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Press  

 Lisboa, 17 de dezembro 2018 

3.ª edição do prémio Geração SIMARIS Design 

Siemens lança competição tecnológica para 
estudantes portugueses  
 

 Viagens a centro tecnológico da Siemens na Alemanha são alguns dos 

prémios a concurso 

 Estabelecimentos de ensino ganham versão profissional da aplicação 

 Inscrições a decorrer até dia 20 dezembro 

 

A Siemens acaba de lançar a nova edição da sua competição de apoio ao ensino 

superior, o Geração SIMARIS Design. Este concurso insere-se numa lógica de 

preparação dos estudantes para o mercado de trabalho, promoção das áreas com 

maior empregabilidade e dotar as instituições de ensino com a mais recente 

tecnologia, neste caso da área da energia. 

 

O concurso nacional Geração SIMARIS Design incentiva os estudantes de 

engenharia eletrotécnica a desenvolver um projeto de eletricidade de um edifício, 

que lhes pode garantir uma viagem ao centro Totally Integrated Power da Siemens, 

na Alemanha. Aqui terão a oportunidade de conhecer a equipa que desenvolveu as 

aplicações SIMARIS. Os dois alunos da primeira equipa classificada ficarão 

automaticamente selecionados para fazerem estágios profissionais na Siemens. 

 

Para além disso, todos os estabelecimentos de ensino superior que participem pela 

primeira vez no desafio receberão uma licença de utilização do SIMARIS Design na 

versão profissional. 

 

“O empenho com que alunos e professores abraçam esta iniciativa é assinalável, o 

que só comprova a vitalidade e qualidade do ensino da engenharia nacional. Para 

além de termos acesso a uma bolsa de grandes talentos, com diversos 

participantes de edições anteriores a trabalhar na Siemens, somos todos os anos 

agradavelmente surpreendidos com as competências, as boas ideias e a excelente 

atitude dos estudantes portugueses, que abraçam este desafio com grande 

https://www.siemens.com/pt/pt/home/empresa/hr/jobs/geracaosimaris.html
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motivação”, afirmou Fernando Silva, director da divisão Energy Management da 

Siemens Portugal. 

 

Para concorrer, os candidatos têm de ser alunos do ensino superior e ter, no seu 

plano curricular, disciplinas de projeto de instalações elétricas. Depois, basta formar 

um grupo constituído por dois alunos e um professor e apresentar um projeto que 

utilize as capacidades da aplicação SIMARIS Design. Esta aplicação dimensiona as 

instalações elétricas em todo o tipo de edifícios e infra-estruturas, exportando textos 

descritivos, mapas de equipamentos e esquemas elétricos.  

 

As inscrições decorrem até 20 de dezembro, no site do Desafio Geração SIMARIS, 

onde já estão disponíveis todas as informações e o regulamento do concurso. Vão 

existir numa primeira fase duas qualificativas, sendo que o desafio final será a 28 

de fevereiro de 2019, na sede da empresa em Alfragide. 

 

As duas primeiras edições deste concurso contaram com a participação de 108 

alunos  e 17 professores, de 14 universidades de todo o país. Destes, mais de uma 

dezena de participantes estão atualmente a estagiar ou a trabalhar na Siemens ou 

a trabalhar em projetistas.  

 

Através deste desafio, a Siemens Portugal, ambiciona contribuir para uma ainda 

melhor formação dos estudantes e reconhecer jovens talentos da engenharia 

nacional, preparando-os para os desafios do futuro. O sucesso deste programa já o 

levou a ser considerado uma melhor prática pela Siemens AG, tendo também sido 

replicado em Espanha. 

 

Sala de imprensa da Siemens Portugal disponível aqui.  

 

Contacto para jornalistas 

Rita Silva | 96 458 24 99 | E-mail: ritas.silva@siemens.com 

 

M Public Relations 

Ingrid Arruda Pereira | 93 471 98 43 | e-mail: iam@mpublicrelations.pt 

Ricardo Quintela | 91 769 59 40 | e-mail: rquintela@mpublicrelations.pt    

 

Sobre a Siemens Portugal  
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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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