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Imprensa 
             15 de fevereiro de 2023 

 

Siemens lança competição universitária 
Accelerate Challenge 

 

• As inscrições arrancam a 15 de fevereiro e terminam a 16 de março 

• Os vencedores ganham um estágio remunerado de um ano na empresa e uma 

viagem à Madeira para conhecer um projeto de armazenamento de energia 

com tecnologia Siemens  

• A universidade da equipa vencedora vai receber soluções Siemens para 

reforçar a sua oferta letiva 

A nova competição universitária da Siemens chama-se Accelerate Challenge. Este 

desafio convida os estudantes a refletir sobre a transição energética digital em curso, 

e visa dar-lhes a conhecer algumas das soluções tecnológicas da Siemens que 

apoiam este processo e que ajudam a descarbonizar a economia. Além da vertente 

de sustentabilidade, este concurso pretende ainda melhor preparar os estudantes 

para o mercado de trabalho. 

As inscrições das equipas, que devem integrar dois estudantes e um professor-

coordenador, arrancam a 15 de fevereiro e terminam a 16 de março. O concurso 

destina-se a jovens que estejam neste momento inscritos num estabelecimento de 

ensino superior em território nacional e que frequentem um curso com cadeiras de 

projeto de instalações elétricas. 

Em concreto, o desafio passa pela criação do projeto de uma infraestrutura de 

energia elétrica, utilizando todas as capacidades da aplicação SIMARIS1 – que 

permite o cálculo e o dimensionamento das redes elétricas -, bem como de outras 

ferramentas de dimensionamento da Siemens que serão disponibilizadas para esse 

efeito. 

Os vencedores do concurso têm direito a um estágio profissional remunerado de 12 

meses numa das áreas de negócio da Siemens Portugal e a uma viagem à Madeira 

para conhecer a solução de armazenamento de energia que a Siemens e a Fluence 

 
1 Esta aplicação dimensiona as instalações elétricas em todo o tipo de edifícios e infraestruturas, exportando textos 
descritivos, mapas de equipamentos e esquemas elétricos. 

https://www.siemens.com/pt/pt/empresa/hr/jobs/accelerate-challenge.html
https://press.siemens.com/pt/pt/comunicadodeimprensa/siemens-e-fluence-apoiam-transicao-energetica-da-ilha-da-madeira-e-aumentam


 

 

2 

 

ali instalaram a pedido da Empresa de Electricidade da Madeira. Além disso, o 

estabelecimento de ensino da equipa vencedora vai receber soluções Siemens para 

reforçar a sua oferta letiva. 

“Iniciativas como o Accelerate Challenge contribuem para que os alunos entrem em 

contacto com conceitos e tecnologias que serão muito úteis no decorrer do seu 

percurso académico e, mais tarde, na sua vida profissional, neste caso numa área 

crucial como é a da transição energética digital. Para além disso, os estabelecimentos 

de ensino envolvidos terão a oportunidade de melhorar e diversificar a oferta 

formativa, uma vez que poderão equipar os seus espaços letivos com tecnologias de 

última geração”, afirma Fernando Silva, presidente executivo da Siemens Portugal e 

responsável pela unidade de negócio Smart Infrastructure da Siemens. “Esta 

competição também permite à Siemens conhecer novos talentos, os quais poderão vir 

a integrar as nossas equipas, que estão em constante crescimento”. 

O Accelerate Challenge começa em março com a fase de execução em que as 

equipas em competição recebem o enunciado do desafio, tendo cerca de dois meses 

para elaborar o seu projeto. Após a entrega e análise dos projetos, os finalistas serão 

conhecidos em maio e realiza-se a final na sede da empresa em Alfragide.  

As equipas, que representarão o estabelecimento de ensino superior em que se 

encontram inscritas, poderão contar com um terceiro elemento, desde que seja um 

aluno de um curso diferente dos outros dois. Não podem participar estudantes que 

sejam ou tenham sido colaboradores da Siemens. 

Mais informações disponíveis em: siemens.pt/acceleratechallenge  

 

Contacto para jornalistas 

Rita Silva | 96 458 24 99 | 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  

mailto:ritas.silva@siemens.com
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mailto:smsantos@mpublicrelations.pt
https://twitter.com/siemensportugal
https://press.siemens.com/pt/pt
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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, ajudando-os a transformar o dia-a-dia 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 2022, terminado a 30 de setembro de 2022, o Grupo Siemens gerou receitas de 72 mil 

milhões de euros e um resultado líquido de 4,4 mil milhões de euros. A 30 de setembro de 2022, a empresa tinha cerca 

de 311.000 colaboradores a nível mundial. Para mais informações, visite: www.siemens.com. 

https://twitter.com/SiemensPortugal
http://www.siemens.com/

