórios de despesa do 
Departamento;  

9. Consultar informação em aplicação informática para resposta a 
solicitação superior; 

10. Organizar e arquivar a documentação, separando-a em função 
do tipo de assunto, ou do tipo de documento, respeitando as 
regras e procedimentos de arquivo; 

11. Atender e encaminhar, telefónica ou presencialmente, o público 
interno e externo, nomeadamente clientes, fornecedores e 
trabalhadores, em função do tipo de informação ou serviço 
pretendido; 

12. Gerir e organizar a agenda do/a Diretor/a de Departamento com 
as diversas unidades orgânicas e entidades externas; 

13. Agendar reuniões internas e externas e preparar a 
documentação de apoio.  

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Tecnologias de Informação e Comunicação com incidência no correio eletrónico, processamento de texto e folha de cálculo; Aplicações 
informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Atendimento telefónico e presencial; Técnicas de comunicação escrita; Trabalho 
em escritórios; Organização e Regulamento dos Serviços de Abastecimento de Água e de Drenagem de Águas Residuais. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Nas áreas administrativas de atendimento, secretariado e comunicação; Conhecimentos de informática na ótica do utilizador. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ponto II do ANEXO VII. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Diretor/a do Departamento de Exploração de Águas. 
  

DEA/AT/01 
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Divisão de Exploração de Redes de Águas – Dirigente 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Exploração de Águas / 
Divisão de Exploração de Redes de Águas 

SECTOR: Exploração de Redes de Águas 

FUNÇÃO: Chefe de Divisão ÁREA: Dirigente 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Assegurar o bom estado de funcionamento e conservação das 
redes de abastecimento de água e recolha e drenagem de 
águas residuais, garantindo a continuidade do serviço e os 
padrões de qualidade; 

2. Solicitar a execução das necessárias obras, quer por 
administração direta quer por empreitada, necessárias ao 
adequado funcionamento das redes; 

3. Colaborar para a atualização do cadastro; 

4. Promover e avaliar a eficiência dos sistemas de águas de 
abastecimento e águas residuais; 

5. Autorizar os pedidos de construção de ramal de águas de 
abastecimento, de construção de ramais de águas residuais 
urbanas e de colocação de novos contadores; 

6. Promover a prática de reutilização de águas residuais tratadas e 
assegurar a colaboração nos projetos que tenham por objetivo a 
proteção dos recursos hídricos; 

7. Assegurar a exploração e promover a manutenção e a 
conservação das instalações dos sistemas, nomeadamente, 
instalações de bombagem, reservatórios, providenciando pela 
assistência técnica e manutenção de todos os seus 
equipamentos e órgãos; 

 

8. Promover o desenvolvimento e manutenção da telegestão, 
contribuindo para melhorar a segurança da exploração, com 
recurso a adequadas tecnologias de informação; 

9. Promover a recolha de dados necessários ao controlo das 
perdas de água, tendo em vista a sua contínua diminuição, em 
articulação com o Gabinete de Auditoria, Certificação e Controlo 
de Gestão; 

10. Fornecer os dados disponíveis aos conselhos, comissões e ou a 
eventuais grupos de trabalho, constituídos para a temática do 
controlo de perdas de água; 

11. Promover a criação de zonas de medição e controlo; 

12. Promover estudos e simular cenários conducentes à otimização 
da exploração; 

13. Promover a definição e implementação de estratégias para 
controlo das perdas de água; 

14. Promover a definição e implementação de estratégias, 
propondo a execução de um plano de atuação visando a 
redução de afluências indevidas ao sistema de drenagem de 
águas residuais domésticas; 

15. Assegurar a captação, transporte, reserva e distribuição de 
água, garantindo os padrões de qualidade. 

2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura relevante para as atribuições da unidade orgânica. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Na área de atuação da unidade orgânica; Código dos Contratos Públicos; Frequência e aproveitamento em cursos específicos para alta 
direção na Administração Pública. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Antiguidade não inferior a 4 anos na carreira de técnico superior; Conhecimentos técnicos e instrumentais na área de abastecimento de 
água e redes de águas residuais. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO I. 
 
2.5 LEGAIS 

As constantes no ANEXO V. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Diretor/a do Departamento de Exploração de Águas.  

DERA/DIR/01 
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Divisão de Exploração de Redes de Água – Área Técnica 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Exploração de Águas / 
Divisão de Exploração de Redes de Águas 

SECTOR: Telegestão 

FUNÇÃO: Técnico/a Superior (Responsável Técnico/a) ÁREA: Técnica 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Coordenar a equipa operacional de Telegestão; 
2. Monitorizar a exploração de reservatórios, estações elevatórias, 

subpressoras e das instalações integradas no sistema de 
Telegestão; 

3. Criar e implementar procedimentos e ordens de trabalho para a 
operação do sistema de Telegestão; 

4. Monitorizar e supervisionar anomalias no sistema de 
abastecimento de água garantindo o levantamento de 
deficiências nas redes de águas, propondo a execução de 
estudos e obras para a sua correção; 

5. Elaborar o relatório anual de balanços hídricos e de tempos de 
funcionamento de bombagem; 

6. Gerir e otimizar os consumos energéticos das estações 
elevatórias;  

7. Recolher, analisar e manter atualizados os dados de 
exploração; 

8. Monitorizar perfis de consumo das Zonas de Monitorização e 
Controlo (caudalímetros); 

9. Participar na criação de Zonas de Monitorização e Controlo; 
10. Promover a manutenção de infraestruturas de abastecimento de 

água;  

11. Elaborar e garantir a execução dos planos de lavagem e 
desinfeção dos reservatórios e de manutenção de Válvulas de 
Controlo Hidráulico (VCH);  

12. Analisar e validar de faturas dos fornecedores de água, 
consumos elétricos e serviços;  

13. Elaborar comunicados à população sobre interrupção de 
abastecimento em colaboração com outras unidades orgânicas; 

14. Fiscalizar e acompanhar a execução de empreitadas na 
telegestão, manutenção de estações, substituição de 
bombagens, ou outras; 

15. Acompanhar os trabalhos de prestação de serviços como o 
fornecimento e montagem de equipamento de exploração, 
manutenção ou outros; 

16. Calcular indicadores e dados de exploração a remeter aos 
conselhos, comissões e ou a eventuais grupos de trabalho, 
constituídos para a temática do controlo de perdas de água; 

17. Elaborar cláusulas técnicas para procedimentos de aquisição de 
bens e serviços; 

18. Colaborar na atualização do cadastro. 

2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura em Engenharia Industrial, Mecânica, Sanitária, Ambiente, Civil ou afim. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Na área de atuação da unidade orgânica; Gestão de equipas; Código dos Contratos Públicos; Tecnologias de Informação e Comunicação, 
com incidência em folha de cálculo e introdução de dados em bases de dados; Normas aplicáveis ao Sistema de Gestão da Qualidade; 
Regime Jurídico das Autarquias Locais e dos Serviços Municipais de Abastecimento Público de Água, de Saneamento de Águas Residuais 
Urbanas e de Gestão de Resíduos Urbanos; Indicadores de gestão; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador; 
Vestuário de trabalho e EPI (equipamento de proteção individual); Condução segura. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais nas áreas de cadastro; Estudos e projetos de redes de água e esgotos; Tecnologias informáticas 
de desenho e cadastro; Conhecimentos de informática na ótica do utilizador. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO II. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ANEXO VI. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Chefe da Divisão de Exploração de Redes de Águas.  

DERA/TS/01 

 



PERFIL DE FUNÇÃO  

Página 187 de 219 

 

Divisão de Exploração de Redes de Água – Área Técnica 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Exploração de Águas / 
Divisão de Exploração de Redes de Águas 

SECTOR: Deteção Ativa de Fugas 

FUNÇÃO: Técnico/a Superior (Responsável Técnico/a) ÁREA: Técnica 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Coordenar a equipa operacional de Deteção Ativa de Fugas; 

2. Calcular indicadores e dados de exploração a remeter aos 
conselhos, comissões e ou a eventuais grupos de trabalho, 
constituídos para a temática do controlo de perdas de água; 

3. Garantir a recolha de dados necessários ao controlo das perdas 
de água, tendo em vista a sua contínua diminuição, em 
articulação com o Gabinete de Auditoria, Certificação e Controlo 
de Gestão; 

4. Recolher, tratar e remeter para a direção de departamento 
dados estatísticos mensalmente associados à exploração da 
rede de água; 

5. Elaborar e garantir a execução de procedimentos de localização 
ativa de fugas nas redes do sistema de abastecimento de água, 
em articulação com outras unidades orgânicas; 

6. Analisar comunicações de falta e excesso de pressão nas redes 
do sistema de abastecimento de água, e remeter parecer de 
acordo com a regulamentação em vigor; 

7. Solicitar a execução em aplicação informática de medições de 
pressão de água do sistema de abastecimento, em articulação 
com a Divisão de Cadastros, Estudos e Projetos; 

8. Solicitar a execução de rastreios de redes de água em 
aplicação informática, em articulação com outros sectores da 
divisão; 

9. Elaborar cláusulas técnicas para procedimentos de aquisição de 
bens e serviços;  

10. Elaborar informação para atualização do cadastro. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura em Engenharia Civil, Ambiente, Hidráulica ou afim. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Na área de atuação da unidade orgânica; Gestão de equipas; Código dos Contratos Públicos; Tecnologias de Informação e Comunicação, 
com incidência em folha de cálculo e introdução de dados em bases de dados; Normas aplicáveis ao Sistema de Gestão da Qualidade; 
Regime Jurídico das Autarquias Locais e dos Serviços Municipais de Abastecimento Público de Água, de Saneamento de Águas Residuais 
Urbanas e de Gestão de Resíduos Urbanos; Indicadores de gestão; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais nas áreas de cadastro; Estudos e projetos de redes de água e esgotos; Tecnologias informáticas 
de desenho e cadastro; Conhecimentos de informática na ótica do utilizador. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO II. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ANEXO VI. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Chefe da Divisão de Exploração de Redes de Águas.  
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Divisão de Exploração de Redes de Água – Área Técnica 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Exploração de Águas / 
Divisão de Exploração de Redes de Águas 

SECTOR: Telegestão de Águas Residuais 

FUNÇÃO: Técnico/a Superior (Responsável Técnico/a) ÁREA: Técnica 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Coordenar a equipa operacional das estações elevatórias de 
águas residuais; 

2. Garantir a monitorização da qualidade das águas residuais 
tratadas no meio recetor; 

3. Analisar avarias na rede, perdas de caudal e estado estrutural 
dos sistemas de drenagem e elaborar relatório de situação com 
propostas de atuação;  

4. Elaborar e implementar o Plano de Manutenção de 
Infraestruturas de Águas Residuais; 

5. Analisar e emitir parecer sobre reclamações (Câmaras 
Municipais, Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente 
(SEPNA), Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Inspeção 
Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento 
do Território (IGAMAOT), Polícia de Segurança Pública-
Ambiente (Ambiente - PSP), entre outras, relacionadas com 
deficiências no funcionamento dos sistemas de águas residuais;  

6. Comunicar anomalias visuais ou estruturais identificados nos 
sistemas em alta à Entidade Gestora Águas do Tejo Atlântico; 

7. Propor a execução de inspeção vídeo às infraestruturas do 
sistema de saneamento; 

8. Analisar vídeos (MP4) e relatórios produzidos pela inspeção 
vídeo e emitir parecer técnico com análise estrutural e funcional 
do coletor e necessárias intervenções;  

9. Propor a execução de obras, quer por administração direta quer 
por empreitada, necessárias ao adequado funcionamento das 
redes; 

10. Elaborar cláusulas técnicas para procedimentos de aquisição de 
bens e serviços; 

11. Analisar e emitir parecer sobre os pedidos de isenção de 
pagamento da tarifa de águas residuais, de acordo com as 
normas em vigor;  

12. Analisar e validar os levantamentos efetuados de infraestruturas 
nas Unidades de Gestão Territorial e Células; 

13. Fornecer os dados disponíveis aos conselhos, comissões e ou a 
eventuais grupos de trabalho, constituídos para a temática do 
controlo de perdas de água; 

14. Colaborar na atualização do cadastro. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura em Engenharia Civil, Ambiente, Sanitária ou afim. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Na área de atuação da unidade orgânica; Gestão de equipas; Código dos Contratos Públicos; Tecnologias de Informação e Comunicação, 
com incidência em folha de cálculo e introdução de dados em bases de dados; Normas aplicáveis ao Sistema de Gestão da Qualidade; 
Regime Jurídico das Autarquias Locais e dos Serviços Municipais de Abastecimento Público de Água, de Saneamento de Águas Residuais 
Urbanas e de Gestão de Resíduos Urbanos; Indicadores de gestão; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador; 
Vestuário de trabalho e equipamentos de proteção individual (EPI); Condução segura. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais da rede de águas residuais e do seu cadastro; Estudos e projetos de redes de água e esgotos; 
Tecnologias informáticas de desenho e cadastro; Conhecimentos de informática na ótica do utilizador. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO II. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ANEXO VI. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Chefe da Divisão de Exploração de Redes de Águas.  
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Divisão de Exploração de Redes de Água – Área Técnica 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Exploração de Águas / 
Divisão de Exploração de Redes de Águas 

SECTOR: Atividades Económicas 

FUNÇÃO: Técnico/a Superior ÁREA: Técnica 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Gerir os processos de ligação de descargas de águas residuais 
industriais na rede pública, colaborando nas respetivas ações 
de fiscalização; 

2. Localizar eventuais fontes de poluição e tomar as medidas 
necessárias para a sua eliminação; 

3. Promover a prática de reutilização de águas residuais tratadas e 
assegurar a colaboração nos projetos que tenham por objetivo a 
proteção dos recursos hídricos; 

4. Efetuar a monitorização da qualidade das águas residuais 
industriais; 

5. Elaborar resposta a reclamações internas e externas (Câmaras 
Municipais, Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente 
(SEPNA), Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Inspeção 
Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento 
do Território (IGAMAOT), Polícia de Segurança Pública-
Ambiente (Ambiente - PSP), entre outras, relacionadas com a 
qualidade das águas residuais drenadas por atividades 
económicas; 

6. Calcular mensalmente a Tarifa de Águas Residuais (TAR) 
devida em caso de utilização de captações próprias; 

7. Analisar o cumprimento das autorizações de descarga ao abrigo 
do Regulamento de Descargas de Águas Residuais Industriais 
(RDARI); 

8. Recolher e reportar à Entidade Reguladora dos Serviços de 
Águas e Resíduos (ERSAR) os dados e indicadores de águas 
residuais; 

9. Efetuar o levantamento de clientes industriais e atualizar o 
cadastro; 

10. Informar sobre a aplicação de tarifas de acordo com o 
Regulamento de Descargas de Águas Residuais Industriais; 

11. Elaborar e acompanhar o cumprimento do Plano de Controlo de 
Qualidade de Águas Residuais; 

12. Propor e efetuar campanhas de monitorização e controlo de 
qualidade de efluentes industriais; 

13. Participar em reuniões com entidades externas no âmbito da 
sua competência técnica. 

 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura em Engenharia do Ambiente, Química Sanitária ou afim. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Na área de atuação da unidade orgânica; Regime Jurídico das Autarquias Locais e dos Serviços Municipais de Abastecimento Público de 
Água, de Saneamento de Águas Residuais Urbanas e de Gestão de Resíduos Urbanos; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na 
ótica do utilizador; Vestuário de trabalho e equipamentos de proteção individual (EPI); Condução segura. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais nas áreas de legislação ambiental, gestão de águas residuais industriais, gestão de resíduos 
industriais e licenciamento industrial; Conhecimentos de informática na ótica do utilizador. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO II. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ANEXO VI. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Chefe da Divisão de Exploração de Redes de Águas.  
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Divisão de Exploração de Redes de Água – Área Técnica 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Exploração de Águas / 
Divisão de Exploração de Redes de Águas 

SECTOR: Controlo de Bacias 

FUNÇÃO: Técnico/a Superior ÁREA: Técnica 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Emitir parecer sobre as condições de ligação e prolongamentos 
da rede de abastecimento e drenagem em obras particulares e 
loteamentos; 

2. Analisar e validar orçamentos de ramal de água e águas 
residuais elaborados pela Divisão de Fiscalização; 

3. Analisar e validar autorizações para colocação de contadores; 

4. Monitorizar os serviços de água, águas residuais e contadores 
devolvidos à Divisão de Fiscalização; 

5. Monitorizar os prazos de pagamento de orçamentos e de 
construção dos ramais domiciliários; 

6. Analisar e propor a comunicação à Autoridade Tributária das 
não conformidades detetadas entre a caderneta predial e 
informação dos fiscais; 

7. Analisar e propor a autorização de fornecimento de materiais de 
esgoto e/ou água; 

8. Colaborar com a Divisão de Cadastros, Estudo e Projetos na 
criação ou alteração de locais de consumo; 

9. Colaborar com a Divisão de Cadastros, Estudo e Projetos e 
Divisão de Fiscalização no pedido de licenciamento às 
Infraestruturas de Portugal; 

10. Analisar e elaborar requerimentos de ligação ao sistema em 
alta; 

11. Analisar e emitir parecer sobre a receção provisória e/ou 
definitiva de obras executadas no âmbito de empreitadas e 
loteamentos, elaborando os respetivos autos; 

12. Analisar e propor a liberação de cauções em empreitadas, 
elaborando os respetivos autos; 

13. Validar plantas de cadastro que a Divisão de Cadastros, Estudo 
e Projetos remete aos projetistas; 

14. Colaborar na atualização do cadastro. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura em Engenharia Civil ou afim. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Na área de atuação da unidade orgânica; Código dos Contratos Públicos; Tecnologias de Informação e Comunicação, com incidência em 
folha de cálculo e introdução de dados em bases de dados; Regime Jurídico das Autarquias Locais e dos Serviços Municipais de 
Abastecimento Público de Água, de Saneamento de Águas Residuais Urbanas e de Gestão de Resíduos Urbanos; Indicadores de gestão; 
Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais nas áreas de cadastro; Estudos e projetos de redes de água e esgotos; Tecnologias informáticas 
de desenho e cadastro; Conhecimentos de informática na ótica do utilizador. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO II. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ANEXO VI. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Chefe da Divisão de Exploração de Redes de Águas.  
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Divisão de Exploração de Redes de Água – Área Técnica 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Exploração de Águas / 
Divisão de Exploração de Redes de Águas 

SECTOR: Zonas de Monitorização e Controlo 

FUNÇÃO: Técnico/a Superior ÁREA: Técnica 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Promover a criação de zonas de medição e controlo para 
avaliação e controlo de consumos, em colaboração com a 
Divisão de Cadastros, Estudo e Projetos;  

2. Validar a área e influência de cada Zona de Medição e Controlo 
(ZMC) através da verificação das plantas de cadastro no 
terreno; 

3. Analisar, estudar e avaliar o desempenho da rede de 
abastecimento de água e propor obras para mitigar 
reclamações e roturas; 

 

4. Efetuar o levantamento de deficiências nas redes de águas, 
propondo a execução de estudos e obras para a sua correção; 

5. Analisar mapas de consumos, relatórios de distribuição de água 
e outros documentos técnicos; 

6. Implementar estratégias para controlo do consumo de água na 
rega de espaços verdes públicos; 

7. Colaborar na atualização do cadastro. 

 

 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura em Engenharia Civil ou afim. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Na área de atuação da unidade orgânica; Código dos Contratos Públicos; Tecnologias de Informação e Comunicação, com incidência em 
folha de cálculo e introdução de dados em bases de dados; Regime Jurídico das Autarquias Locais e dos Serviços Municipais de 
Abastecimento Público de Água, de Saneamento de Águas Residuais Urbanas e de Gestão de Resíduos Urbanos; Indicadores de gestão; 
Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais nas áreas de cadastro; Estudos e projetos de redes de água e esgotos; Tecnologias informáticas 
de desenho e cadastro; Conhecimentos de informática na ótica do utilizador. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO II. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ANEXO VI. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Chefe da Divisão de Exploração de Redes de Águas.  
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Divisão de Exploração de Redes de Água – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Exploração de Águas / 
Divisão de Exploração de Redes de Águas 

SECTOR: Chefe de Divisão e Apoio 

FUNÇÃO: Assistente Técnico/a ÁREA: Administrativa 

 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Receber, analisar e tramitar expediente (impressão, procura e 
anexação de antecedentes, tramitação, arquivo) em aplicação 
informática; 

2. Elaborar informações referentes aos pedidos de orçamentos de 
água e águas residuais para análise e decisão superior; 

3. Propor e elaborar ofícios e/ou correio eletrónico em resposta a 
solicitações/pedidos de pedidos de contadores de água; 

4. Efetuar atendimento telefónico a clientes internos e externos, 
promovendo a adequada resposta; 

5. Controlar os prazos de resposta do expediente que se encontra 
na Divisão; 

6. Executar requisições internas de compra em aplicação 
informática; 

7. Proceder ao controlo de execução de horas extraordinárias; 

8. Garantir o controlo da assiduidade dos trabalhadores (picagens 
e faltas); 

9. Elaborar o mapa de escalas mensal dos sectores da Divisão; 

10. Elaborar o mapa de férias anual da Divisão; 

11. Colaborar no registo de pedidos de atividades económicas ao 
abrigo do Regulamento de Descarga de Águas Residuais 
Industriais. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Tecnologias de Informação e Comunicação com incidência no correio eletrónico e processamento de texto; Aplicações informáticas 
utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Atendimento telefónico e presencial; Técnicas de comunicação escrita; Trabalho em escritórios. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Nas áreas administrativas de atendimento, arquivo e comunicação; Conhecimentos de informática na ótica do utilizador. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ponto II do ANEXO VII. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Chefe de Divisão de Exploração de Redes de Águas. 
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Divisão de Exploração de Redes de Água – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Exploração de Águas / 
Divisão de Exploração de Redes de Águas 

SECTOR: Inspeção Vídeo 

FUNÇÃO: Assistente Técnico/a ÁREA: Administrativa 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Executar inspeções vídeo registadas em aplicação informática a 
coletores da rede de drenagem; 

2. Registar em aplicação informática as anomalias identificadas 
(fissuras ou colapsos, ligações indevidas, etc.), em ramais, 
caixas de visita, ou coletores (esgoto e pluvial);  

3. Elaborar e remeter superiormente os relatórios de inspeção 
vídeo; 

4. Manter atualizada a base de dados dos registos das inspeções 
vídeo realizadas.  

 

 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Na área de atuação da unidade orgânica; Formação avançada no robot de inspeção vídeo; Tecnologias de Informação e Comunicação com 
incidência no correio eletrónico, processamento de texto e folha de cálculo; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do 
utilizador; Vestuário de trabalho e equipamento de proteção individual (EPI); Movimentação manual de cargas; Riscos biológicos; Riscos 
químicos; Riscos psicossociais e consumos abusivos no local de trabalho; Trabalhos em altura; Espaços confinados; Condução segura. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais nas áreas de redes de água e esgotos e SIG (Sistema de Informação Geográfica); Conhecimentos 
de informática na ótica do utilizador. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ponto II do ANEXO VII. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Responsável Técnico/a do Sector de Telegestão de Águas Residuais. 
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Divisão de Exploração de Redes de Água – Encarregado Operacional 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Exploração de Águas / 
Divisão de Exploração de Redes de Águas 

SECTOR: Telegestão 

FUNÇÃO: Encarregado/a Operacional ÁREA: Estações Elevatórias e Reservatórios 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Coordenar a equipa operacional de Estações Elevatórias e 
Reservatórios; 

2. Assegurar a execução do plano de lavagem e desinfeção dos 
reservatórios executando todas as manobras necessárias; 

3. Assegurar a execução do plano de manutenção da telegestão, 
contribuindo para melhorar a segurança da exploração; 

4. Executar manobras nos elementos de controlo de 
abastecimento nos Reservatórios e Estações Elevatórias; 

5. Inspecionar periodicamente as infraestruturas de abastecimento 
de água e avaliar necessidades de manutenção; 

 

6. Acompanhar a reparação de roturas em condutas de 
abastecimento do tipo elevatórias ou adutoras a reservatórios; 

7. Verificar o cumprimento do plano de manutenção de Válvulas 
de Controlo Hidráulico (VCH); 

8. Executar manobras de manutenção corretiva de VCH a pedido 
da Telegestão ou outros sectores; 

9. Parametrizar as VCH com os valores estabelecidos 
superiormente; 

10. Elaborar fichas técnicas e recolha de informação referente às 
ações desenvolvidas sobre VCH; 

11. Colaboração na atualização do cadastro. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Na área de atuação da unidade orgânica; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Gestão de equipas; 
Segurança e saúde no trabalho aplicável às atividades; Vestuário de trabalho e equipamento de proteção individual (EPI); Movimentação 
manual de cargas; Procedimentos de segurança em reservatórios; Riscos químicos; Riscos psicossociais e consumos abusivos no local de 
trabalho; Condução segura; Trabalhos em altura; Riscos elétricos; Sinalização de trabalhos na via pública; Espaços confinados.  

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos instrumentais nas áreas de cadastro; Projetos de redes de água e esgotos; Conhecimentos de informática na ótica do 
utilizador. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO IV. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ponto II do ANEXO VIII. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Responsável Técnico/a do Sector de Telegestão. 
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Divisão de Exploração de Redes de Água – Área Operacional 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Exploração de Águas / 
Divisão de Exploração de Redes de Águas 

SECTOR: Estações Elevatórias e Reservatórios 

FUNÇÃO: Assistente Operacional ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Executar as ações definidas no plano de lavagem e desinfeção 
dos reservatórios; 

2. Executar as ações definidas no plano de manutenção da 
telegestão, contribuindo para melhorar a segurança da 
exploração; 

3. Executar as manobras nos elementos de controlo de 
abastecimento nos Reservatórios e Estações Elevatórias; 

4. Inspecionar periodicamente as infraestruturas de abastecimento 
de água e reportar necessidades de manutenção; 

 

5. Acompanhar a reparação de roturas em condutas de 
abastecimento do tipo elevatórias ou adutoras a reservatórios; 

6. Executar as ações definidas no plano de manutenção de 
Válvulas de Controlo Hidráulico (VCH); 

7. Executar manobras de manutenção corretiva de VCH; 

8. Parametrizar as VCH com os valores estabelecidos 
superiormente; 

9. Colaboração na atualização do cadastro. 

 

 
 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Na área de atuação da unidade orgânica; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Segurança e saúde no 
trabalho aplicável às atividades; Vestuário de trabalho e equipamento de proteção individual (EPI); Movimentação manual de cargas; 
Procedimentos de segurança em reservatórios; Riscos químicos; Riscos psicossociais e consumos abusivos no local de trabalho; Condução 
segura; Trabalhos em altura; Riscos elétricos; Sinalização de trabalhos na via pública; Espaços confinados. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos instrumentais nas áreas de redes de água e esgotos. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO IV. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ponto III do ANEXO VIII. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Responsável Técnico/a e do/a Encarregado/a Operacional do Sector de Telegestão. 
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Divisão de Exploração de Redes de Água – Área Operacional 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Exploração de Águas / 
Divisão de Exploração de Redes de Águas 

SECTOR: Centro de Despacho da Telegestão 

FUNÇÃO: Assistente Operacional / Assistente Técnico/a ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Efetuar o controle dos níveis de reservatórios e funcionamento 
das estações elevatórias e hidropressoras (gestão e 
monitorização de caudais, pressões e horas de funcionamento); 

2. Monitorizar o sistema de tratamento e comunicar as anomalias 
registadas à Divisão de Laboratório e Qualidade; 

3. Monitorizar o sistema de Telegestão de Águas Residuais e 
comunicar as anomalias registados ao responsável; 

4. Elaborar de fichas de avarias de equipamentos; 

 

5. Monitorizar e reportar anomalias no sistema de abastecimento 
água de acordo com procedimentos; 

6. Compilar os dados de Telegestão para elaboração de relatórios 
de balanços hídricos e de tempos de funcionamento de 
bombagem; 

7. Otimizar os consumos energéticos das estações elevatórias;  

8. Efetuar visitas a instalações de abastecimento para verificação 
e correção de anomalias. 

 
 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória para os trabalhadores mais antigos com experiência profissional ou 12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Na área de atuação da unidade orgânica; Tecnologias de Informação e Comunicação com incidência em folha de cálculo; Aplicações 
informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Formação no sistema de Telegestão; Organização do trabalho e gestão de tempo; 
Relacionamento interpessoal; Condução segura. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos instrumentais nas áreas de redes de água e esgotos; Conhecimentos de informática na ótica do utilizador. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO IV para Assistente Operacional e as constantes no ANEXO III para Assistente Técnico/a. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ponto III do ANEXO VIII para Assistente Operacional e constante no ponto II do ANEXO VII para Assistente Técnico/a. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Responsável Técnico/a do Sector de Telegestão. 
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Divisão de Exploração de Redes de Água – Área Operacional 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Exploração de Águas / 
Divisão de Exploração de Redes de Águas 

SECTOR: Deteção Ativa de Fugas 

FUNÇÃO: Assistente Operacional ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Executar rastreios de redes de água, em aplicação informática, 
em articulação com outros sectores da divisão de acordo com 
os procedimentos definidos; 

2. Executar a deteção de fugas na via pública recorrendo à 
utilização de Geofone, análise de água solicitada à Divisão de 
Laboratório e Qualidade e Logger’s (registador); 

3. Registar em aplicação informática fugas de água para posterior 
reparação pela Divisão de Redes e Manutenção; 

4. Medir pressões de água para efeitos de projeto, em articulação 
com a Divisão de Cadastros, Estudo e Projetos e registo em 
aplicação informática; 

5. Instalar e recolher dataloggers (registador de dados) instalados 
na rede pública ou predial de abastecimento de água; 

6. Elaborar relatórios de resultados do logger e remeter para o 
superior hierárquico. 

 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Na área de atuação da unidade orgânica; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Segurança e saúde no 
trabalho aplicável às atividades; Vestuário de trabalho e equipamento de proteção individual (EPI); Movimentação manual de cargas; Riscos 
psicossociais e consumos abusivos no local de trabalho; Sinalização de trabalhos na via pública; Condução segura. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos instrumentais nas áreas de redes de água e esgotos. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO IV. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ponto III do ANEXO VIII. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Responsável Técnico/a do Sector de Deteção Ativa de Fugas. 
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Divisão de Exploração de Redes de Água – Área Operacional 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Exploração de Águas / 
Divisão de Exploração de Redes de Águas 

SECTOR: Estações Elevatórias de Águas Residuais 

FUNÇÃO: Assistente Operacional ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Executar diariamente ações de limpeza, recorrendo a 
ferramentas manuais e equipamentos elétricos ligeiros do Plano 
de Manutenção de Infraestruturas de águas Residuais, em: 
1.1 Grelhas de gradados; 
1.2 Componentes das Estações Elevatórias de Águas 

Residuais; 
1.3 Pontos de controlo da rede. 

2. Instalar equipamentos portáteis no interior das caixas de visita e 
efetuar a manutenção de: 
2.1 Medidores de nível; 
2.2 Medidores de descarga; 
2.3 Medidores de caudal.  

3. Efetuar operações de manutenção sempre que o sistema de 
comunicações emite um alerta. 

 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória. 
 
2.2 FORMAÇÃO 

Na área de atuação da unidade orgânica; Segurança e saúde no trabalho aplicável às atividades; Vestuário de trabalho e equipamento de 
proteção individual (EPI); Movimentação manual de cargas; Riscos biológicos; Riscos químicos; Riscos psicossociais e consumos abusivos 
no local de trabalho; Trabalhos em altura; Riscos elétricos; Sinalização de trabalhos na via pública; Espaços confinados; Condução segura. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos instrumentais nas áreas de redes de água e esgotos. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO IV. 
 
2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 

Constante no ponto III do ANEXO VIII. 
 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Responsável Técnico/a do Sector de Telegestão de Águas Residuais. 
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Divisão de Redes e Manutenção – Dirigente 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Exploração de Águas / 
Divisão de Redes e Manutenção 

SECTOR: Redes e Manutenção 

FUNÇÃO: Chefe de Divisão ÁREA: Dirigente 

 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Coordenar e gerir as atividades e recursos humanos inerentes 
ao serviço; 

2. Analisar e informar sobre o expediente enviado, nos prazos 
legalmente estabelecidos; 

3. Informar sobre a redução e cancelamento de garantias 
bancárias à Divisão de Aprovisionamento; 

4. Assegurar o bom estado de funcionamento e conservação das 
redes de abastecimento de água e recolha e drenagem de 
águas residuais, garantindo a continuidade do serviço e os 
padrões de qualidade; 

5. Assegurar e controlar a manutenção corretiva e preventiva da 
rede de drenagem de águas residuais, garantindo a qualidade e 
a segurança do trabalho; 

6. Colaborar no lançamento e acompanhamento de empreitadas 
ou fornecimento de serviços externos para apoio direto da 
atividade da unidade orgânica; 

7. Colaborar em todos os assuntos respeitantes à análise de 
propostas para aquisição de novos equipamentos, no âmbito da 
Divisão; 

8. Elaborar o controlo e informação a reclamações ou pedidos, 
referentes a situações de reclamação da atividade da Divisão; 

9. Avaliar e informar superiormente as necessidades do serviço 
tendo em conta o Plano de Investimento; 

10. Garantir a execução dos procedimentos internos do serviço; 

11. Colaborar na implementação de medidas para diminuição de 
perdas de água e afluências indevidas; 

12. Informar e apoiar na elaboração e atualização de cadastro; 

13. Prestar informações que lhe sejam solicitadas pela direção de 
Departamento; 

14. Colaborar na definição da mobilidade e admissão de 
trabalhadores, necessidades de equipamento e, em geral, na 
racionalização e rentabilidade do serviço; 

15. Garantir a aplicação e adequação das normas de segurança e 
saúde no trabalho legalmente vigentes; 

16. Garantir o necessário equipamento de apoio do serviço; 

17. Implementar medidas que garantam a proteção dos cidadãos, 
das pessoas e bens afetos e, em particular, na melhoria das 
condições de trabalho dos trabalhadores; 

18. Assegurar o cumprimento dos planos de contingência; 

19. Gerir o serviço de limpezas de fossas. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura relevante para as atribuições da unidade orgânica. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Frequência e aproveitamento em cursos específicos para alta direção na Administração Pública. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Antiguidade não inferior a 4 anos na carreira de técnico superior. Conhecimentos técnicos e instrumentais nas áreas de redes de água e 
esgotos. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO I. 
 

2.5 LEGAIS 
As constantes no ANEXO V. 

 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Diretor/a do Departamento de Exploração de Águas.   
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Divisão de Redes e Manutenção – Área Técnica 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Exploração de Águas / 
Divisão de Redes e Manutenção 

SECTOR: Brigadas de Água 

FUNÇÃO: Técnico/a Superior (Responsável Técnico/a) ÁREA: Técnica 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Coordenar e gerir as atividades e recursos humanos inerentes 
ao sector;  

2. Analisar e informar sobre o expediente recebido, nos prazos 
legalmente estabelecidos;  

3. Elaborar o controlo e informação a reclamações ou pedidos, 
referentes a situações de reclamação da atividade do sector;  

4. Garantir a execução dos procedimentos internos do serviço;  

5. Proceder à verificação e controlo dos trabalhos realizados e 
identificação de situações passíveis de tramitação para outros 
sectores/entidades;  

6. Colaborar na implementação de medidas para diminuição de 
perdas de água e afluências indevidas;  

7. Informar e apoiar na elaboração e atualização de cadastro do 
sistema de abastecimento;  

8. Assegurar o cumprimento da manutenção nas infraestruturas de 
distribuição para garantir a qualidade da água no 
abastecimento; 

9. Colaborar na definição da mobilidade e admissão de 
trabalhadores, necessidades de equipamento e, em geral, na 
racionalização e rentabilidade do serviço;  

10. Avaliar e informar superiormente as necessidades do serviço de 
acordo com o Plano de Investimento;  

11. Proceder à elaboração de relatórios e mapas relativos à 
atividade do sector;  

12. Elaborar planeamentos semanais e mensais com os trabalhos a 
serem executados; 

13. Assegurar o cumprimento das normas de segurança e saúde no 
trabalho legalmente vigentes; 

14. Garantir a disponibilidade do equipamento de apoio do serviço;  

15. Implementar medidas que garantam a proteção dos cidadãos, 
das pessoas e bens afetos e, em particular, na melhoria das 
condições de trabalho dos trabalhadores. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura em Engenharia Civil ou afim. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Código do Procedimento Administrativo; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do 
utilizador; Tecnologias de Informação e Comunicação; Segurança e saúde no trabalho; Segurança e saúde no trabalho; Movimentação manual 
de cargas; Prevenção da exposição a fibras de amianto; Ruído e vibrações; Riscos químicos; Riscos psicossociais e consumos abusivos no 
local de trabalho; Condução segura; Gestão de equipas; Sinalização de trabalhos na via pública; Preparação e planeamento de obras; 
Trabalhos em valas; Técnicas de soldadura; Noções sobre cadastro e sua atualização; Vestuário de trabalho e equipamento de proteção 
individual (EPI); Condução segura; Formação no âmbito do D.L. n.º 50/2005. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais nas áreas de hidráulica, estudos e projetos de redes de água e esgotos. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO II. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ANEXO VI. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe da Divisão de Redes e Manutenção.  
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Divisão de Redes e Manutenção – Área Técnica 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Exploração de Águas / 
Divisão de Redes e Manutenção 

SECTOR: Piquete de Água 

FUNÇÃO: Técnico/a Superior (Responsável Técnico/a) ÁREA: Técnica 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Coordenar e gerir as atividades e recursos humanos inerentes 
ao sector;  

2. Analisar e informar sobre o expediente recebido, nos prazos 
legalmente estabelecidos;  

3. Proceder ao controlo e informação a reclamações ou pedidos, 
referentes à atividade do sector;  

4. Proceder ao controlo e informação das ocorrências de roturas 
de água na rede de abastecimento dos SIMAR;  

5. Garantir a execução dos procedimentos internos do serviço;  
6. Verificar e controlar a execução dos trabalhos e identificar 

situações passíveis de tramitação para outros 
sectores/entidades;  

7. Garantir a disponibilidade do equipamento de apoio do serviço;  
8. Elaborar relatórios relativos à atividade do sector;  
9. Colaborar na implementação de medidas para diminuição de 

perdas de água e afluências indevidas;  
10. Assegurar o cumprimento da manutenção e a execução das 

manobras nas infraestruturas de distribuição que garantam a 
qualidade da água no abastecimento;  

11. Informar e apoiar na elaboração e atualização de cadastro do 
sistema de abastecimento; 

12. Elaborar estudos ou prestar informações que lhe sejam 
solicitadas superiormente; 

13. Orientar a distribuição de trabalhos e a resolução de problemas 
técnicos, promovendo a rotação dos trabalhadores e a 
constituição de equipas de trabalho;  

14. Avaliar as escalas de serviço e proceder às necessárias 
alterações por forma a garantir a continuidade do serviço;  

15. Avaliar e informar superiormente as necessidades do serviço de 
acordo com o Plano de Investimento;  

16. Assegurar o cumprimento das normas de segurança e saúde no 
trabalho legalmente vigentes; 

17. Propor e coordenar ações de aperfeiçoamento organizacional e 
de racionalização dos recursos existentes;  

18. Implementar medidas que garantam a proteção das pessoas e 
bens afetos e, em particular, na melhoria das condições de 
trabalho dos trabalhadores. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura em Engenharia Civil ou afim. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Código do Procedimento Administrativo; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica do 
utilizador; Tecnologias de Informação e Comunicação; Segurança e saúde no trabalho; Segurança e saúde no trabalho; Movimentação manual 
de cargas; Prevenção da exposição a fibras de amianto; Ruído e vibrações; Riscos químicos; Riscos psicossociais e consumos abusivos no 
local de trabalho; Condução segura; Gestão de equipas; Sinalização de trabalhos na via pública; Preparação e planeamento de obras; 
Trabalhos em valas; Técnicas de soldadura; Noções sobre cadastro e sua atualização; Vestuário de trabalho e equipamento de proteção 
individual (EPI); Condução segura; Formação no âmbito do D.L. n.º 50/2005. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais nas áreas de hidráulica, estudos e projetos de redes de água e esgotos. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO II. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ANEXO VI. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe da Divisão de Redes e Manutenção. 
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Divisão de Redes e Manutenção – Área Técnica 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Exploração de Águas / 
Divisão de Redes e Manutenção 

SECTOR: Piquete de Águas Residuais 

FUNÇÃO: Técnico/a Superior (Responsável Técnico/a) ÁREA: Técnica 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Coordenar e gerir as atividades e recursos humanos inerentes 
ao sector;  

2. Garantir a execução dos procedimentos internos do serviço;  

3. Assegurar o cumprimento da manutenção nas infraestruturas de 
saneamento, (redes, descarregadores, fossas coletivas e 
particulares); 

4. Controlar, planear e validar trabalhos executados por 
prestadores de serviço na rede de saneamento. 

5. Elaborar planeamentos semanais e mensais com os trabalhos a 
serem executados; 

6. Verificar e controlar a execução dos trabalhos realizados e 
identificar situações passíveis de tramitação para outros 
sectores/entidades;  

7. Verificar e controlar a execução de trabalhos que careçam de 
inspeção vídeo; 

8. Analisar e informar sobre o expediente recebido, nos prazos 
legalmente estabelecidos; 

9. Proceder ao controlo e informação a reclamações ou pedidos, 
referentes à atividade do sector;  

10. Identificar e informar sobre ocorrências de obstruções na rede 
de saneamento;  

11. Informar e apoiar na elaboração e atualização de cadastro do 
sistema de saneamento; 

12. Elaborar relatórios e mapas relativos à atividade do sector;  

13. Prestar informação de dados de exploração para a elaboração 
de relatórios de atividade; 

14. Assegurar o cumprimento das normas de segurança e saúde no 
trabalho legalmente vigentes;  

15. Garantir a disponibilidade do equipamento de apoio do serviço;  

16. Avaliar as escalas de serviço e proceder às necessárias 
alterações por forma a garantir a continuidade do serviço;  

17. Validar faturas de serviços prestados por entidades externas; 

18. Participar, quando solicitado, em processos de concursos 
públicos para aquisição de serviços externos. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Licenciatura em Engenharia do Ambiente, Civil ou afim. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Código do Procedimento Administrativo; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica 
do utilizador; Tecnologias de Informação e Comunicação; Segurança e saúde no trabalho; Movimentação manual de cargas; Ruído e 
vibrações; Riscos biológicos; Riscos químicos; Riscos psicossociais e consumos abusivos no local de trabalho; Condução segura; Gestão 
de equipas; Sinalização de trabalhos na via pública; Preparação e planeamento de obras; Trabalhos em valas; Técnicas de soldadura; 
Noções sobre cadastro e sua atualização; Vestuário de trabalho e equipamento de proteção individual (EPI); Condução segura; Formação 
no âmbito do D.L. n.º 50/2005. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais nas áreas de hidráulica, estudos e projetos de redes de água e esgotos. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO II. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ANEXO VI. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe da Divisão de Redes e Manutenção. 
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Divisão de Redes e Manutenção – Coordenação 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Exploração de Águas / 
Divisão de Redes e Manutenção 

SECTOR: Reposição de Pavimentos 

FUNÇÃO: Coordenador/a Técnico/a ÁREA: Administrativa 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Coordenar e gerir as atividades e recursos humanos inerentes 
ao sector;  

2. Analisar e informar sobre o expediente recebido, nos prazos 
legalmente estabelecidos;  

3. Elaborar o controlo e informação a reclamações ou pedidos, 
referentes a situações de reclamação da atividade do sector;  

4. Garantir a execução dos procedimentos internos do serviço;  

5. Proceder à verificação e controlo dos trabalhos realizados e 
identificação de situações passíveis de tramitação para outros 
sectores/entidades;  

6. Colaborar na definição da mobilidade e admissão de 
trabalhadores, necessidades de equipamento e, em geral, na 
racionalização e rentabilidade do serviço;  

7. Avaliar e informar superiormente as necessidades do serviço de 
acordo com o Plano de Investimento;  

8. Proceder à elaboração de relatórios e mapas relativos à 
atividade do sector;  

9. Elaborar planeamentos semanais e mensais com os trabalhos a 
serem executados; 

10. Assegurar o cumprimento das normas de segurança e saúde no 
trabalho legalmente vigentes; 

11. Garantir a disponibilidade do equipamento de apoio do serviço;  

12. Implementar medidas que garantam a proteção dos cidadãos, 
das pessoas e bens afetos e, em particular, na melhoria das 
condições de trabalho dos trabalhadores. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Código do Procedimento Administrativo; Aplicações informáticas utilizadas na entidade na ótica 
do utilizador; Tecnologias de Informação e Comunicação; Segurança e saúde no trabalho; Trabalho em escritórios; Gestão de equipas; 
Sinalização de trabalhos na via pública; Noções sobre cadastro e sua atualização; Vestuário de trabalho e equipamentos de proteção 
individual (EPI); Condução segura; Formação no âmbito do D.L. n.º 50/2005. 
 

2.3 EXPERIÊNCIA 
Conhecimentos técnicos e instrumentais na área de manutenção e reparação de pavimentos.  

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto I do ANEXO VII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe da Divisão de Redes e Manutenção. 
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Divisão de Redes e Manutenção – Área Administrativa 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Exploração de Águas / 
Divisão de Redes e Manutenção 

SECTOR: Chefe Divisão e Apoio 

FUNÇÃO: Assistente Técnico/a ÁREA: Administrativa 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Receber, analisar e enviar o expediente em aplicação 
informática; 

2. Elaborar requisições, intervenções e pesquisa em aplicação 
informática; 

3. Analisar e encaminhar correio eletrónico; 

4. Efetuar atendimento telefónico; 

5. Compilar o mapa de férias; 

6. Introduzir registos de mão-de-obra e viaturas em aplicação 
informática; 

7. Gerir a abertura e fecho de obras em aplicação informática; 

8. Efetuar requisições de compra, economato e armazém em 
aplicação informática e intranet dos SIMAR; 

9. Tramitar e executar pedidos de serviço em aplicação 
informática; 

10. Executar pedidos de serviço de abertura/fecho de água e 
carregamento de valores para faturação em aplicação 
informática; 

11. Proceder ao controlo de execução de horas extraordinárias; 

12. Garantir o controlo da assiduidade dos trabalhadores (picagens 
e faltas); 

13. Prestar apoio administrativo na preparação de documentação 
para os concursos públicos; 

14. Efetuar a impressão de comunicados; 

15. Tramitar pedidos de atualizações de cadastro; 

16. Arquivar documentação. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

12.º Ano de escolaridade ou equiparado. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Tecnologias de Informação e Comunicação com incidência no correio eletrónico e processamento de texto; Aplicações informáticas 
utilizadas na entidade na ótica do utilizador; Atendimento telefónico; Técnicas de comunicação escrita; Organização e constituição de 
arquivo; Trabalho em escritórios; Noções sobre cadastro e sua atualização. 
 

2.3 EXPERIÊNCIA 
Conhecimentos técnicos e instrumentais nas áreas administrativas de atendimento, arquivo e comunicação; Conhecimentos em 
Tecnologias de Informação e Comunicação.  

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO III. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto II do ANEXO VII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Chefe da Divisão de Redes e Manutenção. 

  

DRM/AT/01 

 



PERFIL DE FUNÇÃO  

Página 205 de 219 

 

Divisão de Redes e Manutenção – Encarregado Operacional 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Exploração de Águas / 
Divisão de Redes e Manutenção 

SECTOR: Encarregado Geral 

FUNÇÃO: Encarregado/a Geral Operacional ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Assegurar e controlar o funcionamento do serviço, garantindo a 
qualidade e a segurança do trabalho; 

2. Acompanhar as obras por administração direta de substituição 
de rede, garantindo a qualidade técnica e a segurança no local 
de trabalho; 

3. Executar os programas de manutenção da rede de adução e de 
distribuição de água; 

4. Assegurar a reposição de pavimentos; 

5. Assegurar a manutenção preventiva dos equipamentos 
mecânicos em articulação com as demais unidades orgânicas; 

6. Colaborar na implementação de estratégias para controlo de 
perdas de água, contribuindo para a proteção dos recursos 
hídricos; 

7. Colaborar na atualização do cadastro; 

8. Colaborar na definição da mobilidade e admissão de 
trabalhadores, e necessidades de equipamento; 

9. Avaliar e informar superiormente as necessidades do serviço de 
acordo com o Plano de Investimento; 

10. Colaborar na implementação de medidas para diminuição de 
perdas de água e afluências indevidas; 

11. Assegurar o cumprimento das normas de segurança e saúde no 
trabalho legalmente vigentes; 

12. Propor e coordenar ações de aperfeiçoamento organizacional e 
a racionalização dos recursos existentes; 

13. Controlar a assiduidade e pontualidade dos trabalhadores sobre 
a sua dependência e propor medidas disciplinares; 

14. Participar na avaliação do desempenho e definição das 
necessidades de formação dos trabalhadores sobre a sua 
dependência; 

15. Garantir a execução dos procedimentos internos do serviço; 

16. Implementar medidas que garantam a proteção das pessoas e 
bens afetos e, em particular, na melhoria das condições de 
trabalho dos trabalhadores. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Primeiros Socorros; Segurança e saúde no trabalho; Vestuário de trabalho e equipamento de 
proteção individual (EPI); Movimentação manual de cargas; Prevenção da exposição a fibras de amianto; Ruído e vibrações; Riscos químicos; 
Riscos psicossociais e consumos abusivos no local de trabalho; Condução segura; Gestão de equipas; Sinalização de trabalhos na via pública; 
Preparação e planeamento de obras; Espaços confinados; Trabalhos em valas; Técnicas de soldadura; Movimentação manual de cargas; 
Noções sobre cadastro e sua atualização; Formação no âmbito do D.L. n.º 50/2005. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais na área de estudos e projetos de redes de água e águas residuais; Experiência na função de 
Encarregado Operacional. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO IV. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto I do ANEXO VIII. 

 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Chefe da Divisão de Redes e Manutenção.  
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Divisão de Redes e Manutenção – Encarregado Operacional 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Exploração de Águas / 
Divisão de Redes e Manutenção 

SECTOR: Brigadas de Água 

FUNÇÃO: Encarregado/a Operacional ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Coordenar os assistentes operacionais afetos ao seu sector, por 
cujos resultados é responsável;  

2. Colaborar na definição da mobilidade e admissão de 
trabalhadores, e necessidades de equipamento; 

3. Controlar a assiduidade e pontualidade dos trabalhadores sobre 
a sua dependência hierárquica e propor medidas disciplinares;  

4. Assegurar o cumprimento das normas de segurança e saúde no 
trabalho legalmente vigentes; 

5. Implementar medidas que assegurem a proteção individual e 
coletiva dos trabalhadores, bem como a melhoria das suas 
condições de trabalho;  

6. Assegurar a manutenção preventiva dos equipamentos 
mecânicos em articulação com as demais unidades orgânicas;  

7. Garantir a execução dos procedimentos internos do serviço;  

8. Colaborar na atualização do cadastro. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Primeiros Socorros; Segurança e saúde no trabalho; Segurança e saúde no trabalho; Vestuário de 
trabalho e equipamento de proteção individual (EPI); Movimentação manual de cargas; Prevenção da exposição a fibras de amianto; Ruído 
e vibrações; Riscos químicos; Riscos psicossociais e consumos abusivos no local de trabalho; Condução segura; Gestão de equipas; 
Sinalização de trabalhos na via pública; Preparação e planeamento de obras; Trabalhos em valas; Técnicas de soldadura; Noções sobre 
cadastro e sua atualização; Formação no âmbito do D.L. n.º 50/2005. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais na área de estudos e projetos de redes de água. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO IV. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto II do ANEXO VIII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Responsável Técnico/a do Sector de Brigadas de Água e do/a Encarregado/a Geral 
Operacional.  
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Divisão de Redes e Manutenção – Encarregado Operacional 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Divisão de Redes e Manutenção SECTOR: Piquete de Água 

FUNÇÃO: Encarregado/a Operacional ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Coordenar os assistentes operacionais afetos ao seu sector, por 
cujos resultados é responsável; 

2. Colaborar na definição da mobilidade e admissão de 
trabalhadores, e necessidades de equipamento; 

3. Elaborar escalas de serviço e proceder às necessárias 
alterações que garantam a continuidade do serviço; 

4. Implementar medidas de controlo de perdas de água tendo em 
vista a sua contínua diminuição; 

5. Controlar a assiduidade e pontualidade dos trabalhadores sobre 
a sua dependência e propor medidas disciplinares; 

6. Assegurar o cumprimento das normas de segurança e saúde no 
trabalho legalmente vigentes; 

7. Implementar medidas que garantam a proteção das pessoas e 
bens afetos e, em particular, na melhoria das condições de 
trabalho dos trabalhadores; 

8. Assegurar a manutenção preventiva dos equipamentos 
mecânicos em articulação com as demais unidades orgânicas; 

9. Garantir a execução dos procedimentos internos do serviço; 

10. Colaborar na atualização do cadastro. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Primeiros Socorros; Segurança e saúde no trabalho; Vestuário de trabalho e equipamento de 
proteção individual (EPI); Movimentação manual de cargas; Prevenção da exposição a fibras de amianto; Ruído e vibrações; Riscos químicos; 
Riscos psicossociais e consumos abusivos no local de trabalho; Condução segura; Gestão de equipas; Sinalização de trabalhos na via pública; 
Preparação e planeamento de obras; Trabalhos em valas; Técnicas de soldadura; Noções sobre cadastro e sua atualização; Formação no 
âmbito do D.L. n.º 50/2005. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais na área de estudos e projetos de redes de água. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO IV. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto II do ANEXO VIII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Responsável Técnico/a do Sector de Piquete de Água e do/a Encarregado/a Geral 
Operacional.  
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Divisão de Redes e Manutenção – Encarregado Operacional 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Exploração de Águas / 
Divisão de Redes e Manutenção 

SECTOR: Brigada de Águas Residuais 

FUNÇÃO: Encarregado/a Operacional ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Colaborar e reunir com os responsáveis pela obra no 
planeamento e preparação da mesma; 

2. Coordenar e supervisionar as obras, segundo o plano de 
trabalhos estabelecido; 

3. Programar, organizar e controlar os trabalhos a executar pelos 
trabalhadores sob a sua coordenação; 

4. Assumir a responsabilidade pela afetação dos trabalhadores 
que supervisiona às diferentes obras em execução, 
coordenando-os no exercício das suas atividades; 

5. Efetuar as requisições diárias de materiais e equipamentos 
necessários a afetar às obras; 

6. Deslocar-se às obras que lhe estão adstritas para verificar a sua 
execução e providenciar a resolução de qualquer problema; 

7. Assegurar a utilização do equipamento de proteção individual e 
coletiva, de acordo com o estipulado pelos serviços de 
Segurança e Saúde no Trabalho. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Primeiros Socorros; Segurança e saúde no trabalho; Vestuário de trabalho e equipamento de 
proteção individual (EPI); Movimentação manual de cargas; Ruído e vibrações; Riscos biológicos; Riscos químicos; Riscos psicossociais e 
consumos abusivos no local de trabalho; Condução segura; Gestão de equipas; Sinalização de trabalhos na via pública; Preparação e 
planeamento de obras; Espaços confinados; Trabalhos em valas; Técnicas de soldadura; Formação no âmbito do D.L. n.º 50/2005. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais na área de estudos e projetos de redes de água residuais. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO IV. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto II do ANEXO VIII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Responsável Técnico/a do Sector de Brigadas de Águas Residuais e do/a Encarregado/a 
Geral Operacional.  
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Divisão de Redes e Manutenção – Encarregado Operacional 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Exploração de Águas / 
Divisão de Redes e Manutenção 

SECTOR: Piquete de Águas Residuais 

FUNÇÃO: Encarregado/a Operacional ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Coordenar os assistentes operacionais afetos ao seu sector, por 
cujos resultados é responsável; 

2. Colaborar na definição da mobilidade e admissão de 
trabalhadores, e necessidades de equipamento; 

3. Controlar a assiduidade e pontualidade dos trabalhadores sobre 
a sua dependência e propor medidas disciplinares; 

4. Assegurar o cumprimento das normas de segurança e saúde no 
trabalho legalmente vigentes; 

5. Implementar medidas que garantam a proteção das pessoas e 
bens afetos e, em particular, na melhoria das condições de 
trabalho dos trabalhadores; 

6. Assegurar a manutenção preventiva dos equipamentos 
mecânicos em articulação com as demais unidades orgânicas; 

7. Garantir a execução dos procedimentos internos do serviço;  

8. Colaborar na atualização do cadastro; 

9. Verificar no local situações relativas à rede de saneamento, 
reportadas pelos trabalhadores sobre a sua dependência ou 
solicitadas pelo superior hierárquico. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Primeiros Socorros; Segurança e saúde no trabalho; Vestuário de trabalho e equipamento de 
proteção individual (EPI); Movimentação manual de cargas; Ruído e vibrações; Riscos biológicos; Riscos químicos; Riscos psicossociais e 
consumos abusivos no local de trabalho; Condução segura; Gestão de equipas; Sinalização de trabalhos na via pública; Preparação e 
planeamento de obras; Espaços confinados; Trabalhos em valas; Técnicas de soldadura; Noções sobre cadastro e sua atualização; Formação 
no âmbito do D.L. n.º 50/2005. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais na área de estudos e projetos de redes de água residuais. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO IV. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto II do ANEXO VIII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Responsável Técnico/a do Sector de Piquete de Águas Residuais e do/a Encarregado/a 
Geral Operacional.  
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Divisão de Redes e Manutenção – Encarregado Operacional 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Exploração de Águas / 
Divisão de Redes e Manutenção 

SECTOR: Reposição de Pavimentos 

FUNÇÃO: Encarregado/a Operacional ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Colaborar e reunir com os responsáveis pela obra no 
planeamento e preparação da mesma; 

2. Coordenar e supervisionar as obras, segundo o plano de 
trabalhos estabelecido; 

3. Programar, organizar e controlar os trabalhos a executar pelos 
trabalhadores sob a sua coordenação; 

4. Assumir a responsabilidade pela afetação dos trabalhadores 
que supervisiona às diferentes obras em execução, 
coordenando-os no exercício das suas atividades; 

5. Efetuar requisições diárias de materiais e equipamentos 
necessários a afetar às obras; 

6. Acompanhar os trabalhos executados por empreitada, 
nomeadamente em marcações físicas de trabalhos, no auxílio 
em medições para autos de medição e execução técnica dos 
trabalhos; 

7. Deslocar-se às obras que lhe estão adstritas para verificar a sua 
execução e providenciar a resolução de problemas; 

8. Assegurar a utilização do equipamento de proteção individual e 
coletiva, de acordo com o estipulado pelos serviços de 
Segurança e Saúde no Trabalho. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Primeiros Socorros; Segurança e saúde no trabalho; Vestuário de trabalho e equipamento de 
proteção individual (EPI); Movimentação manual de cargas; Ruído e vibrações; Riscos químicos; Riscos psicossociais e consumos abusivos 
no local de trabalho; Condução segura; Gestão de equipas; Sinalização de trabalhos na via pública; Preparação e planeamento de obras; 
Movimentação manual de cargas; Formação no âmbito do D.L. n.º 50/2005. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais na área de manutenção e reparação de pavimentos. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO IV. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto II do ANEXO VIII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Coordenador/a Técnico/a do Sector de Reposição de Pavimentos e do/a Encarregado/a Geral 
Operacional.  

DRM/EO/06 

2 



PERFIL DE FUNÇÃO  

Página 211 de 219 

 

Divisão de Redes e Manutenção – Área Operacional 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Exploração de Águas / 
Divisão de Redes e Manutenção 

SECTOR: Brigadas de Água 

FUNÇÃO: Canalizador/a ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Efetuar a instalação, manutenção, operação, substituição, 
reparação de condutas e ramais de água, marcos e bocas-de-
incêndio, válvulas de seccionamento, redutores de pressão e 
outros equipamentos da infraestrutura de abastecimento de 
água; 

2. Executar cortes, restabelecimento de ramais, execução de 
ligações, fechos e aberturas de água; 

3. Executar soldaduras por eletrofusão em tubagem e acessórios 
de polietileno de alta densidade (PEAD); 

4. Preparar e organizar o trabalho de acordo com as orientações 
recebidas, as especificações técnicas e as características das 
tarefas a executar; 

5. Preparar e organizar ferramentas, dispositivos de sinalização e 
máquinas requeridas para as tarefas a executar;  

6. Recolher e transportar materiais, ferramentas e equipamentos;  

7. Garantir a limpeza dos equipamentos e ferramentas e a 
realização de manutenção e pequenas reparações preventivas, 
informando superiormente da necessidade de substituição de 
ferramentas e equipamentos; 

8. Realizar tarefas de corte de pavimentos, movimentação de 
terras, drenagem de água e reposição da área da intervenção 
em condições adequadas à sua reconstrução; 

9. Efetuar a operação e manutenção de máquinas (mini-
retroescavadora; minigiratória ou mini-pá carregadora), 
motosserras, centralinas de potência hidráulica; motobomba, 
alicates de corte de tubagem, ferramenta manual diversa, e 
outros equipamentos que sejam necessários para a conclusão 
das tarefas atribuídas; 

10. Cumprir os procedimentos de segurança estabelecidos, 
monitorizando o ambiente de trabalho e a utilização do 
equipamento de segurança; 

11. Sinalizar as áreas de intervenção colocando sinais e cones 
criando um perímetro de segurança em torno da mesma. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Primeiros Socorros; Segurança e saúde no trabalho; Vestuário de trabalho e equipamento de 
proteção individual (EPI); Movimentação manual de cargas; Prevenção da exposição a fibras de amianto; Ruído e vibrações; Riscos químicos; 
Riscos psicossociais e consumos abusivos no local de trabalho; Condução segura; Sinalização de trabalhos na via pública; Trabalhos em 
valas; Técnicas de soldadura; Acabamentos em pavimentos; Formação no âmbito do D.L. n.º 50/2005. 

 

2.3 EXPERIÊNCIA 
Conhecimentos técnicos e instrumentais na área de canalização. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO IV. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto III do ANEXO VIII. 

 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Encarregado/a Operacional do Sector de Brigadas de Água. 
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Divisão de Redes e Manutenção – Área Operacional 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Exploração de Águas / 
Divisão de Redes e Manutenção 

SECTOR: Brigadas de Água 

FUNÇÃO: Cabouqueiro/a ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Efetuar a carga, descarga e transporte de materiais, servindo-se 
das próprias mãos ou utilizando carrinho de mão e/ou 
ferramentas manuais, possibilitando a utilização ou remoção 
daqueles materiais; 

2. Realizar corte de pavimentos com recurso a máquina de corte 
para o efeito e abertura de pequenas valas através de 
escavação com recurso a ferramentas manuais, extraindo 
terras, materiais betuminosos ou outros, permitindo o acesso ou 
implantação de infraestruturas; 

3. Proceder à execução de aterros de pequenas valas, incluindo a 
compactação utilizando o equipamento e as ferramentas 
apropriadas; 

4. Realizar a compactação de aterros de valas utilizando o 
equipamento e as ferramentas apropriadas; 

5. Preparar e transportar materiais, ferramentas, aparelhos ou 
qualquer peça, limpando-as e arrumando-as de acordo com 
instruções; 

6. Apoiar e colaborar na execução de infraestruturas realizadas, 
nomeadamente, por canalizadores e pedreiros; 

7. Executar outras tarefas da mesma natureza e nível de 
complexidade associadas ao ambiente organizacional; 

8. Proceder à limpeza e conservação das máquinas e ferramentas 
de trabalho; 

9. Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando 
equipamentos de proteção e vestuário de trabalho apropriados, 
e adotando as normas de segurança no trabalho aplicáveis ao 
sector. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Primeiros Socorros; Segurança e saúde no trabalho; Vestuário de trabalho e equipamento de 
proteção individual (EPI); Movimentação manual de cargas; Prevenção da exposição a fibras de amianto; Ruído e vibrações; Riscos químicos; 
Riscos psicossociais e consumos abusivos no local de trabalho; Condução segura; Sinalização de trabalhos na via pública; Trabalhos em 
valas; Organização do posto de trabalho e aprovisionamento de materiais; Acabamentos em pavimentos; Formação no âmbito do D.L. n.º 
50/2005. 
 

2.3 EXPERIÊNCIA 
Conhecimentos técnicos e instrumentais de pedreiro. 
 

2.4 COMPORTAMENTAIS 
As constantes no ANEXO IV. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto III do ANEXO VIII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Encarregado/a Operacional do Sector de Brigadas de Água. 
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Divisão de Redes e Manutenção – Área Operacional 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Exploração de Águas / 
Divisão de Redes e Manutenção 

SECTOR: Piquete de Água 

FUNÇÃO: Canalizador/a ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Efetuar a instalação, manutenção, operação, substituição, 
reparação de condutas e ramais de água, marcos e bocas-de-
incêndio, contadores de água, válvulas de seccionamento, 
redutores de pressão e outros equipamentos da infraestrutura 
de abastecimento de água; 

2. Executar soldaduras por eletrofusão em tubagem e acessórios 
de polietileno de alta densidade (PEAD); 

3. Preparar e organizar o trabalho de acordo com as orientações 
recebidas, as especificações técnicas e as características das 
tarefas a executar; 

4. Recolher e transportar materiais, ferramentas e equipamentos;  

5. Garantir a limpeza dos equipamentos e ferramentas e a 
realização de manutenção e pequenas reparações preventivas, 
informando superiormente da necessidade de substituição de 
ferramentas e equipamentos; 

6. Realizar tarefas de corte de pavimentos, movimentação de 
terras, drenagem de água e reposição da área da intervenção 
em condições adequadas à sua reconstrução; 

7. Efetuar a operação e manutenção de máquinas (mini-
retroescavadora; minigiratória ou mini-pá carregadora), 
motosserras, centralinas de potência hidráulica; motobomba, 
alicates de corte de tubagem, ferramenta manual diversa, e 
outros equipamentos que sejam necessários para a conclusão 
das tarefas atribuídas; 

8. Cumprir os procedimentos de segurança estabelecidos, 
monitorizando o ambiente de trabalho e a utilização do 
equipamento de segurança; 

9. Sinalizar as áreas de intervenção colocando sinais e cones 
criando um perímetro de segurança em torno da mesma. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Primeiros Socorros; Segurança e saúde no trabalho; Vestuário de trabalho e equipamento de 
proteção individual (EPI); Movimentação manual de cargas; Prevenção da exposição a fibras de amianto; Ruído e vibrações; Riscos 
químicos; Riscos psicossociais e consumos abusivos no local de trabalho; Condução segura; Sinalização de trabalhos na via pública; 
Trabalhos em valas; Técnicas de soldadura; Acabamentos em pavimentos; Formação no âmbito do D.L. n.º 50/2005. 

 

2.3 EXPERIÊNCIA 
Conhecimentos técnicos e instrumentais na área de canalização. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO IV. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto III do ANEXO VIII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Encarregado/a Operacional do Sector de Piquete de Água. 
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Divisão de Redes e Manutenção – Área Operacional 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Exploração de Águas / 
Divisão de Redes e Manutenção 

SECTOR: Brigadas de Águas Residuais 

FUNÇÃO: Pedreiro/a ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Preparar e organizar o trabalho de acordo com as orientações 
recebidas, as especificações técnicas e as características das 
tarefas a executar; 

2. Executar desmontes e demolições utilizando as ferramentas 
adequadas tendo em vista alterações, manutenções e 
integração de infraestruturas; 

3. Marcar alinhamentos e referenciar níveis; 

4. Executar ou assentar caixas, sumidouros, caleiras e 
atravessamentos, bem como os respetivos dispositivos de fecho 
e de entrada; 

5. Assentar tubos manilhas e demais acessórios; 

6. Executar alvenarias estruturais e de tapamento; 

7. Executar pavimentos em massame; 

8. Executar elementos construtivos em betão, participando na 
marcação de estruturas, efetuando nomeadamente marcação 
de níveis e verificação de dimensões, bem como no enchimento 
de cofragens, efetuando a distribuição, vibração, regularização 
do betão; 

9. Preparar massas e argamassas; 

10. Executar fossas séticas e poços absorventes; 

11. Verificar a qualidade do trabalho em função das especificações 
técnicas pré-definidas e utilizando para o efeito, fios-de-prumo, 
níveis, réguas, esquadros e outros instrumentos; 

12. Proceder à limpeza e conservação das máquinas e ferramentas 
de trabalho. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Primeiros Socorros; Segurança e saúde no trabalho; Vestuário de trabalho e equipamento de 
proteção individual (EPI); Movimentação manual de cargas; Ruído e vibrações; Riscos biológicos; Riscos químicos; Riscos psicossociais e 
consumos abusivos no local de trabalho; Condução segura; Sinalização de trabalhos na via pública; Espaços confinados; Trabalhos em 
valas; Aprovisionamento de tubagens, manilhas de esgoto, estruturas de assentamento e preparação de argamassas; Organização do 
posto de trabalho e aprovisionamento de materiais; Acabamentos em pavimentos; Formação no âmbito do D.L. n.º 50/2005. 
 

2.3 EXPERIÊNCIA 
Conhecimentos técnicos e instrumentais de pedreiro. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO IV. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto III do ANEXO VIII. 

 
 
3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

Execução das atividades na dependência do/a Encarregado/a Operacional do Sector de Brigadas de Águas Residuais.  
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Divisão de Redes e Manutenção – Área Operacional 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Exploração de Águas / 
Divisão de Redes e Manutenção 

SECTOR: Brigadas de Águas Residuais 

FUNÇÃO: Trolha ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Efetuar a carga, descarga e transporte de materiais, servindo-se 
das próprias mãos ou utilizando carrinho de mão e/ou 
ferramentas manuais, possibilitando a utilização ou remoção 
daqueles materiais; 

2. Realizar corte de pavimentos com recurso a máquina de corte 
para o efeito e abertura de pequenas valas através de 
escavação com recurso a ferramentas manuais, extraindo 
terras, materiais betuminosos ou outros, permitindo o acesso ou 
implantação de infraestruturas; 

3. Proceder à execução de aterros de pequenas valas, incluindo a 
compactação utilizando o equipamento e as ferramentas 
apropriadas; 

4. Realizar a compactação de aterros de valas utilizando o 
equipamento e as ferramentas apropriadas; 

5. Preparação de massas e argamassas; 

6. Preparar e transportar materiais, ferramentas, aparelhos ou 
qualquer peça, limpando-as e arrumando-as de acordo com 
instruções; 

7. Auxiliar o pedreiro, em conjunto ou sozinho para levar a bom 
termo a execução das suas tarefas; 

8. Executar outras tarefas da mesma natureza e nível de 
complexidade associadas ao ambiente organizacional; 

9. Proceder à limpeza e conservação das máquinas e ferramentas 
de trabalho. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Primeiros Socorros; Segurança e saúde no trabalho; Vestuário de trabalho e equipamento de 
proteção individual (EPI); Movimentação manual de cargas; Ruído e vibrações; Riscos biológicos; Riscos químicos; Riscos psicossociais e 
consumos abusivos no local de trabalho; Condução segura; Sinalização de trabalhos na via pública; Espaços confinados; Trabalhos em 
valas; Organização do posto de trabalho e aprovisionamento de materiais; Acabamentos em pavimentos; Formação no âmbito do D.L. n.º 
50/2005. 
 

2.3 EXPERIÊNCIA 
Conhecimentos técnicos e instrumentais de pedreiro. 
 

2.4 COMPORTAMENTAIS 
As constantes no ANEXO IV. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto III do ANEXO VIII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Encarregado/a Operacional do Sector de Brigadas de Águas Residuais. 
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Divisão de Redes e Manutenção – Área Operacional 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Exploração de Águas / 
Divisão de Redes e Manutenção 

SECTOR: Piquete de Águas Residuais 

FUNÇÃO: Limpa Coletores ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Preparar e organizar o trabalho de acordo com as orientações 
recebidas, as especificações técnicas e as características das 
tarefas a executar; 

2. Garantir a manutenção/limpeza dos equipamentos sempre que 
necessário e informar superiormente da necessidade de 
substituição de equipamentos; 

3. Realizar tarefas de desobstrução e manutenção de rede de 
saneamento, limpeza de descarregadores e limpeza de fossas; 

4. Garantir a operação e manutenção de viaturas de manutenção 
e desobstrução de rede de saneamento, e outros equipamentos 
que sejam necessários para a conclusão das tarefas atribuídas; 

5. Cumprir os procedimentos de segurança estabelecidos, 
monitorizando o ambiente de trabalho e a utilização do 
equipamento de segurança;  

6. Sinalizar as áreas de intervenção colocando sinais e cones 
criando um perímetro de segurança em torno da mesma; 

7. Proceder ao registo de intervenções e trabalhos executados em 
aplicação informática. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Primeiros Socorros; Segurança e saúde no trabalho; Vestuário de trabalho e equipamento de 
proteção individual (EPI); Movimentação manual de cargas; Ruído e vibrações; Riscos biológicos; Riscos químicos; Riscos psicossociais e 
consumos abusivos no local de trabalho; Condução segura; Sinalização de trabalhos na via pública; Trabalhos em altura; Espaços 
confinados; Trabalhos em valas; Formação no âmbito do D.L. n.º 50/2005. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais na área de estudos e projetos de redes de água residuais. 
 

2.4 COMPORTAMENTAIS 
As constantes no ANEXO IV. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto III do ANEXO VIII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Encarregado/a Operacional do Sector de Piquete de Águas Residuais. 
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Divisão de Redes e Manutenção – Área Operacional 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Exploração de Águas / 
Divisão de Redes e Manutenção 

SECTOR: Reposição de Pavimentos 

FUNÇÃO: Calceteiro/a ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Preparar e organizar o trabalho de acordo com as orientações 
recebidas, as especificações técnicas e as características das 
tarefas a executar; 

2. Preparar a pedra em qualidade e quantidade adequada à 
natureza do trabalho a executar e à dimensão e características 
geométricas da superfície a revestir, bem como, o material para 
almofada de assentamento; 

3. Retirar os materiais da zona a reparar utilizando as ferramentas 
apropriadas; 

4. Limpar e acondicionar elementos levantados a repor, permitindo 
a sua reaplicação; 

5. Efetuar as várias marcações e guias permitindo a reposição do 
pavimento, nomeadamente, fita métrica, níveis, fio para 
alinhamentos e estacas; 

6. Proceder à regularização e compactação do terreno utilizando 
os equipamentos e as ferramentas apropriados; 

7. Proceder à execução de almofada de assentamento e respetivo 
nivelamento, utilizando o equipamento e as ferramentas 
apropriadas; 

8. Assentar calçada seguindo a estereotomia definida, utilizando 
as técnicas adequadas; 

9. Efetuar o preenchimento de juntas, procedendo à distribuição 
do material apropriado, forçando a penetrar nas juntas com o 
auxílio de varrimento e rega; 

10. Compactar e regularizar o pavimento utilizando os 
equipamentos apropriados; 

11. Proceder à limpeza geral da pavimentação concluída e remover 
os detritos, bem como os meios de demarcação e sinalização 
de segurança utilizados; 

12. Verificar a qualidade do trabalho em função das especificações 
técnicas pré-definidas, através de fios-de-prumo, níveis, réguas, 
esquadros e outros instrumentos; 

13. Proceder à limpeza e conservação das máquinas e ferramentas 
de trabalho. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Primeiros Socorros; Segurança e saúde no trabalho; Vestuário de trabalho e equipamento de 
proteção individual (EPI); Movimentação manual de cargas; Ruído e vibrações; Riscos químicos; Riscos psicossociais e consumos abusivos 
no local de trabalho; Condução segura; Sinalização de trabalhos na via pública; Alinhamentos e marcações de pavimento; Delimitação e 
marcação de superfícies; Acabamentos em pavimentos; Formação no âmbito do D.L. n.º 50/2005. 

 

2.3 EXPERIÊNCIA 
Conhecimentos técnicos e instrumentais de calceteiro. 

 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO IV. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto III do ANEXO VIII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Coordenador/a Técnico/a do Sector de Reposição de Pavimentos e do/a Encarregado/a Geral 
Operacional. 
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Divisão de Redes e Manutenção – Área Operacional 

 

UNIDADE ORGÂNICA: Departamento de Exploração de Águas / 
Divisão de Redes e Manutenção 

SECTOR: Reposição de Pavimentos 

FUNÇÃO: Asfaltador/a ÁREA: Operacional 
 
1. PRINCIPAIS ATIVIDADES 

1. Preparar e organizar o trabalho de acordo com as orientações 
recebidas, as especificações técnicas e as características das 
tarefas a executar; 

2. Retirar os materiais da zona a reparar utilizando as ferramentas 
apropriadas; 

3. Utilizar máquinas de corte de asfalto e verificar o grau de 
compactação do terreno; 

4. Proceder à regularização e compactação do terreno utilizando 
os equipamentos e as ferramentas apropriados; 

5. Efetuar a aplicação de camada de base em material agregado e 
proceder ao seu nivelamento e compactação, utilizando o 
equipamento e as ferramentas apropriadas; 

6. Efetuar regas de impregnação e de colagem com emulsões 
betuminosas, utilizando o equipamento e as ferramentas 
apropriadas; 

7. Espalhar e alisar massas betuminosas até determinados pontos 
de referência, utilizando pá e rodo; 

8. Proceder à compactação de massas betuminosas até ao grau 
de compactação ideal, utilizando os equipamentos e as 
ferramentas apropriados; 

9. Proceder à limpeza geral da pavimentação concluída e remover 
os detritos, bem como os meios de demarcação e sinalização 
de segurança utilizados; 

10. Verificar a qualidade do trabalho em função das especificações 
técnicas pré-definidas; 

11. Proceder à limpeza e conservação das máquinas e ferramentas 
de trabalho. 

 
2. COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 
 
2.1 EDUCAÇÃO 

Escolaridade obrigatória. 
 

2.2 FORMAÇÃO 
Na área de atuação da unidade orgânica; Primeiros Socorros; Segurança e saúde no trabalho; Vestuário de trabalho e equipamento de 
proteção individual (EPI); Movimentação manual de cargas; Ruído e vibrações; Riscos químicos; Riscos psicossociais e consumos abusivos 
no local de trabalho; Condução segura; Sinalização de trabalhos na via pública; Acabamentos em pavimentos; Aplicação de massas 
betuminosas; Formação no âmbito do D.L. n.º 50/2005. 

 
2.3 EXPERIÊNCIA 

Conhecimentos técnicos e instrumentais de asfaltador e aplicação de betuminosas. 
 
2.4 COMPORTAMENTAIS 

As constantes no ANEXO IV. 
 

2.5 CONTEÚDO FUNCIONAL 
Constante no ponto III do ANEXO VIII. 
 
 

3. POSIÇÃO HIERÁRQUICA 
Execução das atividades na dependência do/a Coordenador/a Técnico/a do Sector de Reposição de Pavimentos e do/a Encarregado/a Geral 
Operacional. 
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ANEXO I 

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS DA FUNÇÃO  

DIRIGENTE INTERMÉDIO 

(conforme despacho do Sr. Presidente do Conselho de Administração, com o registo I/6696/2019 de 15 de março) 
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1 

PERFIL DE FUNÇÃO | Competências Comportamentais da Função Dirigente Intermédio 

 ORIENTAÇÃO PARA RESULTADOS 
Capacidade para se focalizar na concretização dos objetivos do serviço e garantir que os 
resultados desejados são alcançados. 

Não atingido Atingido Superado 

Não atinge os resultados definidos de acordo 
com os objetivos estratégicos da organização e 
apresenta dificuldades perante obstáculos ou 
dificuldades.  

Não assume objetivos ambiciosos e exigentes, 
para si e para os seus colaboradores. 

Não distingue o que é prioritário para o serviço, 
respondendo tardiamente nos momentos de 
pressão e urgência. 

É relutante em correr riscos para atingir os 
resultados desejados e nem sempre assume as 
responsabilidades pelo fracasso dos mesmos.   

Compromete-se com os resultados a alcançar 
de acordo com os objetivos estratégicos da 
organização e é persistente perante obstáculos 
ou dificuldades. 

Assume em regra objetivos ambiciosos e 
exigentes, embora realistas, para si e para os 
seus colaboradores. 

Tem noção do que é prioritário para o serviço, 
respondendo, em regra, prontamente nos 
momentos de pressão e urgência. 

Aceita correr riscos para atingir os resultados 
desejados e assume as responsabilidades pelo 
sucesso ou fracasso dos mesmos. 

Atinge os resultados definidos de acordo com os 
objetivos estratégicos da organização e 
ultrapassa obstáculos ou dificuldades.  

Concretiza objetivos ambiciosos e exigentes, 
para si e para os seus colaboradores. 

Distingue o que é prioritário para o serviço, 
respondendo sempre prontamente nos 
momentos de pressão e urgência. 

Assume os riscos como oportunidades de 
melhoria para superar os resultados desejados e 
assume sempre as responsabilidades pelo 
sucesso ou fracasso dos mesmos.   

 
 

PLANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO 
Capacidade para programar, organizar e controlar a atividade da sua unidade orgânica e dos 
elementos que a integram, definindo objetivos, estabelecendo prazos e determinando 
prioridades. 

Não atingido Atingido Superado 

Planeia genericamente e coordena sem eficácia 
a atividade do serviço, tendo em conta os 
objetivos superiormente definidos. 

Define prioridades para si descurando as do 
serviço, tendo em conta os objetivos a alcançar 
e os recursos existentes. 

Acompanha a execução dos projetos e 
atividades não garantindo o seu 
desenvolvimento e a sua realização de acordo 
com os prazos e custos definidos. 

Revê e ajusta o planeamento, mantendo-o 
atualizado e adaptando-o a alterações e 
circunstâncias imprevistas apenas quando 
solicitado. 

Planeia e coordena a atividade do serviço, de 
acordo com os objetivos superiormente 
definidos. 

Define prioridades para si e para o serviço, 
tendo em conta os objetivos a alcançar e os 
recursos existentes. 

Acompanha, controla e avalia a execução dos 
projetos e atividades assegurando o seu 
desenvolvimento e a sua realização de acordo 
com os prazos e custos definidos. 

Revê e ajusta o planeamento efetuado, 
mantendo-o atualizado e adaptando-o a 
alterações e circunstâncias imprevistas. 

Planeia com rigor e coordena ativamente a 
atividade do serviço, de acordo com os objetivos 
superiormente definidos. 

Define prioridades para si e para o serviço, 
visando a superação dos objetivos 
superiormente definidos e os recursos 
existentes. 

Acompanha, controla e avalia a execução dos 
projetos e atividades contribuindo ativamente 
para a sua concretização de acordo com os 
prazos e custos definidos. 

Revê e ajusta o planeamento efetuado, 
mantendo-o atualizado e adaptando-o a 
alterações e circunstâncias imprevistas sem 
prejuízo dos resultados nos prazos estipulados. 

 
 

LIDERANÇA E GESTÃO DAS PESSOAS 
Capacidade para dirigir e influenciar positivamente os colaboradores, mobilizando-os para os 
objetivos do serviço e da organização e estimular a iniciativa e a responsabilização. 

Não atingido Atingido Superado 

Envolve alguns colaboradores na definição dos 
objetivos individuais, mas não considera as 
suas propostas na definição dos objetivos do 
serviço.  

Não promove o espírito de grupo e um clima 
organizacional propício à participação e 
cooperação. 

Envolve os colaboradores na definição dos 
objetivos individuais, considerando as suas 
propostas e articulando-as com os objetivos do 
serviço. 

Promove o espírito de grupo e um clima 
organizacional propício à participação e 
cooperação. 

Mobiliza todos os colaboradores na definição 
dos objetivos individuais e da equipa, 
considerando as suas propostas e articulando-as 
com os objetivos do serviço.  

Implementa ações que desenvolvem o espírito 
de grupo e a manutenção de um clima 
organizacional propício à participação ativa e 
cooperação. 
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Não estimula a iniciativa e a autonomia, 
delegando apenas tarefas sem fomentar a 
partilha de responsabilidades.  

Tem um modelo de atuação que não assegura 
a justiça e equidade de tratamento, sendo, 
dessa forma, um referencial pouco exemplar. 

Estimula a iniciativa e a autonomia, delegando 
tarefas e fomentado a partilha de 
responsabilidades. 

Tem um modelo de atuação que garante a 
justiça e equidade de tratamento, sendo, dessa 
forma, um referencial de confiança. 

Influencia positivamente a iniciativa e a 
autonomia, delegando tarefas e fomentado a 
partilha de responsabilidades.  

Tem e difunde um modelo de atuação que 
garante a justiça e equidade de tratamento, 
sendo, dessa forma, um referencial de liderança. 

 
 

OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS 
Capacidade para gerir os recursos disponíveis, otimizando-os, através da melhoria e 
racionalização dos processos e redução de custos. 

Não atingido Atingido Superado 

Não implementa medidas de racionalização, 
simplificação e automatização de processos de 
trabalho e procedimentos, com vista a melhorar 
a produtividade dos serviços e a reduzir custos. 

Distribui as responsabilidades, os projetos e 
tarefas pelos colaboradores sem atender às 
suas competências e motivação, descurando o 
potencial individual. 

Não promove junto dos seus colaboradores a 
racionalização contínua de custos associados 
aos processos de trabalho e ao nível da 
atividade individual. 

Pontualmente responsabiliza os colaboradores 
pela boa utilização dos equipamentos e 
materiais necessários ao funcionamento do 
serviço. 

Implementa medidas de racionalização, 
simplificação e automatização de processos de 
trabalho e procedimentos, com vista a melhorar 
a produtividade dos serviços e a reduzir custos. 

Distribui as responsabilidades, os projetos e 
tarefas pelos colaboradores de acordo com as 
suas competências e motivação, otimizando o 
potencial individual. 

Mobiliza os seus colaboradores para a 
racionalização contínua de custos associados 
aos processos de trabalho e ao nível da 
atividade individual. 

Responsabiliza os colaboradores pela boa 
utilização dos equipamentos e materiais 
necessários ao funcionamento do serviço. 

Implementa medidas de racionalização, 
simplificação e automatização de processos de 
trabalho e procedimentos, com aumento da 
produtividade dos serviços e redução de custos. 

Distribui as responsabilidades, os projetos e 
tarefas pelos colaboradores de acordo com as 
suas competências e motivação, otimizando o 
potencial individual e fomentando a melhoria 
contínua. 

Mobiliza os seus colaboradores e implementa 
estratégias para a racionalização contínua de 
custos associados aos processos de trabalho e 
ao nível da atividade individual. 

Responsabiliza os colaboradores pela boa 
utilização dos equipamentos e materiais 
necessários ao funcionamento do serviço, 
estimulando a sustentabilidade de recursos. 

 
 

VISÃO ESTRATÉGICA 
Capacidade para analisar o ambiente interno e externo, antecipar a sua evolução e prever os 
impactos na organização e no serviço. Ter uma perspetiva de gestão alargada e direcionada 
para o futuro de modo a definir as estratégias e os objetivos de acordo com essa visão. 

Não atingido Atingido Superado 

Não se mantém atento à conjuntura que o 
rodeia, não conceptualiza os sinais de evolução 
e mudança e não os integra no âmbito sua 
atuação. 

Não antecipa as necessidades de adaptação do 
serviço, não define estratégias, não implementa 
medidas e não avalia os impactos das mesmas. 

Não alinha os objetivos e atividade do serviço 
com a sua visão e não define metas 
estratégicas, no quadro de orientações 
recebidas. 

Não contribui para o desenvolvimento da visão, 
objetivos e estratégias da organização, não 
aplicando o conhecimento e a experiência que 
possui. 

Mantém-se atento à conjuntura que o rodeia, 
conceptualiza os sinais de evolução e mudança 
e integra-os no âmbito sua atuação. 

Antecipa as necessidades de adaptação do 
serviço, define estratégias, implementa medidas 
e avalia os impactos das mesmas. 

Alinha os objetivos e atividade do serviço com a 
sua visão e define metas estratégicas, no 
quadro de orientações recebidas. 

Contribui para o desenvolvimento da visão, 
objetivos e estratégias da organização, 
aplicando o conhecimento e a experiência que 
possui. 

Mantém-se atento à conjuntura que o rodeia, 
conceptualiza os sinais de evolução e mudança 
e integra-os no âmbito sua atuação mobilizando 
os seus colaboradores. 

Antecipa as necessidades de adaptação do 
serviço, define estratégias, implementa medidas 
e avalia os impactos das mesmas pela aplicação 
de objetivos bem definidos. 

Alinha os objetivos e atividade do serviço com a 
sua visão e define metas estratégicas, no quadro 
de orientações recebidas, permitindo uma 
superior avaliação dos colaboradores. 

Contribui para o desenvolvimento da visão, 
objetivos e estratégias da organização, 
aplicando o conhecimento e a experiência que 
possui, envolvendo os colaboradores. 
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DECISÃO 
Capacidade para equacionar soluções, dar orientações e tomar medidas, assumindo as 
responsabilidades decorrentes das mesmas. 

Não atingido Atingido Superado 

Não pondera as alternativas de resolução dos 
problemas e as suas potenciais implicações 
para o serviço e não escolhe de forma 
fundamentada as opções adequadas. 

Não toma medidas ou não faz opções em 
tempo útil, tendo presente as prioridades do 
serviço e a urgência das situações. 

Não é autoconfiante e determinado a decidir, 
sobretudo quando se trata de opções difíceis. 

Não assume os resultados das decisões que 
toma não tendo sentido da responsabilidade. 

Pondera as alternativas de resolução dos 
problemas e as suas potenciais implicações 
para o serviço e escolhe de forma 
fundamentada as opções adequadas. 

Toma medidas ou faz opções em tempo útil, 
tendo presente as prioridades do serviço e a 
urgência das situações. 

É autoconfiante e determinado a decidir, mesmo 
quando se trata de opções difíceis. 

Assume os resultados das decisões que toma 
com sentido da responsabilidade. 

Pondera as alternativas de resolução dos 
problemas e as suas potenciais implicações para 
o serviço e escolhe de forma fundamentada as 
opções adequadas, responsabilizando-se por 
elas. 

Toma medidas ou faz opções em tempo útil, 
dando orientações, tendo presente as 
prioridades do serviço e a urgência das 
situações. 

É autoconfiante e determinado a decidir, mesmo 
quando se trata de opções difíceis assumindo 
responsabilidades. 

Assume os resultados das decisões e 
orientações que toma com sentido da 
responsabilidade. 

 
 

ORIENTAÇÃO PARA A SEGURANÇA 
Capacidade para integrar na sua função o cumprimento das normas de segurança, higiene e 
saúde no trabalho e defesa do ambiente, prevenindo riscos e acidentes profissionais e 
ambientais. 

Não atingido Atingido Superado 

Não cumpre e não assegura o cumprimento das 
normas e procedimentos relativos à segurança, 
higiene e saúde no trabalho. 

Não utiliza e não fomenta a utilização de 
sistemas de controlo e verificação para 
identificar eventuais anomalias e garantir a 
segurança. 

Não tem um comportamento profissional 
cuidadoso e responsável de modo a prevenir 
situações que ponham em risco pessoas, 
equipamentos e o meio ambiente. 

Não responsabiliza os colaboradores pela 
utilização de veículos, equipamentos e materiais 
com correção e segurança. 

Cumpre e assegura o cumprimento das normas 
e procedimentos relativos à segurança, higiene 
e saúde no trabalho. 

Utiliza e fomenta a utilização de sistemas de 
controlo e verificação para identificar eventuais 
anomalias e garantir a segurança. 

Tem um comportamento profissional cuidadoso 
e responsável de modo a prevenir situações que 
ponham em risco pessoas, equipamentos e o 
meio ambiente. 

Responsabiliza os colaboradores pela utilização 
de veículos, equipamentos e materiais com 
correção e segurança. 

Cumpre e assegura o cumprimento das normas 
e procedimentos relativos à segurança, higiene e 
saúde no trabalho procedendo a prévia análise 
relativa ao trabalho a realizar. 

Utiliza e fomenta a utilização de sistemas de 
controlo e verificação para identificar eventuais 
anomalias e garantir a segurança evitando 
situações de subavaliação. 

Tem um comportamento profissional cuidadoso 
e responsável de modo a prevenir situações que 
ponham em risco pessoas, equipamentos e o 
meio ambiente, tendo sempre presente as 
normas de segurança, higiene e saúde no 
trabalho. 

Responsabiliza os colaboradores pela utilização 
de veículos, equipamentos e materiais com 
correção e segurança como medida dissuasora 
de riscos e acidentes profissionais. 
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ORIENTAÇÃO PARA RESULTADOS 
Capacidade para concretizar com eficácia e eficiência os objetivos do serviço e as tarefas que 
lhe são solicitadas. 

Não atingido Atingido Superado 

Não estabelece prioridades na sua ação, não 
conseguindo, em regra, centrar-se nas 
atividades com maior valor para o serviço 
(atividades-chave). 

Não se compromete, em regra, com objetivos 
exigentes mas realistas e não é perseverante 
no alcançar das metas definidas. 

Não realiza com empenho e rigor as tarefas ou 
projetos que lhe são distribuídos. 

Não gere adequadamente o seu tempo de 
trabalho, não se preocupando em cumprir os 
prazos estipulados para as diferentes 
atividades. 

Estabelece prioridades na sua ação, 
conseguindo, em regra, centrar-se nas 
atividades com maior valor para o serviço 
(atividades-chave). 

Compromete-se, em regra, com objetivos 
exigentes mas realistas e é perseverante no 
alcançar das metas definidas. 

Realiza com empenho e rigor as tarefas ou 
projetos que lhe são distribuídos. 

Gere adequadamente o seu tempo de trabalho, 
preocupando-se em cumprir os prazos 
estipulados para as diferentes atividades. 

Estabelece prioridades na sua ação, 
conseguindo centrar-se nas atividades com 
maior valor para o serviço (atividades-chave), 
não descurando a eficácia e a eficiência. 

Compromete-se com objetivos exigentes mas 
realistas e é perseverante no alcançar das 
metas definidas. 

Realiza com empenho e rigor as tarefas ou 
projetos que lhe são distribuídos, com eficácia e 
eficiência. 

Gere adequadamente o seu tempo de trabalho, 
preocupando-se em cumprir os prazos 
estipulados para as diferentes atividades, não 
comprometendo a qualidade do serviço. 

 
 

PLANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO 
Capacidade para programar, organizar e controlar a sua atividade e projetos variados, 
definindo objetivos, estabelecendo prazos e determinando prioridades. 

Não atingido Atingido Superado 

Em regra não é sistemático e cuidadoso na 
preparação e planeamento das suas tarefas e 
atividades. 

Não planeia e organiza as atividades e projetos 
que lhe são distribuídos, de acordo com os 
recursos que tem à sua disposição. 

Em regra não realiza as suas atividades 
segundo as prioridades definidas e dentro dos 
prazos previstos. 

Em regra não reavalia frequentemente o seu 
plano de trabalho e não o ajusta às alterações 
imprevistas, para introdução das correções 
consideradas necessárias. 

Em regra é sistemático e cuidadoso na 
preparação e planeamento das suas tarefas e 
atividades. 

Planeia e organiza as atividades e projetos que 
lhe são distribuídos, de acordo com os recursos 
que tem à sua disposição. 

Realiza as suas atividades segundo as 
prioridades definidas e dentro dos prazos 
previstos. 

Reavalia frequentemente o seu plano de 
trabalho e ajusta-o às alterações imprevistas, 
introduzindo as correções consideradas 
necessárias. 

É sistemático e cuidadoso na preparação, 
programação e planeamento das suas tarefas e 
atividades. 

Planeia e organiza as atividades e projetos que 
lhe são distribuídos, de acordo com os recursos 
que tem à sua disposição, não descurando os 
prazos. 

Realiza as suas atividades, organizando-as e 
controlando-as, segundo as prioridades 
definidas e dentro dos prazos previstos. 

Reavalia frequentemente o seu plano de 
trabalho e ajusta-o às alterações imprevistas, 
redefinindo objetivos e introduzindo as correções 
consideradas necessárias. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS E 
EXPERIÊNCIA 

Conjunto de saberes, informação técnica e experiência profissional, essenciais ao 
adequado desempenho das funções. 

Não atingido Atingido Superado 

Possui os conhecimentos técnicos necessários 
às exigências do posto de trabalho, mas nem 
sempre os aplica de forma adequada. 

Detém experiência profissional mas nem 
sempre lhe permite resolver questões 
profissionais complexas. 

Possui os conhecimentos técnicos necessários 
às exigências do posto de trabalho e aplica-os 
de forma adequada. 

Detém experiência profissional que permite 
resolver questões profissionais complexas. 

Possui os conhecimentos técnicos necessários 
às exigências do posto de trabalho e aplica-os 
de forma adequada tornando-o mais eficaz. 

Detém experiência profissional que permite 
resolver questões profissionais complexas não 
descurando a qualidade e eficiência. 
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Não se preocupa em alargar os seus 
conhecimentos e experiência, de forma a 
desenvolver uma perspetiva mais abrangente 
dos problemas. 

Nem sempre utiliza, na sua prática profissional, 
as tecnologias de informação e de comunicação 
com vista à realização de um trabalho de 
melhor qualidade. 

Preocupa-se em alargar os seus conhecimentos 
e experiência, de forma a desenvolver uma 
perspetiva mais abrangente dos problemas. 

Utiliza, na sua prática profissional, as 
tecnologias de informação e de comunicação 
com vista à realização de um trabalho de melhor 
qualidade. 

Preocupa-se em alargar os seus conhecimentos 
e experiência, de forma a desenvolver uma 
perspetiva mais abrangente dos problemas 
aplicando-os no desempenho das suas funções. 

Utiliza, na sua prática profissional, as 
tecnologias de informação e de comunicação 
idealizando modelos com vista à realização de 
um trabalho de melhor qualidade. 

 
 

INICIATIVA E AUTONOMIA 
Capacidade de atuar de modo independente e proativo no seu dia a dia profissional, de tomar 
iniciativas face a problemas e empenhar-se em solucioná-los. 

Não atingido Atingido Superado 

Nem sempre tem uma postura ativa e dinâmica, 
em resposta às solicitações e desafios 
profissionais. 

Nem sempre concretiza de forma autónoma e 
diligente as atividades que lhe são atribuídas. 

Em regra não toma a iniciativa para a resolução 
de problemas que surgem no âmbito da sua 
atividade. 

Não procura soluções alternativas para a 
resolução dos problemas profissionais. 

Tem habitualmente uma postura ativa e 
dinâmica, respondendo às solicitações e 
desafios profissionais. 

Concretiza de forma autónoma e diligente as 
atividades que lhe são atribuídas. 

Toma a iniciativa para a resolução de problemas 
que surgem no âmbito da sua atividade. 

Procura soluções alternativas para a resolução 
dos problemas profissionais. 

Tem sempre uma postura ativa e dinâmica, 
respondendo às solicitações e desafios 
profissionais. 

Concretiza de forma proativa, autónoma e 
diligente as atividades que lhe são atribuídas. 

Toma a iniciativa para a resolução de problemas 
que surgem no âmbito da sua atividade de modo 
independente. 

Procura de forma autónoma soluções 
alternativas para a resolução dos problemas 
profissionais. 

 
 

RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO 
COM O SERVIÇO 

Capacidade para compreender e integrar o contributo da sua atividade para o funcionamento 
do serviço, exercendo-a de forma disponível e diligente. 

Não atingido Atingido Superado 

Não reconhece o seu papel na prossecução da 
missão e concretização dos objetivos do serviço 
e nem sempre responde às solicitações que, no 
âmbito do seu posto de trabalho, lhe são 
colocadas. 

Em regra não responde com prontidão e 
disponibilidade às exigências profissionais. 

Não é cumpridor das regras regulamentares 
relativas ao funcionamento do serviço, 
nomeadamente horários de trabalho e reuniões. 

Trata a informação confidencial a que tem 
acesso, de acordo com as regras jurídicas, 
éticas e deontológicas do serviço de forma 
descuidada. 

Reconhece o seu papel na prossecução da 
missão e concretização dos objetivos do serviço 
e responde às solicitações que, no âmbito do 
seu posto de trabalho, lhe são colocadas. 

Em regra responde com prontidão e 
disponibilidade às exigências profissionais. 

É cumpridor das regras regulamentares relativas 
ao funcionamento do serviço, nomeadamente 
horários de trabalho e reuniões. 

Trata a informação confidencial a que tem 
acesso, de acordo com as regras jurídicas, 
éticas e deontológicas do serviço. 

Reconhece o seu papel na prossecução da 
missão e concretização dos objetivos do serviço 
e responde de forma diligente às solicitações 
que, no âmbito do seu posto de trabalho, lhe são 
colocadas. 

Responde com prontidão e disponibilidade às 
exigências profissionais, encarando-as como 
contributo para a melhoria do funcionamento do 
serviço. 

É cumpridor das regras regulamentares relativas 
ao funcionamento do serviço, nomeadamente 
horários de trabalho e reuniões, entendendo-as 
como melhoria no compromisso com o serviço. 

Trata a informação confidencial a que tem 
acesso, de acordo com as regras jurídicas, 
éticas e deontológicas do serviço em qualquer 
atividade que desempenhe. 
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TRABALHO DE EQUIPA E COOPERAÇÃO 
Capacidade para se integrar em equipas de trabalho de constituição variada e gerar sinergias 
através de participação ativa. 

Não atingido Atingido Superado 

Integra-se com dificuldade em equipas de 
constituição variada, dentro e fora do seu 
contexto habitual de trabalho. 

Por norma não tem um papel ativo e cooperante 
nas equipas e grupos de trabalho em que 
participa. 

Não partilha informações e conhecimentos com 
os colegas tendo dificuldade em se 
disponibilizar para os apoiar quando solicitado. 

Não contribui para o desenvolvimento ou 
manutenção de um bom ambiente de trabalho e 
fortalecimento do espírito de grupo. 

Integra-se bem em equipas de constituição 
variada, dentro e fora do seu contexto habitual 
de trabalho. 

Tem habitualmente um papel ativo e cooperante 
nas equipas e grupos de trabalho em que 
participa. 

Partilha informações e conhecimentos com os 
colegas e disponibiliza-se para os apoiar 
quando solicitado. 

Contribui para o desenvolvimento ou 
manutenção de um bom ambiente de trabalho e 
fortalecimento do espírito de grupo. 

Integra-se bem em equipas de constituição 
variada, dentro e fora do seu contexto habitual 
de trabalho criando sinergias. 

Tem um papel ativo e cooperante nas equipas e 
grupos de trabalho em que participa. 

Partilha informações e conhecimentos com os 
colegas e disponibiliza-se para os apoiar quando 
solicitado, envolvendo-se na partilha da 
informação. 

Contribui ativamente para o desenvolvimento ou 
manutenção de um bom ambiente de trabalho e 
fortalecimento do espírito de grupo pela 
cooperação e dinamismo. 

 
 
 
A competência “Coordenação” só será aplicável caso as funções desempenhadas assim o determinem: 
 
 

COORDENAÇÃO 
Capacidade para coordenar, orientar e dinamizar equipas e grupos de trabalho, com vista ao 
desenvolvimento de projetos e à concretização dos objetivos. 

Não atingido Atingido Superado 

Não exerce o papel de orientador e dinamizador 
das equipas e grupos de trabalho, não 
contribuindo de forma decisiva para que os 
objetivos sejam alcançados. 

Não assume responsabilidades e objetivos 
exigentes. 

Não toma facilmente decisões nem responde 
por elas. 

Não é ouvido e considerado pelos colegas de 
trabalho. 

Exerce por vezes o papel de orientador e 
dinamizador das equipas e grupos de trabalho, 
contribuindo de forma decisiva para que os 
objetivos sejam alcançados. 

Assume responsabilidades e objetivos 
exigentes. 

Toma facilmente decisões e responde por elas. 

É ouvido e considerado pelos colegas de 
trabalho. 

Exerce ativamente o papel de orientador e 
dinamizador das equipas e grupos de trabalho, 
contribuindo de forma decisiva para que os 
objetivos sejam alcançados. 

Assume responsabilidades e objetivos 
exigentes, concretizando os objetivos do serviço. 

Toma decisões e responde por elas perante os 
superiores e as equipas de trabalho. 

É ouvido e considerado pelos colegas de 
trabalho tendo-o como referência nos trabalhos 
que executam. 
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REALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA 
RESULTADOS 

Capacidade para concretizar com eficácia e eficiência os objetivos do serviço e as tarefas que 
lhe são solicitadas. 

Não atingido Atingido Superado 

Não atingiu os resultados desejados. 

Realiza sem empenho as tarefas que lhe são 
distribuídas. 

Não cumpriu os prazos estipulados para as 
diferentes atividades. 

Desistiu da resolução dos problemas e 
dificuldades. 

Procura atingir os resultados desejados. 

Realiza com empenho as tarefas que lhe são 
distribuídas. 

Preocupa-se em cumprir os prazos estipulados 
para as diferentes atividades. 

É persistente na resolução dos problemas e 
dificuldades. 

Realiza ativamente a concretização dos 
resultados desejados. 

Executa empenhadamente as tarefas que lhe 
são distribuídas. 

Cumpre os prazos estipulados para as diferentes 
atividades. 

Porfia até resolução dos problemas e 
dificuldades. 

 

ORIENTAÇÃO PARA O SERVIÇO PÚBLICO 
Capacidade para exercer a sua atividade respeitando os valores e normas gerais do serviço 
público e do setor concreto em que trabalha.  

Não atingido Atingido Superado 

Assume esporadicamente os valores e regras 
do serviço, atuando com pouco brio profissional 
e promovendo uma imagem incorreta do setor 
que representa. 

Apresenta, habitualmente, uma atitude de 
pouca disponibilidade para com os diversos 
utentes do serviço e não procura responder às 
suas solicitações. 

No desempenho das suas atividades, nem 
sempre trata de forma justa e imparcial todos os 
cidadãos. 

Nem sempre respeita critérios de honestidade e 
integridade e nem sempre assume a 
responsabilidade dos seus atos. 

Assume os valores e regras do serviço, atuando 
com brio profissional e promovendo uma boa 
imagem do setor que representa. 

Tem, habitualmente, uma atitude de 
disponibilidade para com os diversos utentes do 
serviço e procura responder às suas 
solicitações. 

No desempenho das suas atividades, trata de 
forma justa e imparcial todos os cidadãos. 

Respeita critérios de honestidade e integridade, 
assumindo a responsabilidade dos seus atos. 

Assume os valores e regras do serviço, atuando 
com brio profissional e promovendo uma boa 
imagem do setor que representa divulgando-os 
para os colegas de trabalho. 

Tem uma atitude de disponibilidade para com os 
diversos utentes do serviço e procura responder 
às suas solicitações mantendo-se informado 
sobre a sua evolução. 

No desempenho das suas atividades, trata de 
forma justa e imparcial todos os cidadãos 
promovendo alteração de condutas e atitudes 
dos colegas. 

Respeita critérios de honestidade e integridade, 
assumindo a responsabilidade e transparência 
dos seus atos. 

 
 
 

ADAPTAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA 
Capacidade de se ajustar à mudança e a novos desafios profissionais e de se empenhar, de 
forma permanente, no desenvolvimento e atualização técnica. 

Não atingido Atingido Superado 

Não reage, normalmente, de forma positiva às 
mudanças, adaptando-se com dificuldade a 
novos contextos profissionais para a 
manutenção de um desempenho eficiente. 

Não encara a diversidade de tarefas como uma 
oportunidade de evolução e desenvolvimento 
profissional. 

Não reconhece os seus pontos fracos e as suas 
necessidades de desenvolvimento, não agindo 
no sentido da sua melhoria. 

Reage, normalmente, de forma positiva às 
mudanças, adaptando-se a novos contextos 
profissionais e mantendo um desempenho 
eficiente. 

Encara a diversidade de tarefas como uma 
oportunidade de evolução e desenvolvimento 
profissional. 

Reconhece os seus pontos fracos e as suas 
necessidades de desenvolvimento e age no 
sentido da sua melhoria. 

Reage, sempre, de forma positiva às mudanças, 
adaptando-se a novos contextos profissionais e 
mantendo um desempenho eficiente. 

Encara a diversidade de tarefas como uma 
oportunidade de evolução e desenvolvimento 
profissional e melhoria do serviço. 

Reconhece os seus pontos fracos e as suas 
necessidades de desenvolvimento e age no 
sentido da sua melhoria, procurando informação 
ou formação. 

Mantém-se atualizado através da pesquisa de 
informação e de ações de formação de 
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ADAPTAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA 
Capacidade de se ajustar à mudança e a novos desafios profissionais e de se empenhar, de 
forma permanente, no desenvolvimento e atualização técnica. 

Não atingido Atingido Superado 

Não se mantém atualizado através da pesquisa 
de informação e de ações de formação de 
reconhecido interesse para o serviço. 

Mantém-se atualizado através da pesquisa de 
informação e de ações de formação de 
reconhecido interesse para o serviço. 

reconhecido interesse para o serviço procurando 
novos desafios profissionais. 

 
 

TRABALHO DE EQUIPA E COOPERAÇÃO 
Capacidade para se integrar em equipas de trabalho de constituição variada e cooperar com 
os outros de forma ativa. 

Não atingido Atingido Superado 

Integra-se com dificuldade em equipas de 
constituição variada, dentro e fora do seu 
contexto habitual de trabalho. 

Por norma não tem um papel ativo nas equipas 
de trabalho em que participa. 

Não partilha informações e conhecimentos com 
os colegas tendo dificuldade em se 
disponibilizar para os apoiar quando solicitado. 

Não contribui para o desenvolvimento ou 
manutenção de um bom ambiente de trabalho e 
fortalecimento do espírito de grupo. 

Integra-se em equipas de constituição variada, 
dentro e fora do seu contexto habitual de 
trabalho. 

Tem um papel ativo nas equipas de trabalho em 
que participa. 

Partilha informações e conhecimentos com os 
colegas e disponibiliza-se para os apoiar 
quando solicitado. 

Contribui para o desenvolvimento ou 
manutenção de um bom ambiente de trabalho e 
fortalecimento do espírito de grupo. 

Integra-se e coopera em equipas de constituição 
variada, dentro e fora do seu contexto habitual 
de trabalho. 

Tem um papel ativo e interveniente nas equipas 
de trabalho em que participa. 

Partilha informações e conhecimentos com os 
colegas e disponibiliza-se para os apoiar quando 
solicitado, envolvendo-se na partilha da 
informação. 

Contribui ativamente para o desenvolvimento ou 
manutenção de um bom ambiente de trabalho e 
fortalecimento do espírito de grupo pela 
cooperação e dinamismo. 

 
 

INOVAÇÃO E QUALIDADE 
Capacidade para executar atividades e tarefas de forma crítica e de sugerir novas práticas de 
trabalho, com vista ao aumento da qualidade do serviço prestado. 

Não atingido Atingido Superado 

Não executa as tarefas de forma crítica e, 
perante a deteção de deficiências, não faz 
propostas de correção. 

Não sugere novas práticas de trabalho com o 
objetivo de melhorar a qualidade do serviço 
prestado. 

Não resolve com criatividade problemas não 
previstos. 

Adere às inovações e tecnologias pertinentes 
para a sua unidade orgânica e/ou desempenho 
profissional com relutância. 

Executa as tarefas de forma crítica e, perante a 
deteção de deficiências, faz propostas de 
correção. 

Sugere novas práticas de trabalho com o 
objetivo de melhorar a qualidade do serviço 
prestado. 

Resolve com criatividade problemas não 
previstos. 

Adere às inovações e tecnologias pertinentes 
para a sua unidade orgânica e/ou desempenho 
profissional. 

Executa as tarefas de forma crítica e, perante a 
deteção de deficiências, faz propostas de 
correção visando o aumento da qualidade do 
serviço. 

Sugere novas práticas de trabalho com o 
objetivo de melhorar a qualidade do serviço 
prestado, sempre de forma crítica e inovadora. 

Resolve com criatividade problemas não 
previstos, não descurando a qualidade do 
serviço. 

Adere às inovações e tecnologias pertinentes 
para a sua unidade orgânica e/ou desempenho 
profissional de forma crítica perspetivando um 
aumento da qualidade do serviço. 
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TOLERÂNCIA À PRESSÃO E 
CONTRARIEDADES 

Capacidade para lidar com situações de pressão e com contrariedades de forma adequada e 
profissional. 

Não atingido Atingido Superado 

Dificuldade em manter-se produtivo em 
ambiente de pressão. 

Perante situações difíceis não mantém o 
controlo emocional e discernimento profissional. 

Dificuldade em conseguir gerir de forma 
equilibrada as exigências profissionais. 

Não aceita as críticas e contrariedades. 

Mantém-se produtivo mesmo em ambiente de 
pressão. 

Perante situações difíceis mantém o controlo 
emocional e discernimento profissional. 

Consegue gerir de forma equilibrada as 
exigências profissionais. 

Aceita as críticas e contrariedades. 

Mantém-se produtivo mesmo em ambiente de 
pressão de forma adequada. 

Perante situações difíceis mantém o controlo 
emocional e discernimento profissional agindo 
sempre de forma adequada. 

Consegue gerir de forma equilibrada as 
exigências profissionais mesmo em situações de 
pressão. 

Aceita as críticas e contrariedades como 
oportunidades de melhoria. 

 
 
 
A competência “Coordenação” só será aplicável caso as funções desempenhadas assim o determinem: 
 
 

COORDENAÇÃO 
Capacidade para coordenar, orientar e dinamizar equipas e grupos de trabalho com vista à 
concretização de objetivos comuns. 

Não atingido Atingido Superado 

Não exerce o papel de orientador e dinamizador 
das equipas e grupos de trabalho, não 
contribuindo de forma decisiva para que os 
objetivos sejam alcançados. 

Não assume responsabilidades e objetivos 
exigentes. 

Não toma facilmente decisões nem responde 
por elas. 

Não é ouvido e considerado pelos colegas de 
trabalho. 

Exerce, em regra, o papel de orientador e 
dinamizador das equipas de trabalho, 
contribuindo para que os objetivos sejam 
alcançados. 

Assume, normalmente, responsabilidades e 
objetivos exigentes. 

Toma decisões e responde por elas. 

É ouvido e considerado pelos colegas de 
trabalho. 

Exerce ativamente o papel de orientador e 
dinamizador das equipas e grupos de trabalho, 
contribuindo de forma decisiva para que os 
objetivos sejam alcançados. 

Assume responsabilidades e objetivos 
exigentes, concretizando os objetivos do serviço. 

Toma decisões e responde por elas perante os 
superiores e as equipas de trabalho. 

É ouvido e considerado pelos colegas de 
trabalho tendo-o como referência nos trabalhos 
que executam. 
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ANEXO IV 

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS DA FUNÇÃO  

ASSISTENTE OPERACIONAL 

(conforme Despacho do Sr. Presidente do Conselho de Administração, com o registo I/5898/2021 de 22 de abril) 
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REALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA 
RESULTADOS 

Capacidade para concretizar com eficácia e eficiência os objetivos do serviço e as tarefas que 
lhe são solicitadas. 

Não atingido Atingido Superado 

Não atingiu os resultados desejados. 

Realiza sem empenho as tarefas que lhe são 
distribuídas. 

Não cumpriu os prazos estipulados para as 
diferentes atividades. 

Desistiu da resolução dos problemas e 
dificuldades. 

Procura atingir os resultados desejados. 

Realiza com empenho as tarefas que lhe são 
distribuídas. 

Preocupa-se em cumprir os prazos estipulados 
para as diferentes atividades. 

É persistente na resolução dos problemas e 
dificuldades. 

Realiza ativamente a concretização dos 
resultados desejados. 

Executa empenhadamente as tarefas que lhe 
são distribuídas. 

Cumpre os prazos estipulados para as diferentes 
atividades. 

Porfia até resolução dos problemas e 
dificuldades. 

 

ORIENTAÇÃO PARA O SERVIÇO PÚBLICO 
Capacidade para exercer a sua atividade respeitando os valores e normas gerais do serviço 
público e do setor concreto em que trabalha.  

Não atingido Atingido Superado 

Assume esporadicamente os valores e regras 
do serviço, atuando com pouco brio profissional 
e promovendo uma imagem incorreta do setor 
que representa. 

Apresenta, habitualmente, uma atitude de 
pouca disponibilidade para com os diversos 
utentes do serviço e não procura responder às 
suas solicitações. 

No desempenho das suas atividades, nem 
sempre trata de forma justa e imparcial todos os 
cidadãos. 

Nem sempre respeita critérios de honestidade e 
integridade e nem sempre assume a 
responsabilidade dos seus atos. 

Assume os valores e regras do serviço, atuando 
com brio profissional e promovendo uma boa 
imagem do setor que representa. 

Tem, habitualmente, uma atitude de 
disponibilidade para com os diversos utentes do 
serviço e procura responder às suas 
solicitações. 

No desempenho das suas atividades, trata de 
forma justa e imparcial todos os cidadãos. 

Respeita critérios de honestidade e integridade, 
assumindo a responsabilidade dos seus atos. 

Assume os valores e regras do serviço, atuando 
com brio profissional e promovendo uma boa 
imagem do setor que representa divulgando-os 
para os colegas de trabalho. 

Tem uma atitude de disponibilidade para com os 
diversos utentes do serviço e procura responder 
às suas solicitações mantendo-se informado 
sobre a sua evolução. 

No desempenho das suas atividades, trata de 
forma justa e imparcial todos os cidadãos 
promovendo alteração de condutas e atitudes 
dos colegas. 

Respeita critérios de honestidade e integridade, 
assumindo a responsabilidade e transparência 
dos seus atos. 

 

CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIA 
Capacidade para aplicar, de forma adequada, os conhecimentos e experiência profissional 
essenciais para o desempenho das suas tarefas e atividades. 

Não atingido Atingido Superado 

Aplica, nem sempre adequadamente, 
conhecimentos práticos e profissionais 
necessários às exigências do posto de trabalho. 

Emprega, por vezes, incorretamente, métodos e 
técnicas específicas da sua área de atividade. 

Nem sempre identifica e utiliza os materiais, 
instrumentos e equipamentos apropriados aos 
diversos procedimentos da sua atividade. 

Não manifesta preocupação em alargar os seus 
conhecimentos e experiência profissional para 
melhor corresponder às exigências do serviço. 

Aplica, adequadamente, conhecimentos práticos 
e profissionais necessários às exigências do 
posto de trabalho. 

Emprega, corretamente, métodos e técnicas 
específicas da sua área de atividade. 

Identifica e utiliza os materiais, instrumentos e 
equipamentos apropriados aos diversos 
procedimentos da sua atividade. 

Preocupa-se em alargar os seus conhecimentos 
e experiência profissional para melhor 
corresponder às exigências do serviço. 

Aplica, adequadamente, conhecimentos práticos 
e profissionais necessários às exigências do 
posto de trabalho aumentando a sua 
produtividade. 

Emprega e implementa corretamente, métodos e 
técnicas específicas da sua área de atividade. 

Identifica e utiliza os materiais, instrumentos e 
equipamentos apropriados aos diversos 
procedimentos da sua atividade promovendo 
uma maior rentabilização destes. 

Preocupa-se em alargar os seus conhecimentos 
e experiência profissional para melhor 
corresponder às exigências do serviço 
divulgando-os e promovendo a sua aplicação. 
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ORGANIZAÇÃO E MÉTODO DE TRABALHO Capacidade para organizar as suas tarefas e atividades e realizá-las de forma metódica. 

Não atingido Atingido Superado 

Não organiza as tarefas com antecedência de 
forma a garantir o bom funcionamento do 
serviço. 
Nem sempre respeita o planeamento do 
trabalho e executa as suas tarefas e atividades 
com vista ao cumprimento das metas e prazos. 
Não reconhece o que é prioritário e urgente, 
não realizando o trabalho de acordo com esses 
critérios. 
Não mantém organizados os documentos que 
utiliza, segundo sistemas lógicos e funcionais. 

Organiza as tarefas com antecedência de forma 
a garantir o bom funcionamento do serviço. 
Respeita o planeamento do trabalho e executa 
as suas tarefas e atividades com vista ao 
cumprimento das metas e prazos. 
Reconhece o que é prioritário e urgente, 
realizando o trabalho de acordo com esses 
critérios. 
Mantém organizados os documentos que utiliza, 
segundo sistemas lógicos e funcionais. 

Organiza, metodicamente, as tarefas com 
antecedência de forma a garantir o bom 
funcionamento do serviço. 
Respeita o planeamento do trabalho e executa 
as suas tarefas e atividades com antecedência, 
com vista ao cumprimento das metas e prazos. 
Reconhece o que é prioritário e urgente, 
priorizando a realização do trabalho de acordo 
com esses critérios. 
Mantém organizados e disponíveis os 
documentos que utiliza, segundo sistemas 
lógicos e funcionais. 

 
 

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 
Capacidade para interagir, adequadamente, com pessoas com diferentes características, 
tendo uma atitude facilitadora do relacionamento e gerindo as dificuldades e eventuais 
conflitos de forma ajustada. 

Não atingido Atingido Superado 

Não tem um trato cordial e afável com colegas, 
superiores e os diversos utentes do serviço. 

Não trabalha com pessoas com diferentes 
caraterísticas. 

Perante conflitos não mantém um 
comportamento estável e uma postura 
profissional. 

Afirma-se perante os outros, sendo autoritário e 
agressivo. 

Tem um trato cordial e afável com colegas, 
superiores e os diversos utentes do serviço. 

Trabalha com pessoas com diferentes 
caraterísticas. 

Perante conflitos mantém um comportamento 
estável e uma postura profissional. 

Afirma-se perante os outros, sem ser autoritário 
nem agressivo. 

Tem um trato cordial, afável e permanente com 
colegas, superiores e os diversos utentes do 
serviço. 

Trabalha com pessoas com diferentes 
caraterísticas adotando uma atitude facilitadora 
do relacionamento. 

Perante conflitos mantém um comportamento 
estável e uma postura profissional gerindo as 
situações de forma ajustada. 

Afirma-se perante os outros, adotando uma 
postura sempre assertiva. 

 

ADAPTAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA 
Capacidade para se ajustar a novas tarefas e atividades e de se empenhar na aprendizagem e 
desenvolvimento profissional. 

Não atingido Atingido Superado 

Não manifesta interesse em aprender e 
atualizar-se. 
Não vê na diversidade de tarefas oportunidades 
de desenvolvimento profissional. 
Não reage, normalmente, de forma positiva às 
mudanças e adapta-se, com facilidade, a novas 
formas de realizar as tarefas. 
Não reconhece os seus pontos fracos e as suas 
necessidades de desenvolvimento e não age no 
sentido da sua melhoria, não propondo 
formação e atualização. 

Manifesta interesse em aprender e atualizar-se. 
Vê na diversidade de tarefas oportunidades de 
desenvolvimento profissional. 
Reage, normalmente, de forma positiva às 
mudanças e adapta-se, com facilidade, a novas 
formas de realizar as tarefas. 
Reconhece os seus pontos fracos e as suas 
necessidades de desenvolvimento e age no 
sentido da sua melhoria, propondo formação e 
atualização. 

Manifesta interesse ativo em aprender e 
atualizar-se. 
Vê na diversidade de tarefas oportunidades de 
desenvolvimento e aprendizagem profissional. 
Reage, de forma positiva às mudanças e 
adapta-se, com facilidade, a novas formas de 
realizar as tarefas. 
Reconhece os seus pontos fracos e as suas 
necessidades de desenvolvimento e age no 
sentido da sua melhoria, propondo ativamente 
formação e atualização. 
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RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO 
COM O SERVIÇO 

Capacidade para reconhecer o contributo da sua atividade para o funcionamento do serviço, 
desempenhando as suas tarefas e atividades de forma diligente e responsável. 

Não atingido Atingido Superado 

Não compreende a importância da sua função 
para o funcionamento do serviço nem procura 
responder às solicitações que lhe são 
colocadas. 

Não responde com prontidão nem com 
disponibilidade. 

Não é cumpridor das regras regulamentares 
relativas ao funcionamento do serviço, 
nomeadamente no que se refere à assiduidade 
e horários de trabalho. 

Não se responsabiliza pelos materiais e 
equipamentos que tem a seu cargo. 

Compreende a importância da sua função para 
o funcionamento do serviço e procura responder 
às solicitações que lhe são colocadas. 

Responde com prontidão e com disponibilidade. 

É cumpridor das regras regulamentares 
relativas ao funcionamento do serviço, 
nomeadamente no que se refere à assiduidade 
e horários de trabalho. 

Responsabiliza-se pelos materiais e 
equipamentos que tem a seu cargo. 

Compreende a importância da sua função para o 
funcionamento do serviço e responde às 
solicitações que lhe são colocadas de forma 
acertada. 

Responde com diligência e com disponibilidade. 

É responsável e cumpridor das regras 
regulamentares relativas ao funcionamento do 
serviço, nomeadamente no que se refere à 
assiduidade e horários de trabalho. 

Responsabiliza-se pelos materiais e 
equipamentos que tem a seu cargo, 
reconhecendo o contributo da sua atividade para 
o bom funcionamento do serviço. 

 

TOLERÂNCIA À PRESSÃO E 
CONTRARIEDADES 

Capacidade para lidar com situações de pressão e com contrariedades de forma adequada e 
profissional. 

Não atingido Atingido Superado 

Não se mantém produtivo em ambiente de 
pressão. 

Perante situações difíceis não mantém o 
controlo emocional e discernimento profissional. 

Não consegue gerir de forma equilibrada as 
exigências profissionais. 

Não aceita as críticas e contrariedades. 

Mantém-se produtivo mesmo em ambiente de 
pressão. 

Perante situações difíceis mantém o controlo 
emocional e discernimento profissional. 

Consegue gerir de forma equilibrada as 
exigências profissionais. 

Aceita as críticas e contrariedades. 

Mantém-se produtivo mesmo em ambiente de 
pressão e de contrariedades. 

Perante situações difíceis mantém o controlo 
emocional e discernimento profissional agindo 
sempre de forma adequada. 

Consegue gerir de forma equilibrada as 
exigências profissionais mesmo em situações de 
pressão. 

Aceita as críticas e contrariedades de forma 
adequada e profissional. 

 

ORIENTAÇÃO PARA A SEGURANÇA 
Capacidade para compreender e integrar na sua atividade profissional as normas de 
segurança, higiene, saúde no trabalho e defesa do ambiente, prevenindo riscos e acidentes 
profissionais e/ou ambientais. 

Não atingido Atingido Superado 

Nem sempre cumpre normas e procedimentos 
estipulados para a realização das tarefas e 
atividades, em particular as de segurança, 
higiene e saúde no trabalho. 

Não emprega sistemas de controlo e verificação 
para identificar eventuais anomalias e garantir a 
sua segurança e a dos outros. 

 

Não tem um comportamento profissional 
cuidadoso e responsável de modo a prevenir 
situações que ponham em risco pessoas, 
equipamentos e o meio ambiente. 

Nem sempre utiliza veículos, equipamentos e 
materiais com conhecimento e segurança. 

Cumpre normas e procedimentos estipulados 
para a realização das tarefas e atividades, em 
particular as de segurança, higiene e saúde no 
trabalho. 

Emprega sistemas de controlo e verificação 
para identificar eventuais anomalias e garantir a 
sua segurança e a dos outros. 

 

Tem um comportamento profissional cuidadoso 
e responsável de modo a prevenir situações que 
ponham em risco pessoas, equipamentos e o 
meio ambiente. 

Utiliza veículos, equipamentos e materiais com 
conhecimento e segurança. 

Cumpre normas e procedimentos estipulados 
para a realização das tarefas e atividades, em 
particular as de segurança, higiene e saúde no 
trabalho integrando-os na sua atividade 
profissional. 

Emprega sistemas de controlo e verificação para 
identificar eventuais anomalias e garantir a sua 
segurança e a dos outros evitando e prevenindo 
riscos de acidentes profissionais. 

Tem um comportamento profissional cuidadoso 
e responsável de modo a prevenir situações que 
ponham em risco pessoas, equipamentos e o 
meio ambiente socorrendo-se de ações em 
parceria com os colegas. 
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ORIENTAÇÃO PARA A SEGURANÇA 
Capacidade para compreender e integrar na sua atividade profissional as normas de 
segurança, higiene, saúde no trabalho e defesa do ambiente, prevenindo riscos e acidentes 
profissionais e/ou ambientais. 

Não atingido Atingido Superado 

Utiliza veículos, equipamentos e materiais com 
conhecimento e segurança nunca excedendo as 
capacidades técnicas destes. 

 
 
 
A competência “Coordenação” só será aplicável caso as funções desempenhadas assim o determinem: 
 
 

COORDENAÇÃO 
Capacidade para coordenar, orientar e dinamizar equipas de trabalho com vista à 
concretização de objetivos comuns. 

Não atingido Atingido Superado 

Não exerce o papel de orientador e dinamizador 
das equipas de trabalho. 

Não assume responsabilidades e tarefas 
exigentes. 

Não toma facilmente decisões nem responde 
por elas. 

Não é ouvido e considerado pelos colegas de 
trabalho. 

Exerce, em regra, o papel de orientador e 
dinamizador das equipas de trabalho. 

Assume, normalmente, responsabilidades e 
tarefas exigentes. 

Toma decisões e responde por elas. 

É ouvido e considerado pelos colegas de 
trabalho. 

Exerce ativamente o papel de orientador e 
dinamizador das equipas de trabalho. 

Assume responsabilidades e tarefas exigentes, 
concretizando os objetivos do serviço. 

Toma decisões e responde por elas perante os 
superiores e as equipas de trabalho. 

É ouvido e considerado pelos colegas de 
trabalho tendo-o como referência nos trabalhos 
que executam. 
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Competências Legais da Função Dirigente 

(conforme art.º 15.º da Lei nº 49/2012) 

 

 

1. Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 4.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de Agosto, os titulares dos cargos de direção 

exercem, na respetiva unidade orgânica, as seguintes competências: 

a) Submeter a despacho do presidente da câmara ou a deliberação do conselho de administração dos serviços municipalizados, 
devidamente instruídos e informados, os assuntos que dependam da sua resolução; 
b) Receber e fazer distribuir pelos serviços da unidade orgânica a correspondência a eles referente; 
c) Propor ao presidente da câmara municipal ou ao conselho de administração dos serviços municipalizados tudo o que seja do 
interesse dos órgãos referidos; 
d) Colaborar na elaboração dos instrumentos de gestão previsional e dos relatórios e contas; 
e) Estudar os problemas de que sejam encarregados pelo presidente dos órgãos executivos e propor as soluções adequadas; 
f) Promover a execução das decisões do presidente e das deliberações dos órgãos executivos nas matérias que interessam à 
respetiva unidade orgânica que dirige. 
 

2. Compete ainda aos titulares de cargos de direção: 

g) Definir os objetivos de atuação da unidade orgânica que dirigem, tendo em conta os objetivos gerais estabelecidos; 
h) Orientar, controlar e avaliar o desempenho e a eficiência dos serviços dependentes, com vista à execução dos planos de 
atividades e à prossecução dos resultados obtidos e a alcançar; 
i) Garantir a coordenação das atividades e a qualidade técnica da prestação dos serviços na sua dependência; 
j) Gerir com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios 
e adotando medidas que permitam simplificar e acelerar procedimentos e promover a aproximação à sociedade e a outros serviços 
públicos; 
k) Assegurar a qualidade técnica do trabalho produzido na sua unidade orgânica e garantir o cumprimento dos prazos adequados à 
eficaz prestação do serviço, tendo em conta a satisfação do interesse dos destinatários; 
l) Efetuar o acompanhamento profissional no local de trabalho, apoiando e motivando os trabalhadores e proporcionando-lhes os 
adequados conhecimentos e aptidões profissionais necessários ao exercício do respetivo posto de trabalho, bem como os 
procedimentos mais adequados ao incremento da qualidade do serviço a prestar; 
m) Divulgar junto dos trabalhadores os documentos internos e as normas de procedimento a adotar pelo serviço, bem como debater 
e esclarecer as ações a desenvolver para o cumprimento dos objetivos do serviço, de forma a garantir o empenho e a assunção de 
responsabilidades por parte dos trabalhadores; 
n) Proceder de forma objetiva à avaliação do mérito dos trabalhadores, em função dos resultados individuais e de grupo e à forma 
como cada um se empenha na prossecução dos objetivos e no espírito de equipa; 
o) Identificar as necessidades de formação específica dos trabalhadores da sua unidade orgânica e propor a frequência das ações 
de formação consideradas adequadas ao suprimento das referidas necessidades, sem prejuízo do direito à autoformação; 
p) Proceder ao controlo efetivo da assiduidade, pontualidade e cumprimento do período normal de trabalho por parte dos 
trabalhadores da sua unidade orgânica; 
q) Autorizar a passagem de certidões de documentos arquivados na respetiva unidade orgânica, exceto quando contenham matéria 
confidencial ou reservada, bem como a restituição de documentos aos interessados. 
 



  PERFIL DE FUNÇÃO 

 

 

 

ANEXO VI 

CONTEÚDO FUNCIONAL DA CARREIRA  

TÉCNICO SUPERIOR 

  



PERFIL DE FUNÇÃO | ANEXO VI 
 

1 

PERFIL DE FUNÇÃO | Conteúdo Funcional da Carreira Técnico Superior 

 

 

 

 

Conteúdo Funcional da Carreira Técnico Superior 

(conforme mapa anexo à Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e 

previsto no n.º 2 do art.º 88.º daquele diploma) 
 

 

 

Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de 
natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão. 

Elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, e execução 
de outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas dos 
órgãos e serviços. 

Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado. 
Representação do órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de índole técnica, 
enquadradas por diretivas ou orientações superiores. 
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Conteúdo Funcional da Carreira Assistente Técnico  

(conforme mapa anexo à Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e 

previsto no n.º 2 do art.º 88.º daquele diploma) 
 

 

 

I. Categoria Coordenador Técnico: 

Funções de chefia técnica e administrativa em uma subunidade orgânica ou equipa de suporte, por cujos resultados 
é responsável. 

Realização das atividades de programação e organização do trabalho do pessoal que coordena, segundo orientações 
e diretivas superiores. 

Execução de trabalhos de natureza técnica e administrativa de maior complexidade. 

Funções exercidas com relativo grau de autonomia e responsabilidade. 

 

II. Categoria Assistente Técnico: 

Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem definidas e 
instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas de atuação comuns e instrumentais e nos vários 
domínios de atuação dos órgãos e serviços. 
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Conteúdo Funcional da Carreira Assistente Operacional  

(conforme mapa anexo à Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e 

previsto no n.º 2 do art.º 88.º daquele diploma) 
 

 

 

I. Categoria Encarregado Geral Operacional: 

Funções de chefia do pessoal da carreira de assistente operacional. 

Coordenação geral de todas as tarefas realizadas pelo pessoal afeto aos sectores de atividade sob sua supervisão. 

 

II. Categoria Encarregado Operacional: 

Funções de coordenação dos assistentes operacionais afetos ao seu sector de atividade, por cujos resultados é 
responsável. 

Realização das tarefas de programação, organização e controlo dos trabalhos a executar pelo pessoal sob sua 
coordenação. 

Substituição do encarregado geral nas suas ausências e impedimentos. 

 

III. Categoria Assistente Operacional: 

Funções de natureza executiva, de carácter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e 
com graus de complexidade variáveis. 

Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, podendo 
comportar esforço físico. 

Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização, procedendo, quando necessário, 
à manutenção e reparação dos mesmos. 

 

 



  PERFIL DE FUNÇÃO 

 

 

 

ANEXO IX 

CONTEÚDO FUNCIONAL DA CARREIRA  
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Conteúdo Funcional da Carreira Subsistente  

Fiscal de Serviços de Água e Saneamento  

(conforme Despacho 29-A/92, de 11 de dezembro) 
 

 

 

I. Categoria Fiscal de Serviços de Água e Saneamento: 

Obtém todas as informações para o serviço através de observação direta no local.  

Fiscaliza e inspeciona o estado das redes de água e saneamento.  

Regista todos os dados ocorridos e verifica da substituição do material danificado.  

Procede à marcação e fiscalização dos trabalhos de execução pelas brigadas municipais e empreitadas nos 
respetivos ramais. 
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