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Imprensa  

 Lisboa, 29 de outubro de 2019 

Siemens apresenta gémeo digital da cidade 
de Lisboa no Web Summit 2019 
 

• Projeto de visualização de dados materializa-se pelas mãos de Hélio 

Bray, street artist português 

• Siemens à procura de talento – mais de 90 vagas em aberto só para 

Portugal 

• Empresa terá uma das maiores delegações empresariais no evento: 

400 pessoas  

 

A Siemens, parceiro diamond da 10ª edição do Web Summit, vai apresentar um 

gémeo digital de Lisboa, feito através de 20 fontes diferentes de dados sobre a 

cidade, como rotas de cruzeiros, estações de carregamento de veículos elétricos, 

ciclovias, rotas dos elétricos, hubs criativos, edifícios verdes, entre outras. Este 

projeto de visualização de dados vai ganhar vida pelas mãos de Hélio Bray, um 

street artist português. 

 

Através desta iniciativa, que conta a história de Lisboa de uma forma inovadora ao 

juntar arte e tecnologia, a Siemens pretende sensibilizar para o papel determinante 

que a visualização de dados, em tempo real, pode ter na transformação dos centros 

urbanos atuais nas cidades inteligentes do futuro.  

 

Lisboa é hoje uma das cidades mais populares do mundo em termos turísticos. Em 

2018, chegaram à capital 29 milhões de passageiros por via aérea e mais de 570 

mil através de navios cruzeiro, que se juntam aos 500 mil habitantes permanentes e 

a um número idêntico de população que diariamente se desloca para Lisboa para 

trabalhar1.  

 

                                                      
1 
http://www.portodelisboa.pt/portal/page/portal/PORTAL_PORTO_LISBOA/CRUZEIROS/ESTATISTICAS/Relat%F3r
io%202018.pdf 
https://www.vinci.com/vinci.nsf/en/press-releases/pages/20190111-1745.htm 

 
 

https://www.instagram.com/heliobray/?hl=pt
https://www.instagram.com/heliobray/?hl=pt
https://www.instagram.com/heliobray/?hl=pt
http://www.portodelisboa.pt/portal/page/portal/PORTAL_PORTO_LISBOA/CRUZEIROS/ESTATISTICAS/Relat%F3rio%202018.pdf
http://www.portodelisboa.pt/portal/page/portal/PORTAL_PORTO_LISBOA/CRUZEIROS/ESTATISTICAS/Relat%F3rio%202018.pdf
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vinci.com%2Fvinci.nsf%2Fen%2Fpress-releases%2Fpages%2F20190111-1745.htm&data=02%7C01%7Critas.silva%40siemens.com%7C9165bbfb86ef4888394f08d750c0bb6a%7C38ae3bcd95794fd4addab42e1495d55a%7C1%7C0%7C637066661009367683&sdata=vubj4XYmYPBNDz4T7Z%2BEV6cHyfP2pZhbWLLKPlSf1Sw%3D&reserved=0
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Pedro Pires de Miranda, Presidente Executivo da Siemens Portugal, afirmou: “as 

infraestruturas da cidade de Lisboa estão hoje sob enorme pressão devido ao 

crescimento do fluxo turístico, mas também à pujança da área metropolitana ao 

nível da criação de emprego. Daí que, recolher e perceber os dados que as cidades 

geram, possibilitará aos operadores das diferentes infraestruturas urbanas 

antecipar situações complexas com base em tendências e agir preventivamente, 

minimizando impactos. Tornar melhor a vida das pessoas que vivem e trabalham na 

cidade nas vertentes da mobilidade, segurança, ambiente e serviços públicos está 

agora mais próximo”. 

 

À procura de talento 

 

Outro dos objetivos da participação da Siemens no Web Summit é dar a conhecer 

as interessantes oportunidades de carreira que é possível construir na empresa e 

motivar os jovens talentos a juntar-se às suas equipas. Em Portugal a Siemens tem 

neste momento cerca de 90 vagas em aberto, disponíveis em www.siemens.pt/jobs, 

muitas delas para o Lisbon Tech Hub, o centro de competências internacional de 

tecnologias de informação que está localizado na sua sede em Alfragide e onde já 

trabalham mais de 800 profissionais. 

 

A Siemens levará ainda ao Web Summit uma das maiores delegações de sempre: 

mais de 400 colaboradores vão estar na conferência com diferentes objetivos e 

funções, que vão desde a formação ao recrutamento, passando pela participação 

em painéis e mesas redondas, ou como jurados de pitches e mentores de start-ups.  

 

De destacar ainda os oradores internacionais que estarão presentes no Web 

Summit 2019: Ulli Waltinger, responsável pelo Laboratório de Inteligência Artificial 

da Siemens AG e Natalia Oropeza, responsável por Cibersegurança da Siemens 

AG.  

 

A empresa conta com dois espaços distintos: no espaço de exposição, com 64 m2, 

serão promovidos temas relacionados com a digitalização e a visualização de 

dados. Já o Siemens Lounge, com 200m2, será dedicado às start-ups e aos 

developers, será palco de diversos painéis de discussão sobre IoT, inteligência 

artificial e gémeos digitais. 

 

http://www.siemens.pt/jobs
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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  

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 2.663 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  

 

A Siemens AG (Berlim e Munique) é um grupo tecnológico global, 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, sistemas de produção distribuída de energia, assim como de automação e digitalização nas 

indústrias de processo 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 ajudar 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 cuidados de saúde digitais, 

assim como de soluções “verdes” para produção de energia eólica, onshore e offshore. No ano fiscal de 2018, findo 

a 30 de setembro de 2018, a Siemens gerou receitas de 83 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. Mais informações disponíveis em www.siemens.com. 
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