
 

 

Direção de Produto 
(Área de Intelligence Externa) 

1 Vaga de Técnico 

Conteúdos Técnicos–Económico 

m/f 

(Lisboa) 
 

A Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E. - AICEP -, entidade 

pública de natureza empresarial vocacionada para o desenvolvimento de um ambiente 

de negócios competitivo que contribua para a globalização da economia portuguesa, 

pretende recrutar um Técnico para a Área de Intelligence Externa da Direção de Produto, 

através da contratação por tempo indeterminado, que terá como principal função a 

consultoria especializada em matéria de análise económica, envolvendo entre outras 

tarefas específicas: 

 

• Recolha/levantamento e tratamento de informação de caráter económico e 

setorial de grande diversidade de fontes dispersas; 

• Produção de informação padronizada sobre mercados digitais, quer numa 

perspetiva de país quer setorial, incluindo o tratamento e análise estatística da 

importância dos mercados e dos setores com maiores oportunidades para a 

oferta portuguesa, bem como a análise dos canais de distribuição online, dos 

comportamentos dos consumidores, das cadeias de valor, comunicação e 

marketing, da logística e redes; 

• Elaboração de estudos e documentos sobre e-commerce (mercados e setores); 

• Preparação de resposta a pedidos específicos de informação sobre mercados e 

setores na vertente do comércio B2B e B2C. 

 

Competências Exigidas 

• Formação em economia ou marketing digital; 

• Elevada capacidade analítica e de research; 

• Conhecimentos de e-commerce; 

• Facilidade de extração, processamento, exploração e visualização de dados; 

• Forte capacidade de trabalho em equipa; 

• Facilidade de comunicação e de expressão escrita; 

• Domínio da língua inglesa. 



 

 

Competências Preferenciais 

• Conhecimento do funcionamento de mercados digitais; 

• Conhecimentos ao nível da conceção e desenvolvimento de dashboards; 

• Conhecimento em linguagens de programação de análise de dados (R, Python, 

por exemplo); 

• Competências específicas em soluções de automatização dos outputs; 

• Experiência em data science; 

• Experiência de consultoria. 

 

 

Os candidatos interessados deverão responder para recrutamento@portugalglobal.pt, 

enviando obrigatoriamente (i) carta de motivação em português e inglês e (ii) currículo 

em formato Europass, em português e inglês, com indicação da nota final da licenciatura 

e mestrado (se aplicável), até 19/01/2022 mencionando no assunto apenas «Ref.ª: DP-

CTE-202201-AICEP». Os candidatos pré-selecionados serão contactados no prazo 

máximo de 30 dias após o termo do prazo para receção de candidaturas. 
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