
 

 

Ref.ª 21/DI/2022 

Especialista Inovação 

Direção de Inovação 

(M/F) 

A ANA Aeroportos de Portugal faz parte do Grupo VINCI, que é o operador privado líder mundial no seu 
sector, gerindo uma rede de mais de 50 aeroportos em 12 países da Europa, Ásia e Américas.  

A Direção de Inovação tem a responsabilidade de ajudar a tornar real a visão de futura da empresa e dos 
vários aeroportos. Com atuação transversal em toda a empresa, a equipa implementa a introdução de 
novas soluções e formas de trabalho. A equipa trabalha em estreita parceria com a VINCI Airports 
Innovation Group, com vista à partilha de experiências e melhores práticas. Na sua atuação, deve 
considerar o impacto da mudança nas pessoas, nos novos negócios ou processos organizacionais.   

Estamos à procura de um Especialista em Inovação (5+ anos de experiência) para designadamente 
colaborar com a empresa no que respeita a: 

• Coordenar o Sistema de Inovação e os procedimentos de auditoria para assegurar a continuação 

da certificação e adesão à NP 4457 e ISO56002; 

• Apoiar as equipas da ANA na utilização de financiamento público para ajudar a estimular a 

inovação;  

• Responsabilidades de gestão de projetos para facilitar a execução de novas iniciativas;  

• Procura de novas oportunidades, colaboração consórcio/parceiro, apresentação de propostas e 

administração do ciclo de vida do projeto;  

• Envolver a comunidade nacional de inovação na identificação de novos parceiros e/ou partes 

interessadas para ajudar a identificar tendências e potenciais novos projetos; 

• Envolver-se com o programa VINCI Airports Open Innovation para apoiar a atividade de grupo; 

• Manter e desenvolver relações com outras equipas da ANA para identificar novas necessidades 

comerciais;  

• Recomendar, desenvolver e implementar estratégias eficazes para comunicar a atividade de 

inovação dentro da ANA e a partes externas; 

• Representar a ANA em eventos e/ou fóruns comunitários; 

• Realizar estudos globais, benchmarks, e análises para alimentar a atividade de inovação da ANA;  

• Monitorizar a cultura de inovação dentro da ANA para ajudar a identificar oportunidades de 

melhoria; 

• Fomentar a comunicação através do aeroporto ANA, partilhando as melhores práticas. 

 

 

Requisitos da Função: 

 

• Licenciatura, de preferência em informática, engenharia, economia ou gestão; 

• Mais de 5 anos de experiência em fundos de financiamento em Portugal e com a União 

Europeia; 

• Mínimo de 3 anos de experiência na preparação e apresentação de propostas de projetos, bem 

como no cumprimento dos requisitos de entrega ao longo do ciclo de vida do projeto; 

• Experiência em procedimentos de Qualidade e/ou Certificação 

• Experiência comprovada com MS Office (Excel e PowerPoint) e SAP  

• Fluente em português e inglês (falado e escrito). 



 

 

 
Perfil Comportamental privilegiado: 

 

• Proatividades e espírito de iniciativa; 

• Capacidade analítica; 

• Excelentes capacidades de organização e planeamento;  

• Boa capacidade de gestão de informação; 

• Espírito de equipa; 

• Excelente relacionamento com Stakeholders; 

• Orientação para a excelência. 

 
Outras informações:  
Local de trabalho: Lisboa. 
Os (As) candidatos (as) pré-selecionados (as) serão ser submetidos (as) às provas consideradas necessárias 
após análise das respetivas candidaturas. 
 
A formalização da candidatura deve ser feita, para o e-mail recrutamento.ana@ana.pt, com a indicação 
da referência do anúncio: Ref.ª 21/DI/2022 
 
A ANA Aeroportos de Portugal, SA assume o compromisso de garantir a privacidade e proteção dos 
dados pessoais de todos quantos com ela se relacionam, designadamente os candidatos que 
concorreram para o processo de R&S supra referido. 

Os dados pessoais que recolhemos (nome, email, contato telefónico, morada, dados da carta de 
condução, nif, nº cartão de cidadão) são indispensáveis para processar a candidatura ao 
mencionado processo de R&S e executar quaisquer transações no âmbito do mesmo. A licitude do 
tratamento baseia-se no interesse legítimo da Ana e na necessidade do mesmo para execução de 
diligências pré-contratuais. 

O tratamento dos dados pessoais do candidato pode ser efetuado com recurso a entidades 
contratadas ou subcontratadas pela Ana, para efeitos da candidatura ao processo de R&S com as 
finalidades acima referidas. Neste caso, estas entidades ficam obrigadas a desenvolver as medidas 
técnicas e organizativas adequadas a garantir que o tratamento dos dados pessoais recolhidos no 
processo de R&S satisfará os requisitos legais, designadamente no domínio da Segurança e 
Confidencialidade, para assegurar os direitos do candidato. 

Os dados pessoais do candidato não serão transmitidos a terceiros com outras finalidades sem o 
seu consentimento expresso. 

Os dados pessoais são conservados apenas pelo período de tempo necessário para cumprimento 
da finalidade que motivou a sua recolha ou tratamento, sem prejuízo do respeito pelos prazos 
legalmente definidos para o efeito, designadamente: 

i. Os dados constantes de candidaturas que não sejam aceites serão imediatamente 
apagados; 

ii. Os dados constantes de candidaturas aceites mas cujos candidatos não foram 
selecionados para a fase de entrevista serão conservados pelo período de um ano; 

iii. Os dados constantes de candidaturas aceites cujos candidatos foram selecionados para 
a fase de entrevista mas não foram contratados serão conservados pelo período de cinco 
anos. 

O titular dos dados pessoais pode exercer os seus direitos de acesso, retificação, eliminação, 
limitação, oposição e portabilidade. Para exercer esses direitos, o titular deverá solicitar por escrito 
através do email recrutamento.ana@ana.pt com conhecimento do DPO designado pela ANA: 

mailto:recrutamento.ana@ana.pt
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dpo@ana.pt, devendo fazer prova da sua identidade e especificar o direito ou direitos que 
pretende exercer. 
Ao candidatar-se a este processo, deverá indicar que leu e aceitou a Politica de Privacidade da 
ANA supra referida (que pode ser consultada no site www.ana.pt) e que tomou conhecimento 
que os dados pessoais incluídos neste processo de R&S serão necessários para processar a sua 
candidatura a este processo de R&S. 
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