
 

Imprensa  

 Lisboa, 20 de abril de 2022 

Siemens lança nova edição da SAP Academy 
 

• 5.ª edição do programa de estágio conta com dez vagas e dura um ano 

• Cerca de 90% dos estagiários das quatro edições anteriores foram integrados nas 

equipas da Siemens  

• Processo de seleção vai decorrer no mês de abril e maio 

 

A Siemens acaba de lançar a nova edição da SAP Academy, um programa de estágio que 

forma jovens nas diversas áreas do sistema integrado de gestão de empresas SAP1, 

competências com muita procura no mercado de trabalho. 

 

Na sua quinta edição, este programa destaca-se por – entre outros fatores – não serem 

necessários conhecimentos de SAP para entrar. Os candidatos devem ser licenciados em 

tecnologias de Informação, gestão de empresas, finanças, economia ou numa área similar. 

Ao longo do programa, que já contou com cerca de 40 pessoas no total das quatro edições 

anteriores, os participantes vão adquirindo competências e ferramentas específicas para a 

integração futura nas equipas da Siemens que trabalham em SAP. 

 

A atual edição tem dez vagas, começa a recrutar em abril e decorre entre 1 de julho de 2022 e 

30 de junho de 2023. O período de formação inicial é de um mês, dividido em três áreas: 

Competências gerais, SAP e Lisbon Tech Hub. No final do primeiro mês, os alunos entram para 

as equipas onde desenvolverão o estágio.  

 

Nas primeiras quatro edições, cerca de 90% dos participantes foram integrados nas equipas do 

Lisbon Tech Hub, o centro de tecnologias de informação global que a empresa tem sediado em 

 
1 System Applications and Products in Data Processing 

https://new.siemens.com/pt/pt/empresa/stories/life-at-siemens/2022/sap-academy-onde-podes-aprender-com-o-teu-futuro-eu.html
https://jobs.siemens.com/jobs/303289


Portugal. Os membros que integram a equipa podem, um dia, vir a contribuir para a SAP 

Academy, passando de estagiários a formadores. 

 

No ano comercial passado (findo a 30 de setembro de 2021), o Grupo Siemens integrou 212 

novos colaboradores nas suas equipas. Entre as apostas do Grupo continuaram a estar os 

novos talentos. No total, nesse período, foram também recrutados 216 estagiários, resultado 

para o qual muito contribuíram os programas de estágios para as áreas financeira e de 

tecnologias da informação, como o Finance Trainee Program e o Siemens Cloud Academy ou a 

SAP Academy, respetivamente. 

 

As candidaturas podem ser feitas, aqui. 

Saiba mais sobre o Lisbon Tech Hub, aqui. 

 

Contacto para jornalistas 

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

 

M Public Relations 

Ricardo Quintela | 917 695 940 | rquintela@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 21 de fevereiro de 2022, 3.045 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.  
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