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Siemens Tech Talks já estão online
•

Plataforma reúne webinars e sessões informativas da empresa sobre
as mais recentes tendências em tecnologia

•

Especialistas da Siemens estão disponíveis para esclarecer dúvidas e
partilhar conhecimento

•

As sessões interativas são gratuitas e podem ser acompanhadas em
direto

A Siemens Portugal lançou a sua mais recente plataforma de debate e partilha de
informação, a Siemens Tech Talks, que reúne as dezenas de webinars e sessões
informativas sobre inovação tecnológica que a empresa tem organizado e que tem
agendados para as próximas semanas. Nestas sessões, especialistas e técnicos da
empresa debatem as principais tendências das áreas da indústria e infraestruturas
inteligentes, apoiam os participantes na otimização dos serviços e equipamentos
instalados nas suas empresas e aconselham na tomada de decisões.

As Siemens Tech Talks são gratuitas e de acesso livre, podendo-se participar em
direto ou assistir às mais de 70 gravações das edições passadas. Para tal, basta
fazer o registo na sessão escolhida. É ainda possível esclarecer dúvidas e interagir
com especialistas da empresa das mais diversas áreas. A agenda das sessões
pode ser consultada aqui.

Uma das próximas sessões das Siemens Tech Talks será dedicada à energia
solar fotovoltaica e está agendada para dia 27 de outubro, às 16h00.
A energia solar tem vindo a revolucionar o mercado da energia elétrica,
promovendo a sustentabilidade e a descarbonização económica e ambiental. Nesta
sessão, especialistas da Siemens vão apresentar algumas das ferramentas
tecnológicas que a empresa disponibiliza ao mercado com o intuito de apoiar esta
transição energética, como os inversores centralizados SINACON. Serão também
abordadas as soluções de ligação à rede, com ou sem armazenamento de energia,
bem como a legislação e as normas portuguesas.
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Para além das soluções para o solar, nas próximas semanas estarão também em
destaque nas Siemens Tech Talks os softwares SIMARIS, que permitem fazer o
planeamento e o dimensionamento das instalações elétricas de todo o tipo de
edifícios e infraestruturas.
Atenta às mais recentes inovações e às tendências dos setores onde atua, a
Siemens mantém-se ao serviço da sociedade e dos seus principais parceiros
através da partilha do seu conhecimento.

Mais informações disponíveis em https://siemens.tech-talks.pt/

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

M Public Relations
Ingrid Arruda Moreira | +351 93 471 98 43 | e-mail: iam@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 a Siemens Portugal
A Siemens está em Portugal há 114 anos empregando atualmente 2.785 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 (Berlim e Munique) é um grupo empresarial tecnológico, 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 especial nas áreas da produção e distribuição de energia, infraestruturas inteligentes
para edifícios e sistemas de produção distribuída de energia, assim como na automação e digitalização nas
indústrias de processos e transformadoras. Através da empresa Siemens Mobility, com gestão separada,
fornecedor líder de soluções de mobilidade inteligente para o transporte ferroviário e rodoviário, a Siemens está a
moldar o mercado mundial de serviços de transporte de passageiros e de cargas. Através da sua posição
maioritária nas empresas cotadas em bolsa Siemens Healthineers AG e Siemens Gamesa Renewable Energy, a
Siemens é também um fornecedor líder mundial de tecnologia médica e de serviços de saúde digitais, assim como
de soluções que respeitam o ambiente para produção de energia eólica, onshore e offshore. No ano fiscal de 2019,
findo a 30 de setembro de 2019, a Siemens gerou receitas de 86,8 mil milhões de euros e um resultado líquido de
5,6 mil milhões de euros. No fim de setembro de 2019, a Siemens empregava cerca de 385.000 colaboradores a
nível mundial. Para mais informações visite www.siemens.com.
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