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Siemens liga teoria académica à indústria

27.02.2015 | Por Cátia Mateus

A multinacional Siemens quer incentivar os jovens futuros engenheiros a criar uma
indústria mais moderna e inovadora. Para a empresa, este objetivo passa por aproximar
o ensino das reais necessidades das empresas e para isso criou o Prémio Nova
Geração|15.

Utilidade prática. Foi este o ponto de partida para a criação Prémio Nova Geração|15, uma
iniciativa do gigante tecnológico Siemens que quer colocar os futuros profissionais da
engenharia a pensar a inovação da indústria. Para a empresa, a inovação só faz sentido se for
adequada às necessidades das empresas e por isso, a Siemens está a desafiar jovens
estudantes de engenharia e futuros profissionais para, até 31 de maio, apresentarem a sua
melhor resposta ao desafio que modernizar a indústria nacional.
O programa está em marcha e visa “aproximar o ensino teórico e prático das necessidades
reais da indústria nacional e da sua modernização, mas também criar condições para que os
futuros engenheiros acedam a uma formação cada vez melhor, fundamental para impulsionar a
indústria e desenvolver a economia portuguesa”, explicou a empresa na apresentação da
competição, organizada no âmbito do protocolo Engenharia Made in Portugal, assinado em
2013 entre a Siemens e o Estado português com o objetivo de promover o ensino da
engenharia em Portugal.
Ao Prémio Nova Geração|15 podem candidatar-se universidades e escolas
técnico-profissionais abrangidas pelo protocolo Engenharia Made in Portugal, que tenham
recebido o software Solid Edge e os kits de Automação da Siemens, necessários para a
realização dos projetos. Segundo a tecnológica, a execução do projeto é totalmente livre, mas
“deverá incluir uma forte componente de inovação que será valorizada por um júri composto
pela Siemens, a Cadflow, a CIP, a COTEC e a Ordem dos Engenheiros”. À Siemens e à
Cadflow cabe selecionar os projetos finalistas (cinco por cada categoria) que o júri irá depois
avaliar na fase final.
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