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Imprensa  

 Lisboa, 8 de janeiro de 2019 

 
  

Siemens Portugal lança 2.ª edição do Finance 
Trainee Program 
  

• Candidaturas abertas para programa de estágios na área financeira  

• Estágios anuais remunerados começam a 21 de janeiro de 2019 

• Mais de 90% dos alunos que terminaram 1ª edição do programa foram 

integrados na empresa 

 

A Siemens Portugal apresenta a 2.ª edição do Finance Trainee Program, um 

programa de estágios anuais remunerados para estudantes recém-graduados na 

área financeira. As candidaturas devem ser feitas aqui e este ano estão disponíveis 

14 vagas. 

 

Os estágios remunerados destinam-se a candidatos que ambicionem integrar uma 

multinacional como a Siemens, e fazer a diferença em mercados como os da 

energia, saúde, indústria, infra-estruturas, tecnologias de informação ou serviços, 

que sejam fluentes em inglês e que tenham licenciatura ou mestrado em gestão, 

finanças, contabilidade ou economia. 

  

Durante o ano, os trainees vão integrar duas equipas distintas da área financeira, 

uma a cada seis meses, tendo a oportunidade de ter dois orientadores e formação 

contínua on-the-job sobre as diferentes atividades desta comunidade, que 

representa mais de 35% da força de trabalho da Siemens em Portugal e que 

trabalha diariamente com equipas de diferentes países e regiões.  

 

Mais de 90% dos candidatos que concluíram o estágio da 1.ª edição do Finance 

Trainee Program, que começou em janeiro de 2018, foram integrados na Siemens e 

estão alocados às mais diversas áreas de negócio e centros de serviços 

partilhados. 

 

applewebdata://ACF4F39A-EFDB-4367-9DE2-BB8EC05379E2/www.siemens.pt/imprensa
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Peter Haendel, CFO da Siemens Portugal, destaca que “os colaboradores da área 

financeira são fundamentais numa empresa como a Siemens. São também eles 

que determinam o sucesso de cada projeto e da Siemens como um todo, em 

Portugal e no estrangeiro. É por isso que apostamos em novos talentos através do 

Finance Trainee Program, para promover o dinamismo e o conhecimento financeiro 

em todas as áreas da empresa, incluindo centros de competências e centros de 

serviços partilhados.” 

 

Em setembro de 2018, a equipa da Siemens Portugal passou a contar com 2.333 

profissionais. No último ano comercial, foram recrutados 311 colaboradores 

altamente qualificados. No mesmo período, a empresa recebeu ainda 89 

estagiários profissionais. O crescimento do negócio da Siemens Portugal tem 

permitido à empresa expandir a sua equipa não só no mercado nacional, mas 

também no plano internacional. 

 

• Saiba mais sobre o Finance Trainee Program aqui. 
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Rita Silva | +351 96 458 24 99 | e-mail: ritas.silva@siemens.com 
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Ingrid Arruda Moreira | +351 93 471 98 43 | e-mail: iam@mpublicrelations.pt  
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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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