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Apresentamos a oportunidade existente para um/a Assessor/a de Planeamento e Controlo de 

Gestão para a Direção de Planeamento e Controlo de Gestão da REN, com local de trabalho em Lisboa.  

 

Com reporte direto ao Diretor e participação em projetos com visibilidade para o CFO, coordenará as 

atividades de planeamento estratégico, de consultoria interna e de reporting de gestão, orientando o 

trabalho de analista interno e interagindo de forma autónoma com os restantes Diretores da empresa.  

 

 

Terá como principais áreas de responsabilidade: 

 Planeamento estratégico: 

o Apoiar o acompanhamento da implementação do plano estratégico da empresa, e sua 

redefinição em ciclos trianuais; 

o Manter atualizado o modelo de negócios de médio/longo prazo, realizando simulações sempre 

que necessário e interagindo com as áreas da empresa que dão inputs ou necessitam destes 

elementos para o seu planeamento; 

 

 Consultoria interna: 

o Identificar e lançar iniciativas de eficiência interna; 

o Rever o modelo analítico de imputação de custos: revisitação e proposta de melhoria das 

chaves de imputação e repartição de custos, à luz do modelo regulatório e das alterações da 

estrutura da empresa; 

o Analisar regularmente o cálculo do WACC da empresa e comparação com o custo da dívida; 

o Criar dashboard e acompanhar a implementação de reportings operacionais, nomeadamente 

no controlo de investimentos; 

o Apoiar na tomada de decisão a Comissão Executiva em temas diversos, como por exemplo, em 

operações de M&A, etc. 

 

 Reporting de gestão: 

o Coordenar a preparação de informação de controlo de gestão mensal, trimestral e anual para 

o Conselho de Administração, Comissão Executiva e Direções; 

o Acompanhar a análise de desvios à execução orçamental e propor ações de correção; 

o Orientar a definição de indicadores de avaliação de performance dos colaboradores da 

empresa e coordenar o cálculo de atingimento de metas; 

o Acompanhar a atualização das ferramentas tecnológicas de apoio à Direção. 
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Perfil profissional 

 Licenciatura/Mestrado em Economia/Gestão/Engenharias com MBA (preferencialmente); 

 Experiência profissional relevante de 5 a 7 anos, preferencialmente em áreas de consultoria de 

gestão, planeamento e controlo, planeamento estratégico; 

 Experiência em modelização financeira; 

 Bons conhecimentos de informática na ótica do utilizador, nomeadamente Excel e PowerPoint. 

 Inglês fluente 

 

 

Perfil pessoal  

 Boa capacidade analítica e rigor 

 Espirito de iniciativa, sentido crítico e proatividade  

 Boa capacidade de planeamento e organização 

 Capacidade de comunicação e bom relacionamento interpessoal 

 

 
 
 As candidaturas podem ser submetidas até ao dia 22 de Agosto  através do site da REN: http://www.ren.pt/. 

http://www.ren.pt/

