
 
 

 
 

 
 

   5 jun. 17 

 

 

Apresentamos a oportunidade existente para um/a Quadro Superior de Desenvolvimento de Negócios 

com local de trabalho em Lisboa. 

 

Com reporte direto ao Diretor de Desenvolvimento de Negócios. 

 

Principais responsabilidades da função: 

 Apoiar o Diretor na prospeção, identificação, análise e execução de novos negócios/oportunidades 

que aportem valor ao Grupo REN, quer em Portugal, quer em mercados internacionais, com particular 

enfoque na América do Sul. 

 Elaborar análises setoriais e geográficas relacionadas com o setor energético.    

 Para cada nova oportunidade de negócio, estruturar e executar o modelo financeiro e plano de 

negócios correspondente, definir as métricas de Capital Budgeting adequadas à tomada de decisão, 

analisar o impacto da oportunidade no plano de negócios do Grupo REN e elaborar os documentos de 

suporte à Comissão Executiva e Conselho de Administração, de modo a habilitar a tomada de decisões 

devidamente fundamentadas numa perspetiva de criação de valor. 

 Realizar as atividades necessárias à execução dos projetos de investimento, incluindo, entre outras, a 

identificação e seleção dos recursos internos ou externos necessários à execução da oportunidade, a 

análise e integração dos contributos dos diferentes recursos, a elaboração, análise e gestão dos 

documentos da transação, e apoio na interação com os “stakeholders” relevantes para cada projeto. 

 Aplicar a metodologia de abordagem definida pelo plano de expansão internacional da REN, incluindo 

apoiar o estabelecimento de consórcios ou parcerias, definir a estrutura financeira e arquitetura 

contratual, com vista à mitigação dos riscos. 
 

Perfil profissional 

 Licenciatura pré Bolonha / Mestrado pós Bolonha em Gestão, Economia ou Finanças;  

 2 a 4 anos de experiência profissional em atividades relacionadas com Corporate Finance, Project 

Finance e/ou Desenvolvimento de Negócios  
 

Perfil pessoal 

 Boa capacidade analítica 

 Sentido de responsabilidade e rigor  

 Boa capacidade de planeamento, organização e síntese 

 Capacidade de comunicação e bom relacionamento interpessoal 

 Espirito de iniciativa e proatividade na resolução de problemas 

 Fluência em inglês e bons conhecimentos de castelhano 

 Disponibilidade para viajar 

 

 

 

As candidaturas podem ser submetidas até 19 de junho no site da REN. 

http://www.ren.pt/

