
 
 

Está aberta uma vaga para: 
 

Técnico de Arquitetura paisagista para SPEA Açores 
(m/f) 

 
A SPEA é uma ONG de Ambiente com diversos projetos de conservação de aves e de 
biodiversidade na Região Autónoma do Açores. O cargo é criado para apoiar na realização das 
ações sob responsabilidade da SPEA no âmbito do projeto LIFE IP Azores Natura 
(LIFE17/IPE/PT/000010), do qual é parceira. 

O técnico/a a contratar será responsável pela requalificação ambiental de um dos trilhos mais 
emblemáticos da ilha de São Miguel, o trilho de acesso ao ponto mais alto da ilha o Pico da Vara, 
localizado na ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme. Esta intervenção pretende minimizar o 
impacto da visitação nos habitats naturais e promover uma visitação sustentável da ZPE, 
aproveitando o processo para assegurar o restauro ecológico da área envolvente do percurso 
através da remoção de espécies exóticas invasoras e plantação de espécies nativas. 

Tarefas principais: 

• Levantamento da situação atual no terreno; 
• Desenvolvimento da proposta de requalificação; 
• Desenho e aquisição das estruturas a instalar para requalificação do percurso; 
• Desenho técnico das plantas do projeto; 
• Apresentação e debate do projeto com diferentes agentes locais; 
• Supervisão e acompanhamento dos trabalhos no terreno; 
• Escrita de relatórios de progresso e relatório final desta ação; 
• Apoio no desenvolvimento de candidaturas a projetos complementares; 

 

Requisitos: 

• Licenciatura na área da Arquitetura Paisagística ou similares; 
• Domínio de software de desenho técnico;  
• Domínio de software de SIG; 
• Conhecimentos de informática na ótica do utilizador, especialmente Microsoft Office®. 
• Residência ou disponibilidade para viver em São Miguel; 
• Domínio falado e escrito das línguas portuguesa e inglesa; 
• Organizado e responsável no cumprimento das tarefas atribuídas e assistência a 

reuniões, atividades e eventos programados; 
• Caráter dinâmico, empreendedor, capaz de encontrar soluções para os problemas 

correntes de um projeto; 
• Capacidade de organização e de comunicação; 
• Capacidade de trabalhar em equipa e de relacionamento com voluntários e orientação 

de estagiários; 
• Capacidade de elaboração de relatórios técnicos e de materiais divulgativos; 



• Carta de condução. Preferência para experiência na condução de veículos todo-o-
terreno. 

 

 
 
  
Condições de trabalho: 

O cargo prevê um salário bruto na ordem de €1150, em regime de contrato de trabalho a termo 
certo por 12 meses, renovável.  
 
Candidatura 

Todas as candidaturas devem conter curriculum vitae resumido (máximo de 3 páginas) e carta 
de motivação com mínimo de 2 referências, dirigido exclusivamente por correio eletrónico para 
rui.botelho@spea.pt com a referência “PaisagistaAçores2021” em assunto, até ao dia 8 de 
janeiro de 2021 inclusive. Não serão aceites candidaturas que não cumpram estes requisitos ou 
que sejam submetidas após esta data.  
 
Nota importante:  
A SPEA reserva-se ao direito de não selecionar qualquer dos candidatos que se apresentem, se 
entender que não reúnem as condições para o cargo. 
 


