Principais marcos históricos
da Siemens na Região Norte

1895 > Motores Siemens equipam elétricos da Companhia Carris, no Porto.
1905 > A Companhia Portuguesa de Eletricidade Siemens Schuckertwerke, Lda., precursora
da atual Siemens, S.A., inicia as suas atividades em Lisboa, com delegação no Porto.
1913 > Fornecimento de equipamentos para a central hidroelétrica de Santa Rita (Fafe) e
para a central termoelétrica de Massarelos (Porto).
1922 > Abertura das Instalações da Siemens no Porto na Rua das Carmelitas
1926 > Central Hidráulica para a Companhia de Fiação e de Tecidos de Fafe
1994 > Abertura das novas instalações da delegação do Norte, no Freixieiro, em Matosinhos.
2000 > Início de funcionamento da central da Tapada do Outeiro.
2004 > Fornecimento de soluções integradas para o Estádio do Dragão e o Estádio do
Braga
2005 > Novo Terminal do aeroporto Francisco Sá Carneiro
2006 > Solução cénica para a Casa da Música
2007 > Participação ativa no consórcio “Eólicas de Portugal”
2011 > Meios de diagnóstico e soluções de infraestruturas para o Hospital de Braga.
2012 > Fornecimento de pórticos de movimentação de contentores para o terminal de Leixões.
2013 > Construção da Central Hidroelétrica de Venda Nova III (EDP)
2014 > Fornecimento de soluções de segurança para o Data Center da Covilhã.
2016 > Remodelação de infraestruturas de transporte de eletricidade como a subestação do
Alto Tâmega
2017 > Remodelação de diversas centrais no segmento hídrico para a EDP, como por
exemplo Central do Carrapatelo, Cefra e Valeira
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2018 > Fornecimento de 160 sistemas de tração e controlo para autocarros elétricos urbanos do Porto, Aveiro e Braga.
2019 > Inauguração do Núcleo Tecnológico nas instalações da Siemens no Freixieiro.

Sobre a Siemens Portugal
A Siemens está em Portugal há 113 anos empregando atualmente 2.469 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 ou
https://twitter.com/SiemensPortugal
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 descentralizados
de produção 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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