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Imprensa  

 Lisboa, 22 abril de 2021 

 

Siemens Portugal promove 4ª edição de 
programa de estágios na área financeira 
 

• Estão abertas as candidaturas para o Finance Trainee Program, programa 
específico para recém-licenciados em finanças, gestão, economia e 
contabilidade 

• Nas edições passadas participaram 41 estagiários, dos quais 70% foram 
integrados na empresa  

 

A Siemens Portugal lança a 4ª edição do Finance Trainee Program, um programa 

de estágios remunerados para estudantes recém-licenciados em finanças, gestão, 

economia e contabilidade. As primeiras três edições do programa promoveram um 

total de 41 estágios e tiveram uma taxa de integração na empresa na ordem dos 

70%.  

 

Com a duração de 12 meses, esta edição do programa conta com 11 vagas e 

arranca no próximo dia 14 de junho de 2021. 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. As candidaturas podem ser feitas aqui.  

 

Os candidatos escolhidos passarão por duas equipas financeiras diferentes, 

trabalhando 6 meses em cada uma, e terão dois mentores e um buddy, que o 

acompanhará durante todo o processo. Terão oportunidade de obter formação 

contínua on-the-job, acesso a plataformas internas de e-learning e de contactar 

com várias áreas da empresa. 

 

A Siemens Portugal tem atualmente uma comunidade financeira com mais de 640 

pessoas e conta com um centro de serviços partilhados, o Global Business 

Services, que tem mais de 880 pessoas a prestar serviços nesta área para diversos 
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países, entre eles Espanha, França, Itália, Estados Unidos da América, entre 

outros. 

 

A nível global, em 2019 e 2020, a Siemens Portugal recebeu 280 estagiários, tendo 

50% sido integrados na empresa. Mesmo durante a pandemia, a empresa recrutou 

130 pessoas para estágios em formato 100% remoto. 

 

Mais comunicados de imprensa da Siemens Portugal disponíveis em 

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

 

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

 

Contacto para jornalistas 
Rita Silva | +351 96 458 24 99 | ritas.silva@siemens.com   

 

M Public Relations:  

Ricardo Quintela | +351 917 695 940 | rquintela@mpublicrelations.pt  

 

 
Sobre o Grupo Siemens em Portugal  
O Grupo Siemens está em Portugal há 115 anos e empregava, a 30 de setembro de 2020, 2.887 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 um grupo empresarial tecnológico global, que se destaca há mais de 170 

anos pela excelência da sua engenharia, inovação, qualidade, fiabilidade e internacionalidade. Presente em todo o 

mundo, a empresa foca-se em infraestruturas inteligentes para edifícios, sistemas distribuídos de energia, e na 

automação e digitalização das indústrias de processo e transformadoras. A Siemens liga o mundo digital ao mundo 

virtual para benefício dos seus clientes e da sociedade em geral. Através da Mobility, um fornecedor líder de 

soluções inteligentes de mobilidade para o transporte ferroviário e rodoviário, a Siemens ajuda a moldar o mercado 

mundial de serviços de transporte de passageiros e de carga. Através da sua posição maioritária na Siemens 

Healthineers, empresa cotada em bolsa, a Siemens é também um fornecedor líder mundial de tecnologia médica e 

de serviços de cuidados de saúde digitais. Além disso, a Siemens tem uma posição minoritária na Siemens Energy, 

líder global no transporte e produção de energia, que passou a estar cotada em bolsa no dia 28 de setembro 

de 2020. No ano fiscal de 2020, findo a 30 de setembro de 2020, o Grupo Siemens gerou receitas de 57,1 mil 

milhões de euros e um resultado líquido de 4,2 mil milhões de euros. A 30 de setembro de 2020, a empresa tinha 

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


