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SENER, GRUPO PRIVADO DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA 

SENER, A MANEIRA DE VER O FUTURO 

 O valor essencial de SENER é a diferenciação tecnológica, basada na Inovação, na 
Internacionalização e na Inversão. SENER hoje em dia é uma empresa de engenharia e 
construção com uma forte base tecnológica que trabalha em projectos por todo o mundo.  

Alguns deles são especialmente conhecidos à nivel do grande público. Resulta-nos familiar o 
veículo explorador Curiosity assentado em Marte, o telescópio Hubble, a sonda espacial 
Rosetta; o Canal de Panamá; metros, elétricos e linhas de alta velocidade em Europa, América, 
Oriente Medio, África, Ásia e Oceania; mais de um milhar de barcos adoptaram o design de 
SENER; 30 instalações de energia renovável, como o complexo solar NOORo no Marrocos, o 
maior do planeta. SENER é, por este motivo, uma empresa de referência internacional nos 
sectores Aeroespacial, de Infraestructuras e Transporte, de Power, Oil & Gás, e Naval.  

Os 60 anos de história de SENER são os de uma empresa em permanente transformação. Com 
uma facturação de 1.376 milhões de euros, 95% dos quais são externos a Espanha, uma 
inversão em I+D de aproximadamente 80 milhões de euros e uma equipa que supera as 5.500 
pessoas. SENER deve seguir progredindo, alinhar todos os componentes organizativos e dispor 
de ferramentas e pessoas de alta qualificação. Apenas na área puramente de engenharia, 60% 
dos trabalhadores de SENER são de titulação superior.        

Neste contexto, as matemáticas constituem um instrumento fundamental no oficio diário.  

Duração da atividade: Visita guiada de 2h e meia.  

Horário e Ponto de encontro: Às 9:30h, na saída Intercambiador superficie da estação de metro 
Pza. de Castilla (L1, L9 e L10). A volta à Madrid realizar-se-á às 13:30. 

Preço: 4€. 
Número de vagas: 25  

Observações: É preciso trazer previamente fotocópia ou cópia digital do documento 
acreditativo do bilhete de identidade ou passaporte para tramitar a entrada. Deve levar o 
corresponde documento original no dia da visita.    

Para mais informações: SENER 

CONGRESSO  
IBERO-AMERICANO DE 
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

http://www.ingenieriayconstruccion.sener/

