
EDP Comercial 

Strategic Planning Expert 

Lisboa 

(m/f) 

Descritivo da função: 

 Participar ativamente na função de Planeamento e Controlo de Gestão da EDP Comercial, em 

particular nos processos de: 

 apoio ao planeamento estratégico da EDP Comercial em articulação com todas as unidades de 

negócio e CA, nomeadamente na elaboração de orçamentos e planos de negócios; 

 apoio ao desenvolvimento de avaliações estratégicas e económico-financeiras de decisões com 

impacto potencial significativo no desenvolvimento da atividade; 

 apoio ao CA e Unidades de Negócio da EDP Comercial colaborando em projetos e análises adhoc 

de reflexão e definição de estratégia dos negócios; 

 elaboração de modelos de planeamento, simulação, sensibilidade e análise económico-financeira 

de distintos cenários (regulatórios e competitivos) de evolução do negócio e da sua envolvente; 

 melhoria contínua das infraestruturas de suporte ao Planeamento e Controlo de negócio; 

 análise dos principais drivers que contribuem para o desenvolvimento do negócio. 

Procuramos candidatos com o seguinte Perfil: 

 Licenciatura/Mestrado em Gestão, Economia, Finanças, Engenharia e Gestão Industrial ou outra 

área desde que possua experiência relevante para a função; 

 Experiência profissional entre 2 e 7 anos, sendo obrigatória experiência em Planeamento e 

Controlo de Gestão ou noutras áreas de cariz financeiro (com elevada componente analítica); 

É obrigatório ter: 

 Conhecimentos das Técnicas de tratamento e análise de dados, de planeamento 

técnico/económico, de controlo de gestão e de análise económico-financeira. 

 Domínio das Ferramentas do Office, em particular Excel e PowerPoint; 

 Domínio do Português e Inglês. 

Valoriza-se: 

 Experiência em consultoria, auditoria financeira ou áreas equivalentes na Indústria 

(departamentos financeiros); 

 Conhecimentos dos sistemas informáticos de apoio (Access, SAP, BI, Power BI...). 

 Local de trabalho: Lisboa (Avenida 24 de Julho) 

O que oferecemos: 

• Contrato de trabalho sem termo; 

• Formação profissional inicial e contínua; 

• Vencimento compatível com a função e benefícios em vigor na empresa. 

Se consideras ter o perfil para esta oportunidade, deves candidatar-te, até ao dia 09 de setembro de 2020, 

preenchendo a Ficha de Candidatura no site https://jobs.edp.com  -» “Ver Todas as Oportunidades” -» 

Referência “Strategic Planning Expert” 

https://jobs.edp.com/

