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Imprensa  

 Lisboa, 13 de abril de 2022 

 

Lisbon Tech Hub da Siemens celebra oito 
anos e já conta com mais de 1300 pessoas 
 

• Centro de competências internacional de tecnologias de informação da 

Siemens começou a operar em Portugal em 2014 

• Conta atualmente com mais de 1300 especialistas altamente qualificados, 

cem dos quais numa equipa de cibersegurança 

• Mais de 160 vagas em aberto para a empresa em Portugal na área das 

tecnologias de informação 

 

O Lisbon Tech Hub, o centro de competências internacional de tecnologias de 

informação (TI) que a Siemens tem sediado em Portugal, celebra este mês de abril 

oito anos de existência.  

 

Atualmente com mais de 1300 especialistas altamente qualificados, o Lisbon Tech 

Hub começou em 2014 com cerca de 40 pessoas, para desenvolver soluções na 

área das tecnologias da informação, que seriam utilizadas em todos os países em 

que multinacional alemã estava presente. 

 

Atualmente, este ecossistema de TI desenvolve projetos para todo o mundo 

Siemens, em diversas áreas tecnológicas como a inteligência artificial, big data, 

desenvolvimento e teste de software, nuvem, cibersegurança e serviços de 

infraestrutura de TI. Trabalha também em estreita colaboração com as várias áreas 

de negócio da Siemens, como a indústria, infraestruturas ou mobilidade, para que 

estas possam propor as soluções mais inovadoras aos seus clientes. 

 

Um dos exemplos de concretização do Lisbon Tech Hub da Siemens é a equipa 

de cibersegurança, que passou a contar recentemente com cem especialistas. Esta 

equipa presta suporte, numa base regional, a toda a empresa e implementa 

soluções de deteção e análise de ameaças cibernéticas, reais e potenciais, em 

ambientes de TI e industriais. 

https://new.siemens.com/pt/en/company/jobs/jobs/lisbontechhub.html
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“Fábrica” Mendix App em Portugal 

 

O Lisbon Tech Hub tem estado ainda a desenvolver a Mendix App Factory, uma 

plataforma escalável, colaborativa e eficiente. Neste âmbito, e ao longo do último 

ano, esta “fábrica” foi consideravelmente expandida com novas linhas de 

desenvolvimento e foram entregues mais de 30 aplicações. Recorde-se  

que o Mendix é uma plataforma de desenvolvimento de aplicações low code da 

Siemens e que permite à empresa construir e melhorar continuamente as 

aplicações da web em larga escala. 

 

A “casa” do Lisbon Tech Hub 

 

Apesar de o teletrabalho ser uma realidade na empresa, a Siemens tem 

remodelado diversos edifícios na sua sede em Alfragide para acomodar estas 

equipas e ter espaços adequados às suas dinâmicas de trabalho. Estes dispõem de 

diferentes espaços de co-work, café, auditórios, zonas de relaxamento e 

concentração, salas de jogos de arcade e de tabuleiro, matraquilhos e snooker, 

entre outros. 

 

No ano fiscal de 2021 foram recrutadas cerca de 120 novas pessoas para o Lisbon 

Tech Hub. Das quase 300 vagas em aberto atualmente para a Siemens Portugal, 

pelo menos 160 são na área das tecnologias de informação. Podem ser 

consultadas, aqui. 

 

Pode saber 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   

https://new.siemens.com/pt/pt/empresa/hr/jobs.html
https://new.siemens.com/pt/en/company/jobs/jobs/lisbontechhub.html
mailto:ritas.silva@siemens.com
mailto:rquintela@mpublicrelations.pt
mailto:smsantos@mpublicrelations.pt
https://twitter.com/siemensportugal
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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.  

https://press.siemens.com/pt/pt
http://www.siemens.pt/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSiemensPortugal&data=02%7C01%7Critas.silva%40siemens.com%7C98782a39f69a4e405d0f08d86f61ff47%7C38ae3bcd95794fd4addab42e1495d55a%7C1%7C0%7C637381813965435794&sdata=FbazLs9ieWzO8rS8xHly9vyaLJz67RdYzIYb3rTXOCw%3D&reserved=0
http://www.siemens.com/

