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Siemens assina protocolo de cooperação cientifica
e tecnológica com ISPTEC
• Estudantes terão oportunidade de realizar estágios Curriculares de curta
duração na sede da Siemens Angola
• Protocolo prevê a colaboração, arranque e desenvolvimento de projectos a
realizar no Laboratório de Automação no estabelecimento
• Siemens disponibiliza software a estudantes do ISPTEC

A Siemens acabou de assinar um protocolo de cooperação cientifica com o Instituto
Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências (ISPTEC), com sede em Luanda.
Este acordo, que visa uma cooperação cientifica e tecnológica, está em linha com a
estratégia da Siemens de promoção da formação e a qualificação dos recursos
humanos, incentivando igualmente o crescimento profissional nas áreas das
tecnologias de informação.

Com este acordo, a Siemens e o ISPTEC pretendem investir no desenvolvimento
dos recursos humanos, projectos, tecnologias e/ou produtos especializados nas
áreas da engenharia, economia e gestão leccionadas naquele instituto e com
interesse para os sectores de actividade da multinacional alemã em Angola.

Esta parceria prevê a colaboração no estabelecimento, arranque e desenvolvimento
de projectos a realizar no Laboratório de Automação, com recurso a tecnologias
Siemens.

A Siemens irá ainda disponibilizarsoftware, com o objectivo de oferecer aos alunos
do IPSTEC a tecnologia mais inovadora que se está a desenvolver no mundo.
„A Siemens em Angola, tem se juntado a vários estabelecimento de ensino
promovendo parcerias importantes para a aposta do desenvolvimento profissional
de estudantes angolanos“, afirmou Sérgio Filipe, diretor da Siemens Angola.

Os melhores alunos do ISPTEC, dos cursos de engenharia, economia e gestão
poderão receber estágios curriculares de curta duração na sede da Siemens
Angola. Durante os estágios, os alunos terão oportunidade de interagir com a
realidade empresarial da multinacional Siemens.
•

Sala de imprensa Siemens Angola disponível aqui.
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Sobre a Siemens Angola
A Siemens tem actividade permanente em Angola no Belas Business Park, em Luanda. A Siemens Angola está
empenhada em estudar as soluções que garantam racionalidade económica e contribuam para a sustentabilidade
e o futuro dos angolanos. A formação de recursos humanos angolanos, como são exemplo disso as parcerias
estabelecidas com o CINFOTEC e o ISPTEC nos domínios técnicos e da engenharia, é também uma das
prioridades da empresa. Mais informações disponíveis em www.siemens.co.ao

A Siemens AG 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. A empresa está presente
em mais de 200 países, com enfoque especial nas áreas de eletrificação, automação e digitalização. Sendo um
dos maiores produtores mundiais de tecnologias energeticamente eficientes, com grande economia de recursos, a
Siemens ocupa o primeiro lugar no fabrico de aerogeradores instalados no mar, é um dos principais fornecedores
de turbinas para centrais elétricas de ciclo combinado, um dos líderes de soluções para a transmissão de energia e
pioneira em soluções de infraestrutura, automação e soluções de software para a indústria. A empresa é também
um fornecedor líder de equipamentos de imagiologia médica - desde sistemas de tomografia computorizada e de
ressonância magnética a diagnósticos laboratoriais e TI clínica. No ano fiscal de 2016, findo a 30 de setembro de
2016, a Siemens gerou receitas de 79,6 mil milhões de euros e um resultado líquido de 5,6 mil milhões de euros.
No fim de setembro de 2016, a Siemens empregava mundialmente cerca de 351.000 colaboradores. Para mais
informações visite: www.siemens.com

