
“AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA APOIO À EMPREITADA 

DE EXECUÇÃO DOS TUNEIS E INTERVENÇÕES ASSOCIADAS, NO ÂMBITO DO PLANO GERAL DE 

DRENAGEM DE LISBOA” 

PROCEDIMENTO 07/AQS/CPI/DGES/ND/2020 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Nº 10/AQS/CP/EPPGDL/2020  

 

A Câmara Municipal de Lisboa pretende contratar 2 técnicos de engenharia para reforçar a sua 

Equipa de Projeto do Plano Geral de Drenagem de Lisboa durante o período de construção dos 

túneis PGDL e obras acessórias, cerca de 3,5 anos. 

Os serviços de engenharia que se pretende contratar visam o reforço da equipa na área dos 

túneis (NATM e/ou TBM/escavação mecanizada) e na área da hidráulica, estando prevista a 

separação em 2 Lotes distintos: 

LOTE 1 – Apoio técnico com experiência em túneis, para apoio à execução do PGDL no 

acompanhamento do projeto e obra dos Túneis de Drenagem e Intervenções Associadas. 

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS 

• Licenciatura em engenharia civil, ou engenharia geológica, ou engenharia de minas, 

pré-Bolonha ou mestrado integrado em engenharia civil / geológica / minas, pós-

Bolonha; 

• Inscrição válida na Ordem dos Engenheiros, com a categoria de engenheiro sénior ou 

especialista; 

• Pelo menos 5 anos de experiência profissional; 

• Pelo menos 3 anos de experiência em funções de coordenação de obras de túneis e/ou 

coordenação de equipas de fiscalização de obras de túneis; 

REQUISITOS VALORIZADOS 

• Mestrado em túneis e obras subterrâneas, mestrado em geologia/geotecnia/minas ou 

pós-graduação em geologia/geotecnia/minas;  

• Experiência na execução de grandes obras de túneis através de escavação mecanizada 

e/ou escavação sequencial/NATM (de valor superior a 5 M€), de acompanhamento de 

obras de construção de túneis e/ou obras geotécnicas subterrâneas de elevada 

complexidade com profundidades superiores a 15m; 

• Experiência com conhecimento técnico de construção de túneis através de meios de 

escavação mecanizada (TBM/EPB) e procedimentos de segurança associados; 

• Formação: Conhecimento de línguas estrangeiras para apresentações técnicas de foro 

profissional - Inglês e outra (Espanhol, Francês ou Alemão); 

• Formação: Domínio de ferramentas informáticas na ótica do utilizador e de índole 

técnica (Microsoft Office, Microsoft Project, SAP/CYPE, AUTOCAD, programação 

BASIC); 

LOTE 2 – Apoio técnico com grande experiência em obras hidráulicas, para apoio à execução 

do PGDL no âmbito das áreas de hidráulica e saneamento associadas ao acompanhamento do 

projeto e obra dos Túneis de Drenagem e Intervenções Associadas no âmbito do PGDL 

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS 



• Licenciatura em engenharia civil pré-Bolonha; 

• Inscrição válida na Ordem dos Engenheiros com a categoria de engenheiro sénior ou 

especialista; 

• Pelo menos 30 anos de experiência profissional; 

• Pelo menos 15 anos de experiência em funções de coordenação de obras de 

hidráulica, abastecimento de água ou drenagem / acompanhamento de equipas de 

fiscalização; 

REQUISITOS VALORIZADOS 

• Ramo ou opção em hidráulica; 

• Experiência em coordenação e gestão de grandes empreendimentos (de valor superior 

a 20 M€) envolvendo a elaboração de estudos, projetos, fiscalização e construção de 

obras do sector de hidráulica, águas ou saneamento; 

• Experiência na direção técnica de obras e/ou direção de fiscalização de obras do sector 

de hidráulica, abastecimento de água ou drenagem; 

• Formação: Conhecimento de línguas estrangeiras para apresentações técnicas de foro 

profissional - Inglês e outra (Espanhol, Francês ou Alemão); 

• Formação: Domínio de ferramentas informáticas na ótica do utilizador e de índole 

técnica (Microsoft Office, Microsoft Project, AUTOCAD); 

• Formação: Conhecimento/Formação de ferramentas de modelação, controlo e de 

gestão de projetos e obras, associadas ao Building Information Modelling (BIM). 

 

Os concorrentes têm de apresentar as suas candidaturas com a documentação que comprove 

a sua Formação Académica e Profissional bem como a Experiência Profissional, de acordo com 

o Lote a que se candidatam. 

 

O procedimento é tramitado na Plataforma Eletrónica ACINGOV, http://www.acingov.pt 

  

Data lançamento 26.jan.2021 

Prazos do concurso: 

Data limite da entrega das propostas: 2021-03-01 23:59  

Data limite para a entrega de pedidos de esclarecimento: 2021-02-06 23:59  

Data limite para a resposta aos pedidos de esclarecimento: 2021-02-18 23:59  

Data limite para a entrega de listas de erros ou omissões: 2021-02-06 23:59  

Data limite para a resposta às listas de erros ou omissões: 2021-02-18 23:59 

 

Link DRE 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/155273842/details/normal?q=943%2F2021 
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