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A.
Atividade  
da Empresa



Para a Siemens Portugal a saúde e a segurança  dos 
seus colaboradores são, desde sempre,  a priorida-
de número um da empresa, a par  do enfoque nos 
clientes e parceiros. A empresa foi um exemplo de 
resiliência ao conseguir  manter as suas operações 
e ao manter-se focada em cumprir os compromissos 
assumidos.

Apesar da crise económica e social provocada pela 
COVID-19, a Siemens Portugal continuou a sua  
trajetória de crescimento na criação de emprego. 
Contando atualmente com 1987 colaboradores,  
admitiu mais de 250 novos colaboradores desde  
o início da pandemia. 

Um dos maiores desafios que a empresa enfrentou 
foi ter, a partir de meados de março, a grande 
maioria dos seus colaboradores em teletrabalho, 
sem que isso impactasse a produtividade ou que 
colocasse em causa o elevado grau de fiabilidade 
nas intervenções das equipas técnicas. 

Apesar de 2020 ter sido um  
ano atípico e especialmente 
desafiante por causa da  
pandemia de COVID-19,  
a Siemens continuou a ser  
um importante parceiro  
tecnológico do país,  
reforçando a sua  
participação em projetos 
estruturantes  na área  
das infraestruturas,  
nomeadamente na energia, 
hospitais, transportes,  
águas e no setor da  
indústria, traduzindo  
o bom desempenho  
da companhia neste ano  
em Portugal.

A. 1

A Atividade  
da Empresa

Atividade da Empresa A.
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Mesmo durante a crise provocada  
pela COVID-19, a Siemens Portugal  
continuou a sua trajetória de  
crescimento na criação de emprego. 



Foram executadas várias adaptações nas instalações 
para irem ao encontro das exigências e dos requi- 
sitos estabelecidos pelas autoridades de Saúde, e foi 
feito um regresso faseado aos escritórios, quando 
aplicável. Neste sentido, foi desenvolvida uma ferra-
menta digital, a Back to the Office, para que os cola- 
boradores fizessem o registo de eventuais sintomas 
e solicitassem a autorização médica para ingresso 
nas instalações.

Outra das medidas que merece destaque foi o lança-
mento de um programa de realização voluntária 
de testes serológicos (conhecidos por testes de 
imunidade) com o objetivo de monitorizar os níveis 
de imunidade da organização.

Salientamos também, a realização de diversas 
melhorias nas instalações, nomeadamente, um 
novo Posto Médico e novas áreas de Service 
em Alfragide, para além de diversos trabalhos de 
beneficiação das infraestruturas em Corroios, 
Freixeiro e Alfragide.

No que respeita ao seu Sistema de Gestão da Quali-
dade, Ambiente e Segurança e Saúde no Trabalho, 
a Siemens foi auditada pela APCER durante este 
exercício, tendo obtido a renovação dos seus certi-
ficados da Qualidade e Ambiente, de acordo com 
as normas ISO 9001:2015 e ISO 14001: 2015 respeti-
vamente. Efetuou ainda, com sucesso, a migração 
para o novo referencial da Segurança e Saúde no 
Trabalho, a ISO 45001: 2018.

Este ano ficou também marcado pela cisão da uni-
dade de negócio Gas and Power da Siemens, S.A.  
e respetiva fusão da mesma na Siemens Energy, 
Unipessoal Lda., que passoa ser, a partir de dia 2 
de março, uma empresa independente. A nível 
mundial, o spin-off da Siemens Energy aconteceu 
a 28 de setembro, altura em que passou também  
a estar cotada na bolsa de Frankfurt, na Alemanha. 

Atualmente, após a referida cisão, a Siemens S.A. 
apresenta uma estrutura mais simplificada sendo 
composta pelas seguintes unidades de negócio,  
sediadas no território nacional e em Moçambique, 
através da sua sucursal: Smart Infrastructure, Digital 
Industries e Global Services – Global Business 
Services, Corporate Finance e Lisbon Tech Hub.

Atividade da Empresa A.
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A ferramenta Back to the Office,  
assegura que os colaboradores fazem  
o registo de eventuais sintomas  
relacionados com COVID-19 e solicitam 
a autorização médica para ingresso  
nas instalações.
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Foi assinado novo contrato-quadro  
com a CaetanoBus para o fornecimento 
e instalação de 650 sistemas de tração 
para autocarros elétricos. 
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Relativamente à atividade da Smart Infrastructure 
(SI), foram ultrapassados os objetivos definidos 
para 2020, através do desenvolvimento de projetos 
relevantes em todos os mercados em que atua.  

Neste âmbito, e no período em análise, a SI viu  
a aposta que tem vindo a fazer na área das Future 
Grids dar os primeiros resultados. O ecossistema 
implementado nesta unidade de negócio em  
Portugal, que é reconhecido pela nossa casa mãe, 
Siemens AG (SAG), promove uma abordagem  
conjunta e de partilha de conhecimento entre os 
Centros de Competência de Microredes, Armazena-
mento de energia e Carregamento de Veículos  
Elétricos, os quais são ainda alavancados pela capa-
cidade de produção da fábrica de Corroios e pelo 
centro de R&D para carregamento de veículos utili-
tários. A agregação destas competências no nosso 
país permitiu ganhar importantes projetos na  
primeira metade de 2020, nomeadamente o projeto 
de armazenamento de energia da ilha Terceira, nos 
Açores, para a Electricidade dos Açores (EDA) e o 
novo contrato-quadro assinado com a CaetanoBus 
para o fornecimento e instalação de 650 sistemas 
de tração para autocarros elétricos, válido até 
2024.

Durante o mesmo período, a REN voltou a investir 
fortemente em sistemas de proteção, comando  
e controlo (SPCC) para as suas redes de transporte, 
visando acomodar o reforço da capacidade de inte-
gração e de interligação de novas unidades de  
produção de energia renovável (solar). A Siemens 
ganhou uma parte muito significativa dos projetos 
lançados pela gestora das redes energéticas  
nacionais dos quais destacamos os SPCC para as 
subestações de Ribeira de Pena, Pegões e Vila Nova 
de Famalicão. Ainda uma nota para a ampliação da 
subestação de Sines, com dois novos painéis de  
linha que irão dar suporte aos investimentos  
previstos para a região. A REN prolongou também 
o contrato de manutenção com a Siemens para os 
sistemas de comando das suas subestações por um 
período de mais três anos. A Siemens mantém, 
desta forma, a sua posição de destaque junto da 
REN, como fornecedor e parceiro de referência. 

Atividade da Empresa A. 
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Na área das tecnologias para edifícios, a SI ganhou 
o projeto de conceção e engenharia da sala de con-
trolo central da empresa IKEA, que irá centralizar 
toda a sua rede de lojas e shoppings. Por ano, mais 
de 16 milhões de pessoas passam por estas lojas.  
A Siemens assegurou ainda o projeto de imple-
mentação da plataforma integrada para a gestão 
técnica centralizada, gestão de alarmes de incên-
dios, segurança e videovigilância nos edifícios, 
novo e antigo, do Centro Clínico Champalimaud, 
que incluem o novo Pancreatic Center, um centro 
de excelência de investigação do cancro do pâncreas.

Apesar da pandemia, a Siemens manteve o seu 
compromisso com o desenvolvimento de soluções 
inovadoras, tendo desenvolvido e lançado o SiVidA, 
uma solução que monitoriza à distância a tempera-
tura corporal, estando já em utilização nas várias 
localizações da empresa em Portugal e na Torre 
Ocidente, um importante edifício de escritórios no 
centro comercial Colombo, em Lisboa. 

No ano comercial de 2020, a Siemens Portugal 
decidiu também reorientar o portefólio da 
Fábrica de Corroios para áreas com maior poten-
cial de crescimento futuro e de maior valor acres-
centado, como é o caso da mobilidade elétrica. 
Esta unidade de produção recentrou a sua ativi-
dade principal na produção de carregadores para 
veículos utilitários e comerciais elétricos, cujo 
destino é maioritariamente a exportação. 

Neste âmbito e até setembro último, já foram 
produzidos em Corroios mais de 120 carregadores 
e frontends de alta potência, tanto para o mercado 
nacional, como para países como o Reino Unido, 
Alemanha, Nova Zelândia, Austrália, Itália, Roménia, 
Suíça, Países Baixos, Espanha, Brasil e Suécia.  

Atividade da Empresa A.
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SiVidA é uma solução que monitoriza  
a temperatura corporal à distância,  
estando já em utilização nas várias  
localizações da empresa em Portugal  
e na Torre Ocidente.
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Sistema de localização em tempo real 
para a gestão de ativos móveis (RTLS) 
na Volkswagen Autoeuropa.

10 Relatório de Gestão 2020



Já a Digital Industries (DI) prossegue a sua missão 
de apoio à modernização da indústria nacional, 
de que é exemplo a instalação, em parceria com  
a Introsys, de um sistema de localização em tempo 
real para a gestão de ativos móveis (RTLS) na 
Volkswagen Autoeuropa. O sistema, instalado pela 
primeira vez no grupo VW, pretende fazer a gestão 
de cruzamentos críticos nas linhas de montagem 
das fábricas, ligando as entradas e saídas nas 
zonas logísticas. A Volkswagen Autoeuropa prevê, 
em função dos resultados desta primeira imple-
mentação, dotar outras zonas da fábrica de equi-
pamentos RTLS, com o objetivo de aumentar a trans-
parência nos restantes cruzamentos e explorar 
outras aplicações potenciais da solução.  

Outros exemplos da DI, de atuação na indústria 
nacional, são a reconversão digital das máquinas 
“Fiber Spinning” da SGL Composites, ou os sistemas 
de automação e HMI Simatic que equipam as novas 
e inovadoras máquinas totalmente automáticas 
para produção de máscaras cirúrgicas, da empresa 
APINEQ. De destacar igualmente o projeto de aumento 
de eficiência energética na empresa AMTROL, o maior 
fabricante europeu de garrafas de gás, localizado 
em Guimarães ou ainda o fornecimento do sistema 
de automação do fundo da mina, para o projeto de 
expansão de zinco da SOMINCOR. No importante 

mercado vertical das águas, destaque para os projetos 
de modernização do sistema de telegestão da 
Águas do Algarve, através do parceiro Cegelec, ou 
ainda o fornecimento dos sistemas elétricos e de 
controlo da nova ETAR de Beirolas, entre outros.

A DI contribuiu ainda para as exportações da 
Siemens Portugal através de vários projetos imple-
mentados além-fronteiras, como o fornecimento 
de sistemas de automação, comando, controlo  
e gestão integrada para os parques de combustíveis 
e de enchimento de garrafas da Galp em Moçambique. 
Outros exemplos foram o fornecimento dos sistemas 
de acionamento, comando e controlo para gruas, 
Ship-to-Shore, nos portos do Dubai bem como 
Constanta, na Roménia ou o porto da Beira em 
Moçambique através do Cranes Engineering Hub, 
mandatado pela Siemens AG para operar na zona 
EMEA (Europa, Médio Oriente e Africa). No âmbito 
das exportações destaque ainda para a criação do 
Hub internacional de Intralogistics no Porto, um 
centro de desenvolvimento de software para sistemas 
de controlo e gestão de armazéns automáticos, 
que apresenta soluções integradas para a cadeia 
logística de armazéns industriais.

Atividade da Empresa A. 
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O Global Business Services (GBS) em Portugal 
continuou a disponibilizar soluções digitais completas 
para todas as fases do processo financeiro que criam 
impacto relevante na Siemens a nível mundial. Esta 
organização manteve-se focada nos seus clientes, na 
inovação e na transformação dos seus serviços, com 
o objetivo de otimizar processos, utilizando tecnologias 
digitais como business process management, robotic 
process automation (RPA), inteligência artificial, 
análise de dados, entre outras. O GBS, em conjunto 
com o Lisbon Tech Hub, conseguiu reforçar, durante 
este ano, a implementação de novos projetos na 
área de RPA, tendo desenvolvido vários robôs que 
conseguiram aumentar a produtividade de algumas 
tarefas rotineiras e permitiram aos colaboradores 
dedicar mais tempo a serviços financeiros de maior 
valor acrescentado. 

O ano fiscal de 2020 ficou também marcado neste 
centro pela conquista, pela primeira vez, de um 
cliente fora do grupo de empresas Siemens. Neste 
âmbito, o GBS prestou serviços à Mastergrid (ADELO), 
uma empresa francesa fabricante de material elé-
trico e eletrónica. Um importante primeiro passo 
rumo ao caminho estratégico de tornar este centro 
mais voltado para fora. 

Por seu turno, o Lisbon Tech Hub, que conta com 
mais de 1.100 especialistas em tecnologias de 
informação (TI), continuou a desenvolver, para 
todo o mundo Siemens, importantes projetos nas 
áreas tecnológicas do futuro como a inteligência 
artificial, big data, desenvolvimento e teste de 
software, soluções em nuvem, cibersegurança  
e serviços de infraestrutura de TI. Conforme já foi 
mencionado anteriormente, um dos maiores desa-
fios que a empresa enfrentou foi ter, a partir de 
meados de março, a grande maioria dos seus cola-
boradores a trabalhar a partir de casa. Neste âmbito 
e em tempo record, uma equipa internacional, que 
integrava colaboradores do Lisbon Tech Hub, ante-
cipou o roll-out de uma solução que permite aceder 
de forma segura às aplicações internas da empresa 
através da internet. E que permitiu, a título de 
exemplo, ter no dia 8 de abril, em média, cerca de 
150.000 colaboradores ligados remotamente à rede 
da Siemens ao mesmo tempo.

Atividade da Empresa A.
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O Lisbon Tech Hub conta com mais  
de 1.100 especialistas em tecnologias 
de informação.
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2020 2019 Variação lmpacto Cisão GP

Encomendas em carteira* 76,9 457,7 -83% (383,2)

Encomendas do ano* 152,7 97,9 56% 60,3

Volume de negócios* 276,7 335,6 -18% (70,7)

Exportação* 142,3 154,8 -8% (24,4)

Resultados Líquidos* 2,4 11,9 -80% (8,0)

Total Ativo* 191, 1 235,3 -19% (48,3)

Total Passivo* 85,4 123,4 -31% (47,8)

Total Capital Próprio* 105,7 111,9 -6% (0,5)

Investimento* 3,1 4,6 -32% -

Número de colaboradores 1987 1927 3% (138)

*Valores em milhões de euros

B. 1

Indicadores   
Financeiros

Relativamente ao desempenho 
financeiro, o ano comercial  
de 2020, para além da pandemia, 
foi fortemente condicionado pela 
cisão de uma das suas áreas mais 
relevantes, a Gas and Power.  
Destacamos os seguintes  
indicadores financeiros: 



De referir que os indicadores em cima evidenciados 
dizem apenas respeito à atividade da Siemens S.A. 
Consequentemente, não estão incluídas atividades 
de outras empresas do Grupo Siemens a operar em 
Portugal, nomeadamente a Siemens Energy, 
Siemens Gamesa, Siemens Healthcare, Siemens 
Mobility e Siemens Logistics.

Relativamente às encomendas em carteira, verifi-
cou-se uma redução acentuada, fruto da tipologia 
de negócio da unidade cindida, mais assente em 
manutenções de longa duração. Porém, os resul-
tados alcançados nas encomendas do ano, com um 
aumento de 56%, asseguram a solidez da Empresa 
agora mais focada no short cycle business (Venda 
de produto e manutenções de curto prazo) bem 
como na prestação de serviços de cariz tecnológico 
e financeiro.

No que concerne ao volume de negócios, apesar 
do decréscimo de cerca de 18%, proveniente da 
cisão realizada, destaca-se o crescimento verificado 
nas áreas do Global Services, atingindo a setembro 
de 2020 o valor de 117 milhões de euros, potenciado 
pelo crescimento dos serviços tecnológicos prestados 
pelo Lisbon Tech Hub essencialmente ao Grupo 
Siemens. Este crescimento é revelador da resiliência 
e capacidade de reposta da Siemens S.A., superando 
as adversidades provocadas pelo atual contexto 
pandémico, mantendo a sua aposta na tecnologia 
e na busca de soluções para os seus clientes.

A redução dos Resultados Líquidos, para além da 
cisão GP, é fruto, essencialmente, da reorganização 
do portefólio da fábrica de Corroios, agora direcio-
nada aos desafios da mobilidade elétrica.

Indicadores financeiros B.
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Destaca-se também a criação líquida de 60 novos 
postos de trabalho, já deduzidos os 138 colabora-
dores da Siemens Energy, e um valor de investi-
mentos que superou os 3,1 milhões de euros. 

Relativamente à posição financeira, a Empresa 
regista um total de ativos no valor de 191 milhões 
de euros sendo que cerca de 79% desses ativos são 
correntes, nomeadamente dívidas a receber e dispo-
nibilidades que representam um valor superior a 40 
milhões de euros. Os capitais próprios cifram-se 
em 105,7 milhões de euros, reveladores da solidez 
inequívoca da Empresa.

+ 56 % + 3% 117*
Encomendas  

do ano
Colaboradores Volume de negócio 

Global Services

*milhões de euros

Relatório de Gestão 2020 17



Euros
Dividendos 2.858.737 

B.1.2   Proposta de aplicação  
de resultados

Colocamos à disposição da Assembleia Geral 
2.383.190 euros, provenientes do resultado do 
presente exercício, ao qual adicionamos, os mon-
tantes registados em “Resultados transitados” 
(59.724 euros) e em “Outras variações no capital 
próprio” (415.823 euros), ambos distribuíveis, 
perfazendo um total de 2.858.737 euros, aos quais 
propomos que seja aplicada a seguinte distribuição: 

B.1.1  Contribuições fiscais
Os impostos e contribuições registados pela Sie-
mens S.A. no período de 1 de outubro de 2019 a 30 
de setembro de 2020 dividem-se entre impostos  
e contribuições suportados, e impostos e contri-
buições pagos em nome de outras entidades e de 
pessoas naturais.

Os impostos e contribuições suportados repre-
sentam um custo fiscal efetivo da Siemens S.A., 
além de terem impacto direto na sua tesouraria. Es-
tes ascendem a 18 milhões de euros. Por outro lado, 
os impostos e contribuições pagos em nome de 
outras entidades e de pessoas naturais, apesar de 
serem entregues ao Estado pela Empresa e terem 
impacto na sua tesouraria, são imputados aos clientes 
ou retidos aos fornecedores e aos colaboradores, 
pelo que não têm impacto no resultado líquido da 
Empresa. Estes impostos e contribuições ascendem 
a 81,5 milhões de euros. No total, a Siemens S.A. 
registou um montante de 99,5 milhões de Euros de 
impostos e contribuições a favor do Estado.

No presente exercício a Siemens continuou a ser 
sinónimo de inovação e viu aprovadas as suas 
candidaturas em sede de SIFIDE (Sistema de Incen-
tivo Fiscal de Inovação e Desenvolvimento Empre-
sarial), alcançando um incentivo fiscal de 1.111.457 
€, relativo aos seguintes exercícios fiscais: 2018 
(935.229 €) e 2017 (176.229 €).

Não existem dívidas em mora ao setor público esta-
tal, incluindo Segurança Social.

Indicadores financeiros B.
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C.
Informação   
adicional



C. 1

Perspetivas 
futuras

No dia 1 de outubro de 2020,  
a Siemens iniciou um novo  
capítulo na sua história.

Ao completar o seu realinhamento estrutural conti-
nuou a execução da sua estratégia global Visão 
2020+, posicionando-se para um futuro mais 
sustentável.

Com o mote “Transforming the everyday1”, a Siemens 
e as suas equipas vão estar focadas em quatro 
áreas estratégicas: em colocar o impacto no 
cliente; em capacitar as pessoas, sejam elas 
clientes, parceiros ou colaboradores; em criar 
tecnologias com propósito, que ajudam os 
clientes a fazer mais com menos e que orientam 
o planeta rumo a um futuro mais sustentável; e em 
fomentar uma mentalidade focada no cresci-
mento e na resiliência.

A continuação do atual quadro pandémico indiciará 
o ano de 2021 novamente como um ano especial-
mente desafiante pelo que a Siemens continuará 
atenta aos desenvolvimentos dos mercados onde 
opera, reforçando a sua atenção nos setores verti-
cais e clientes chave das suas operações.

1 Transformar o dia-a-dia.

Informação adicional C.
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Impacto no cliente, capacitar  
as pessoas, criar tecnologias  
com propósito e fomentar uma  
mentalidade focada no crescimento  
e na resiliência são as quatro áreas  
estratégicas da Siemens.
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Alfragide, 13 de novembro de 2020

O Conselho de Administração

Situação da Siemens, S.A. em janeiro de 2021:

Uma palavra de agradecimento a todos os colaboradores 
pelo enorme esforço, empenho e dedicação à nossa empresa 
num ano muito desafiante.

Gostaríamos também de agradecer a todos os clientes  
e parceiros que connosco colaboraram ao longo do ano  
e que voltaram a confiar às nossas equipas o desenvolvi-
mento e a execução dos seus principais projetos.

Ao nosso acionista Siemens AG, agradecemos a confiança 
refletida nos diversos investimentos que tem decidido fazer 
em Portugal, bem como aos órgãos sociais do Conselho 
Fiscal e Assembleia Geral pelo rigor e profissionalismo 
demonstrado.

Nome Orgão Função
José Luís Fazenda Arnaut Duarte Assembleia Geral Presidente da Mesa
Patrícia da Silva Campos Afonso Assembleia Geral Secretária
Nádia Carina Reis Dias dos Santos Assembleia Geral Secretária
José Silva Jorge Conselho Fiscal Presidente
José Rodrigo de Castro Conselho Fiscal Vogal
Franz Josef Kiener Conselho Fiscal Vogal
Jurgen Sieber Conselho Fiscal Suplente
Ernst & Young Audit & Associados - S.R.O.C., S.A.
Representada por:  
Rui Abel Serra Martins
ou Manuel Ladeiro de Carvalho Coelho da Mota

Revisor Oficial de Contas

Miguel Angel López Borrego Conselho de Administração Presidente
Pedro Miguel Pires de Miranda Conselho de Administração Administrador Delegado
Ricardo João Fernandes Nunes Conselho de Administração Vogal
Alfred Karl Franzoni Conselho de Administração Vogal
Ana Campon Alonzo Conselho de Administração Vogal

Prazo de duração dos mandatos: 2 anos

C. 2

Considerações  
Finais

Informação adicional C.
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Nota de Copyright
As designações usadas neste documento podem ser marcas registadas. 
O uso destas marcas por terceiros pode violar os direitos do proprietário 
da marca registada.

O Relatório de Gestão 2020 da Siemens, S.A. 
(em formatoPDF) está disponível na internet em:
www.siemens.pt/relatorioecontas

Ficha Técnica
Este Relatório de Gestão contém afirmações orientadas para o futuro, 
baseando-se em suposições e estimativas da Direção da Siemens, S.A. 
Apesar de considerarmos que as expetativas destas previsões são realistas, 
não podemos garantir que elas sejam comprovadas como certas.  
As suposições podem correr riscos e incertezas que podem levar  
a resultados fatuais que se desviem na sua essência das provisões.  
Entre os fatores que poderão causar os referidos desvios constam, entre 
outros, alterações no ambiente económico e comercial, oscilações nos 
câmbios e nas taxas de juro, introdução de produtos concorrentes, falta 
de aceitação de novos produtos e serviços e alienações na estratégia da 
atividade. Não está prevista, pela Siemens, S.A., nenhuma atualização das 
previsões, nem assumimos nenhuma obrigação nesse sentido. É princípio 
nosso publicar todas as informações essenciais sem limitações e numa 
base não seletiva.

O documento contém informações sobre o Relatório de Gestão  
e as Demonstrações Financeiras (referentes ao exercício findo em 30 de 
setembro de 2020) bem como outras informações sobre as operações  
da empresa no ano em análise. Em caso de discrepâncias, prevalece  
o conteúdo aprovado pela Assembleia Geral e certificado pelo Revisor  
Oficial de contas.
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Contactos
Sede
Rua Irmãos Siemens, 1
2720-093 Amadora

www.siemens.pt

Telefone: +351 214 178 000
internetrequest.pt@siemens.com

Capital Social: 63.453.000,00 EUR 
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Amadora  
Pessoa Coletiva N.º: 500 247 480

Região Norte
Av. Mário Brito, nº 3570 - Freixieiro 
4455-491 Perafita
Telefone: +351 229 992 000

Fábrica de Corroios
Quinta da Princesa
Av. 25 de Abril, nº 201
2845-547 Amora
Telefone: +351 212 557 102

Siemens Logistics
Edifício Restelo XXI
Av. Ilha da Madeira, nº 35 - 4º Piso 1400-023 Lisboa
Telefone: +351 214 204 200

facebook.com/siemensportugal  

twitter.com/SiemensPortugal  

instagram.com/siemensportugal  

linkedin.com/company/siemens
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