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Siemens Portugal volta a abrir as portas a jovens 

talentos da área tecnológica 

 

• Novo programa de estágios da Siemens Portugal destina-se a jovens com formação 

superior em diferentes áreas, como a engenharia, tecnologias de informação e 

matemática  

• Candidaturas para a 1.ª edição da Data & Digital Academy decorrem até 30 de 

novembro e os estágios arrancam em janeiro de 2023 

• Os candidatos selecionados vão passar por áreas como a Nuvem, Inteligência 

Artificial e Gestão de Dados 

 

A Siemens Portugal lança a 1.ª edição da Data & Digital Academy, um novo programa de 

estágios remunerados do Lisbon Tech Hub, o centro de competências internacional de 

tecnologias de informação que a empresa tem em Portugal, para jovens com formação 

superior nas áreas da engenharia informática, tecnologias de informação, matemática 

aplicada, biomédica, data science, engenharia eletrotécnica, engenharia mecânica, 

finanças, entre outras.  

 

Nesta primeira edição, que arranca em janeiro de 2023, a Data & Digital Academy irá 

proporcionar um estágio remunerado de um ano a 12 jovens. Esta nova oportunidade 

destina-se a candidatos que queiram trabalhar numa empresa tecnológica multinacional, 

que está em constante inovação, e contribuir com espírito colaborativo, capacidades 

individuais, criatividade e dedicação para desenvolver tecnologias que podem mudar o dia a 

dia das pessoas. As candidaturas podem ser feitas aqui, até 30 de novembro. 

 

Após o período de seleção, os 12 talentos terão a oportunidade de passar um mês por três 

áreas diferentes: Nuvem, Inteligência Artificial e Gestão de Dados. Posteriormente, 

https://jobs.siemens.com/jobs/337834?lang=en-us


consoante o seu perfil, cada estagiário será integrado nas equipas de uma dessas três 

áreas para aprofundar os seus conhecimentos e ganhar experiência. Além disso, terão 

ainda a possibilidade de participar em projetos internacionais que a empresa esteja a 

desenvolver nestas áreas.  

 

Sobre a primeira edição da Data & Digital Academy, Sofia Penim, responsável pelo centro 

de testes de software do Lisbon Tech Hub, destaca que “esta é uma oportunidade singular 

de trabalhar numa equipa criada recentemente, o que proporciona uma maior capacidade 

de crescimento para os estagiários”. “Outro fator diferenciador é a integração numa área 

que, sendo de tecnologias de informação, está fortemente relacionada com o mundo das 

finanças e do financiamento de projetos dentro do universo Siemens”, acrescenta. 

 

A maioria dos participantes dos vários programas de estágios são posteriormente 

integrados na Siemens Portugal, como é o caso do Finance Trainee Program, para a área 

financeira, a Cloud Academy ou a SAP Academy, para a área das tecnologias de 

informação, que têm taxas de integração superiores a 80%. No ano fiscal que terminou em 

setembro de 2022, a Siemens Portugal proporcionou estágios a 163 jovens.  

 

Sobre o Lisbon Tech Hub 

 

O Lisbon Tech Hub é o centro de competências internacional de tecnologias de informação 

(TI) que a Siemens tem sediado em Portugal. Com um histórico já de oito anos, o Lisbon 

Tech Hub conta com mais de 1.300 especialistas altamente qualificados, estando em 

constante crescimento. No ano fiscal que terminou a 30 de setembro de 2022, foram 

recrutados mais cerca de 200 novos colaboradores para este centro de competências.  

 

As equipas de especialistas do Lisbon Tech Hub continuam a desenvolver projetos para o 

universo mais vasto da Siemens, em campos que vão desde a cibersegurança ao 

desenvolvimento e teste de software, passando pelos grandes dados, inteligência artificial e 

ainda serviços de infraestruturas na nuvem e de TI. Trabalhando em estreita colaboração 

com as múltiplas áreas de negócio da Siemens, como a indústria, infraestruturas ou 

mobilidade, os profissionais do Lisbon Tech Hub desenvolvem e oferecem soluções 

inovadoras que estas disponibilizam aos seus clientes. 

 

Contacto para jornalistas 

Rita Silva | 96 458 24 99 | ritas.silva@siemens.com      

 

mailto:ritas.silva@siemens.com


M Public Relations 

Tiago Varzim | 931 172 991 | tvarzim@mpublicrelations.pt  

Sofia Martins Santos | 925 294 414 | smsantos@mpublicrelations.pt  

 

Siga-nos no Twitter: https://twitter.com/siemensportugal   

Mais comunicados de imprensa da Siemens Portugal disponíveis em 

https://press.siemens.com/pt/pt  

 

Sobre o Grupo Siemens em Portugal 

O Grupo Siemens está em Portugal há 116 anos e empregava, a 30 de setembro de 2022, 3.222 profissionais. Ao longo dos 

últimos anos, a empresa sediou no país vários centros de competência mundiais nas áreas da energia, indústria, 

infraestruturas, tecnologias de informação e serviços partilhados, que exportam soluções e serviços made in Portugal para os 

cinco continentes. Para mais informações visite www.siemens.pt ou https://twitter.com/SiemensPortugal  

 

A Siemens AG (Berlim e Munique) é uma empresa tecnológica focada na indústria, infraestruturas, transportes e saúde. A 

empresa cria tecnologia com propósito para benefício dos seus clientes - sejam fábricas com maior eficiência de recursos, 

cadeias de aprovisionamento resilientes, edifícios e redes mais inteligentes, transportes mais sustentáveis e confortáveis, ou 

cuidados de saúde mais avançados. Ao combinar os mundos real e digital, a Siemens capacita os seus clientes para 

transformarem as suas indústrias e mercados, melhorando o quotidiano de milhares de milhões de pessoas. A Siemens 

também detém uma participação maioritária na Siemens Healthineers, uma empresa cotada na bolsa e líder mundial de 

tecnologia médica que está a definir o futuro dos cuidados de saúde. Além disso, a Siemens detém uma participação 

minoritária na Siemens Energy, líder mundial na transmissão e produção de energia elétrica. No ano fiscal de 2021, terminado 

a 30 de setembro de 2021, o Grupo Siemens gerou receitas de 62,3 mil milhões de euros e um resultado líquido de 6,7 mil 

milhões de euros. A 30 de setembro de 2021, a empresa tinha cerca de 303.000 colaboradores a nível mundial. Para mais 

informações, visite: www.siemens.com.  

 

mailto:tvarzim@mpublicrelations.pt
mailto:smsantos@mpublicrelations.pt
https://twitter.com/siemensportugal
https://press.siemens.com/pt/pt
http://www.siemens.pt/
https://twitter.com/SiemensPortugal
http://www.siemens.com/

