


















MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2020

Unidade orgânica Atribuições /Áreas de actividade Posto de trabalho/Competências/Actividades Cargo/carreira/categoria
Área de formação académica e/ou 

profissional
Número de postos de 
trabalho necessários

OBS 

Dirigir e coordenar a Divisão e exercer as competências legalmente previstas Chefe de divisão

Formação na área de Engenharia Civil, e 
experiência em fiscalização de obras e análise de 
projectos de água e saneamento, bem como em 

coordenação de equipas

1

Desenvolver funções de estudo e investigação no âmbito da engenharia civil, nomeadamente 
fiscalização de obras e coordenação de trabalhos relativos a obras por administração direta. Técnico superior 1

Desenvolver funções de estudo e investigação no âmbito da engenharia civil, nomeadamente 
fiscalização de obras. Técnico superior 2

Desenvolver as funções de gestão da plataforma digital de controlo e registo de ordens de trabalho das 
ocorrências relativas a avarias e obras programadas nas infraestruturas de abastecimento de água, de 

esgotos domésticos e pluviais, incluindo acompanhamento e formação das equipas de campo, 
georreferenciação e outros trabalhos inerentes, bem como outras atividades de apoio geral ou 
especializado no âmbito da gestão, monitorização e controlo das características em SIG nas 

mencionadas ocorrências e demais tarefas que lhe estejam relacionadas

Técnico superior 1

Desenvolver funções de calceteiro e outras funções relacionadas Assistente Operacional 2

Desenvolver funções de marteleiro e demais tarefas relacionadas Assistente Operacional 1

Desenvolver funções de investigação e estudo no âmbito da higiene e segurança no trabalho Técnico Superior 1

Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho

Desenvolver funções administrativas relacionadas com o acompanhamento de obras e elaboração e 
apreciação dos planos de segurança, apoio aos processos de medicina no trabalho, acompanhamento 
dos processos de aquisição e distribuição dos materiais e equipamentos para cumprimento das normas 

de segurança e outras tarefas inerentes no âmbito da higiene e segurança no trabalho.

Assistente Técnico
Formação especifica de Nivel IV equivalente ao 12º 

ano na área de Higiene e Segurança 1

Chefiar e coordenar a subunidade orgânica e exercer as competências legalmente previstas Coordenador Técnico 1

Desenvolver funções administrativas no âmbito das atribuições da subunidade orgânica Assistente técnico 2

Chefiar e coordenar a subunidade orgânica e exercer as competências legalmente previstas Encarregado Operacional 1

Desenvolver funções administrativas no âmbito das atribuições da subunidade orgânica Assistente técnico 1

Recolher e organizar a documentação inerente às competências da subunidade orgânica e executar 
outras tarefas de âmbito administrativo

Assistente operacional 1

Executar funções de condutor de máquinas pesadas e todas as tarefas inerentes Assistente operacional 3

Executar funções de motorista de pesados e todas as tarefas inerentes Assistente operacional 3

Desempenhar funções de tratorista, incluindo máquinas e veículos pesados e todas as tarefas inerentes Assistente operacional 2

Chefiar e coordenar a subunidade orgânica e exercer as competências legalmente previstas Encarregado Geral Operacional 1

Chefiar e coordenar o pessoal afecto à respetiva equipa de acordo com o conteúdo funcional da 
categoria

Encarregado Operacional 3

Executar funções de canalizador no âmbito das atribuições da subunidade orgânica e outras tarefas 
inerentes

Assistente operacional 13 a)

Executar funções de cabouqueiro no âmbito das atribuições da subunidade orgânica e outras tarefas 
inerentes

Assistente operacional 10 a)

Executar funções de pedreiro no âmbito das atribuições da subunidade orgânica e outras tarefas 
inerentes

Assistente operacional 6

Chefiar e coordenar a sub-unidade orgânica e exercer as competências legalmente previstas Encarregado Operacional 1

Desempenhar as tarefas necessárias à abertura e fecho de vala para construção de caixas de visita e 
assentamento de tubagem, bem como trabalhos similares e complementares

Encarregado Operacional 1

Desenvolver funções de pedreiro no âmbito das atribuições da subunidade orgânica e outras tarefas 
inerentes

Assistente operacional 4

Executar funções de cabouqueiro no âmbito das atribuições da subunidade orgânica e outras tarefas 
inerentes

Assistente operacional 11

a) Inclui trabalhador, à presente data, em mobilidade noutra entidade ou noutras situações de suspensão contrato 

Promover todos os procedimentos necessários à realização dos trabalhos de construção e manutenção, 
a executar por administração direta ou por empreitada, das infraestruturas de abastecimento de água e 

saneamento, com vista à obtenção de índices sempre crescentes, de melhoria da qualidade da prestação 
de serviços às populações

Divisão de Construção e Manutenção de Infraestruturas

Secção de Apoio Administrativo 
Desencadear, em termos administrativos, as atividades de apoio aos serviços de natureza executiva, 

visando a melhoria da qualidade da prestação de serviço ao cliente e à imagem dos SMASCMTV.

Unidade de Construção e Manutenção de Redes de Saneamento

Realizar as obras necessárias indispensáveis ao cumprimento da missão dos SMASCMTV, procedendo, 
nomeadamente, à construção,manutenção e reparação de redes e implantação de ramais de ligação, 

bem como efetuar vistorias e limpezas periódicas dos coletores, incluindo a limpeza de sarjetas e 
sumidouros, de modo a obter índices sempre crescentes, de melhoria da qualidade da prestação de 

serviços às populações.

Parque de Máquinas e Viaturas 
Gerir as máquinas, viaturas e demais equipamentos destes SMAS, com vista à sua utilização adequada 
pelos respetivos utilizadores e efetuar o serviço de limpeza de fossas séticas, para garantir a qualidade 

do ambiente e a saúde pública.

Unidade de Construção e Manutenção de Redes de Água 

Realizar as obras necessárias indispensáveis ao cumprimento da missão dos SMASCMTV, procedendo, 
nomeadamente, à construção, manutenção e reparação de redes e implantação de ramais de ligação, de 

modo a obter índices sempre crescentes, de melhoria da qualidade da prestação de serviços às 
populações.














