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Imprensa  

 Lisboa, 8 de outubro de 2019 

Siemens e NOVA IMS lançam pós-graduação 

em “IT Product Management”  

• Pós-graduação pretende responder às necessidades do mercado de TI 

• Melhores alunos farão estágios na Siemens Portugal 

• Empresa vai oferecer bolsas de estudo completas a seis dos alunos da 

pós-graduação 

 

A NOVA Information Management School (IMS), da Universidade Nova de Lisboa, e a 

Siemens arrancam, já este mês, com a primeira pós-graduação conjunta em “IT 

Product Management”. O programa tem oito cadeiras de 32 horas cada, repartidas por 

dois semestres, e destina-se a um grupo de 20 alunos em horário pós-laboral. O 

objetivo é o de criar um novo perfil de competências para responder à procura de 

gestores de produto na área das Tecnologias de Informação (TI). Através desta pós-

graduação, para além de estarem a enveredar por uma área de grande 

empregabilidade, os alunos poderão adquirir experiência profissional numa grande 

multinacional.  

 

Os alunos desta pós-graduação vão passar a conseguir identificar, implementar e gerir 

soluções inovadoras na área das TI, passando a saber utilizar metodologias de gestão 

de projeto, gestão de serviço, gestão financeira e melhoria contínua. Tudo isto sem 

descurar as tendências na área da inovação. A pós-graduação integra disciplinas 

fulcrais para quem quer desempenhar uma carreira na gestão de TI, tais como Agile, 

Project Management, ITIL (Information Technology Infrastructure Library), 

Cybersecurity, Artificial Intelligence, Internet of Things, Lean, entre outras. 

Todos os alunos selecionados vão beneficiar do protocolo Siemens – NOVA IMS no que 

diz respeito ao valor das propinas. Sendo que a Siemens vai oferecer bolsas de estudo 

completas aos seis melhores alunos desta pós-graduação. 

Além disto, aos quatro melhores alunos será dada a possibilidade de fazerem os seus 

estágios na Siemens Portugal.  
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A pós-graduação surge a partir de uma parceria que a Siemens estabeleceu com a 

NOVA IMS, uma das melhores universidades de TI a nível mundial, e onde estudaram 

muitos colaboradores da empresa.  

              

Mais informação sobre a NOVA Information Management School em 

www.novaims.unl.pt 

 

Sala de imprensa Siemens Portugal disponível aqui.  

 

Contacto para jornalistas 

Rita Silva | +351 96 458 24 99 | E-mail: ritas.silva@siemens.com 

 

M Public Relations 

Ingrid Arruda Pereira | +351 93 471 98 43 | e-mail: iam@mpublicrelations.pt   

Ricardo Quintela | +351 91 769 59 40 | e-mail: rquintela@mpublicrelations.pt 

 

Sobre a Siemens Portugal 

A Siemens está em Portugal há 113 anos empregando atualmente 2.469 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 

 

Sobre a NOVA Information Management School (NOVA IMS) 

Fundada em 1989, a NOVA Information Management School (NOVA IMS) é a Escola de Gestão de Informação da 

Universidade NOVA de Lisboa e tem por principal missão a promoção de ensino e de investigação de excelência na 

área da Gestão de Informação e dos Sistemas de Informação. A NOVA IMS proporciona educação de elevado nível a 

mais de 2.000 alunos e a sua oferta abrange duas licenciaturas, nove mestrados, um doutoramento e diversos cursos 

de pós-graduação. Foi a primeira instituição da Península Ibérica a integrar a iSchools, organização internacional que 

reúne as melhores escolas do mundo na investigação e ensino da gestão de informação, e possui a primeira 

licenciatura da Europa acreditada em Sistemas de Informação pela ABET (uma agência de acreditação Norte 

Americana líder mundial na certificação da qualidade em programas académicos).  A NOVA IMS é a primeira instituição 

universitária fora dos EUA a obter a acreditação GEOINT (Geospatial Intelligence) por parte da United States 

Geospatial Intelligence Foundation (USGIF), sendo igualmente detentora de uma certificação de qualidade ISO 

9001:2008 
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