Imprensa
Lisboa, 11 de dezembro de 2018

Siemens Portugal contrata 311 novos
colaboradores num ano
• Recrutamento muito acima do inicialmente previsto
• Num só dia entraram 20 novos colaboradores na empresa
• TI, engenharia e financeira foram as áreas para as quais a empresa mais
recrutou
A Siemens Portugal contratou 311 novos colaboradores altamente qualificados, no ano
comercial que terminou em setembro de 2018. No ano anterior, a empresa tinha recrutado
259 novos colaboradores, registando-se assim um crescimento de quase 20% em novas
contratações. Num só dia entraram 20 novos colaboradores na Siemens.

Pedro Pires de Miranda, Presidente Executivo da Siemens Portugal, realçou que
“inicialmente tínhamos previsto recrutar 240 pessoas mas fechámos o ano com 311 novas
contratações. Este crescimento da equipa reflete a grande aposta que fazemos na captação
e no reforço dos centros de competências de engenharia e de tecnologias de informação e
nos centros de serviços partilhados que temos localizados no País”. A Siemens exporta
para 56 países e tem “um negócio em clara expansão, por isso estamos sempre
empenhados em recrutar os melhores talentos para as nossas equipas e em formar e
qualificar ainda mais as nossas pessoas.”

As áreas com maior número de contratações foram as tecnologias de informação (TI), as
engenharias, electrónica e mecatrónica, e especialistas financeiros e de gestão de recursos
humanos. No mesmo período, a empresa recebeu ainda 89 estagiários profissionais, que
desempenharam funções nas áreas da eletrónica, TI, automação, mecatrónica, finanças,
gestão e administração, entre outras. Os programas de estágios que a Siemens desenvolve
têm, por norma, uma taxa de empregabilidade que ronda os 80%, ou seja, a grande maioria
dos estagiários acaba por ser integrada na organização.

A Siemens Portugal conta agora com 2.333 profissionais de 44 nacionalidades. A média de
idades é de 34 anos e 40% dos colaboradores são do género feminino (18% das mulheres
que trabalham na Siemens ocupam cargos de chefia).
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Até 2020, a empresa vai contratar mais 400 pessoas, para fazer face à expansão do Lisbon
Tech Hub, um centro de competências internacional de TI, onde já trabalham 600 pessoas
com um foco especial nas áreas da cibersegurança, inteligência artificial e robótica.
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Sobre a Siemens Portugal
A Siemens está em Portugal há 113 anos empregando atualmente 2.333 profissionais. A Siemens sedeou em
Portugal vários centros de competência mundiais nas áreas da energia, 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 é um grupo empresarial líder de mercado em tecnologia, que se destaca há mais de 170 anos pela
excelência da sua engenharia, inovação, qualidade, fiabilidade e internacionalidade. A empresa está presente em
todo o mundo, com enfoque nas áreas de eletrificação, automação e digitalização. Sendo um dos maiores
produtores mundiais de tecnologias energeticamente eficientes, com grande economia de recursos, a Siemens é
um dos fornecedores líderes de soluções eficientes para a produção e transmissão de energia, e pioneira em
soluções para infraestruturas, automação, acionamentos e soluções de software para a indústria. Através da sua
subsidiária Siemens Healthineers AG, cotada na Bolsa, é também um fornecedor líder de equipamentos de
imagiologia médica – desde sistemas de tomografia computorizada e de ressonância magnética a diagnósticos
laboratoriais e tecnologias de informação clínica. No ano fiscal de 2018, findo a 30 de setembro de 2018, a
Siemens gerou receitas de 83,0 mil milhões de euros e um resultado líquido de 6,1 mil milhões de euros. No fim de
setembro de 2018, a Siemens empregava mundialmente cerca de 379.000 colaboradores. Para mais informações,
consulte a internet em www.siemens.com.
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