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Engineering the Future 
 

É consensual que a Europa regista uma falta generalizada de profissionais com formação em 

engenharia. Só na Alemanha, é previsível que venham a faltar cerca de 200.000 engenheiros até 

2020. Também em Portugal estamos a assistir a uma crescente limitação de recursos humanos 

qualificados em algumas áreas da engenharia, sendo que esta falta de pessoas qualificadas 

também está a levar as empresas portuguesas a procurar quadros no estrangeiro. 

Também em Portugal, estamos a assistir a uma crescente limitação de recursos humanos 

qualificados em algumas áreas da engenharia, sendo que esta falta de pessoas qualificadas 

também está a levar as empresas portuguesas a procurar quadros no estrangeiro. 

Enquanto prestadora de serviços de engenharia de elevado valor acrescentado, a Siemens tem 

uma grande necessidade de contratar profissionais desta área. Em resposta ao desafio da escassez 

de recursos humanos, a Siemens criou o projeto “Engineering the Future”. Através da aposta em 

formação técnica e na disponibilização de materiais formativos, a empresa está a desenvolver a 

engenharia portuguesa e o futuro capital humano do país. 

O projeto foi desenvolvido para atrair os jovens para a área das ciências, levando-os a optar por 

carreiras de engenharia e assim, contribuir para colmatar as necessidades de recrutamento da 

empresa, mas não só. A Siemens quer chegar ao final do projeto com a certeza de que contribuiu 

para aumentar a empregabilidade do país. 

 

Aumentar a componente prática no ensino da engenharia 

O Projeto “Engineering the Future” arrancou em janeiro de 2013 e vai estender-se até 2016. 

Começou com a assinatura de um protocolo com o Ministério da Educação e Ciência e com o 

Ministério da Economia e é dirigido aos alunos desde o ensino básico ao superior, passando pelo 

dual e técnico-profissional. No âmbito do protocolo assinado, a Siemens já disponibilizou 

gratuitamente materiais formativos (kits de automação, licenças de software, assim como a 

formação dos docentes relativa à utilização dos programas e equipamentos) a diversas 

universidades e instituições técnico-profissionais. 
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Para as escolas do ensino básico, e numa parceria com o Ciência Viva, a empresa disponibiliza kits 

de experiências sobre energia e eletricidade e saúde e ambiente e um encarte, denominado 

“Porquê?”, desenvolvido em parceria pelas duas entidades, que explica de forma lúdica e 

pedagógica os temas relacionados com as ciências. Da parceria com o Ciência Viva faz parte 

também a distribuição dos kits de experiências e encartes nos diversos centros desta entidade e a 

inclusão das temáticas nas atividades. 

A iniciativa Engenharia Júnior, além 

da Siemens, junta a Escola 

Secundária D. Filipa de Lencastre e o 

Instituto Superior Técnico (IST) – a 

empresa disponibiliza os kits de 

experiências à escola e patrocina a 

participação de alunos do IST como 

monitores e explicadores de apoio às 

disciplinas da matemática e física. 

Dirigidas ao ensino superior, foram 

criadas as Academias Siemens de PLM e de Automação, no Instituto Politécnico de Leiria. Ao dotar 

os estudantes de mais competências e conhecimentos técnicos nas áreas de engenharia, software 

e automação industrial, as Academias proporcionam um contacto antecipado com a tecnologia que 

os estudantes vão encontrar mais tarde, enquanto profissionais, nas empresas. As Academias 

Siemens têm como objetivos contribuir para a revitalização da indústria nacional e dinamizar a 

empregabilidade, através da aposta numa formação qualificada. Ministradas em Leiria, vão dar 

resposta às necessidades das indústrias locais, como é o caso dos moldes ou do vidro. 

Outro dos projetos é o “Engineering Competition”, uma competição que tem como tema base “A 

Indústria Portuguesa 4.0 – ideias para a modernização da Indústria Portuguesa”e que desafia 

estudantes do ensino superior a desenvolverem projetos de revitalização dos processos industriais 

nacionais. Aos vencedores, a Siemens proporciona estágios que incluem um período de formação 

na Alemanha. 

A Siemens encara estas iniciativas como meios para aumentar a componente prática no ensino da 

engenharia em Portugal, tornando os temas mais apelativos.  
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Chegar ao maior número de alunos 

Até setembro de 2014, o projeto já envolveu mais de 290 escolas e mais de 47.300 alunos. No 

ensino básico, cerca de 19.250 alunos já interagiram com os kits experiências e com os encartes 

“Porquê?”. Mais de 70 kits foram entregues a 16 centros Ciência Viva, onde foram utilizados por 

cerca de 16.500 crianças. O encarte “Porquê?” já foi distribuído a mais de 2.750 crianças. 

No ensino secundário, o projeto envolveu mais de 200 escolas. Na Escola Secundária D. Filipa de 

Lencastre, 32% dos alunos que participaram no programa melhoraram a classificação a física e 

matemática e 93% optaram por continuar os estudos na área das ciências e tecnologia. 

No ensino universitário e técnico 

profissional, mais de 28.000 alunos 

estão a utilizar o Learning Kit de 

Automaçãon do SIMATIC S7-1200 e as 

licenças do Solid Edge, um programa de 

desenho de produtos em 3D. 

Ao mesmo tempo que a Siemens encara 

estes resultados como um grande 

sucesso do projeto, começam a 

aparecer melhores aproveitamentos a 

matemática e ciências no País. Segundo o último relatório Programme for International Student 

Assessment (PISA), em 2013, os alunos de 15 anos melhoraram a atitude em relação à escola em 

geral, e à matemática em particular, registando-se uma melhoria anual de 2,5 pontos a 

matemática e uma melhoria nas ciências e literatura. Portugal subiu assim três posições no 

ranking da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). 

 

O voluntariado dos colaboradores  

Internamente, a empresa não descura a importância dos colaboradores poderem contribuir com 

know-how e experiência para este projeto. Desde que o “Engineering the Future” arrancou, vários 

colaboradores da Siemens vão às escolas e universidades envolvidas formar professores e alunos, 
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apoiando-os na utilização das diferentes soluções disponibilizadas pela empresa. Os colaboradores 

dão também explicações aos alunos, no sentido de melhorar o aproveitamento escolar de cada 

um. A maioria destas participações são feitas no âmbito do programa de voluntariado da Siemens, 

que disponibiliza 16 horas anuais aos colaboradores, de forma a incentivá-los a participar nas 

ações organizadas pela empresa. 

 

Empregabilidade para os jovens 

“Engenharia made in Portugal” é um projeto de educação e qualificação de recursos, que alerta os 

jovens por enveredarem por áreas de maior empregabilidade, apoiando o país rumo à revitalização 

económica e a uma maior competitividade em áreas-chave como a automação e o software. A 

Siemens acredita que a formação de jovens portugueses nas áreas de engenharia aumenta o 

potencial do país enquanto entidade exportadora de serviços, posicionando-o no radar dos 

investidores internacionais.  

Os resultados ideais deste projeto, dentro de 5 e 10 anos, passam por abranger um número maior 

de alunos, aumentar o interesse pelas ciências e engenharias e registar um aumento significativo 

de alunos na frequência dos cursos de áreas da engenharia. A oferta dos materiais formativos da 

Siemens procura também melhorar o aproveitamento escolar dos alunos e diminuir o abandono 

escolar. Neste prazo temporal, as indústrias nacionais terão beneficiado desta tendência, 

tornando-se mais inovadoras e competitivas no panorama internacional.  

Além de beneficiar a Siemens e os parceiros, que terão maior facilidade em contratar profissionais 

de excelência, o projeto foi desenvolvido também para dar resposta à falta generalizada de 

engenheiros na Europa. 

O projeto não teve ainda impacto no modelo de negócio da Siemens, mas permitiu posicionar e 

demonstrar o know-how da empresa em áreas tecnológicas de grande importância, e dar 

visibilidade a alguns componentes do portefólio, especialmente para o sector industrial, como o kit 

S7 1200 e o software PLM - Product lifecycle management, um programa que centraliza a 

informação estratégica do ciclo de vida do produto, evidenciando as melhores práticas e lições 

aprendidas que podem levar à transformação e melhoria do produto em causa. 

O projeto tem também impacto positivo na reputação da Siemens, fortalecendo a imagem de 
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empresa responsável, empenhada em assegurar um melhor futuro para as gerações vindouras e 

em contribuir para a retoma económica e para a competitividade do país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIEMENS 

A Siemens é um grupo empresarial líder de mercado em tecnologia, que se destaca há mais de 
165 anos pela excelência da sua engenharia, inovação, qualidade, confiabilidade e 
internacionalidade. 
  
Sobre a Siemens Portugal 
 

A Siemens está em Portugal há 109 anos empregando atualmente cerca de 2.500 profissionais. 
Com numerosas parcerias com o meio académico e através do investimento em I&D local, a 
empresa tem desempenhado um papel ativo no desenvolvimento económico do país. A Siemens 
detém em Portugal 14 centros de competências mundiais nas áreas da energia, infraestruturas, 
saúde, tecnologias de informação e serviços partilhados. Portugal é ainda um dos 30 Lead 
Countries da empresa a nível mundial, com a responsabilidade de apoiar o desenvolvimento do 
negócio da Empresa nos mercados de Angola e Moçambique. 

Lições aprendidas 

-Qualquer iniciativa que vise aproximar o ensino da indústria tem sempre 

benefícios. 



 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


