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Imprensa  

 Lisboa, 23 de janeiro de 2020 

Primeiro carregador elétrico made in Portugal 
já chegou ao destino 

 

A Siemens Portugal exportou o primeiro carregador elétrico produzido na sua fábrica 

de Corroios. É em Baden-Baden, no estado de Baden-Württemberg, que este 

sistema vai carregar os primeiros autocarros elétricos municipais da cidade alemã. 

 

Atualmente a fábrica de Corroios está a produzir carregadores para projetos em 

Portugal, Itália, Roménia e Alemanha. Estima-se que 90% dos carregadores 

produzidos na fábrica da Siemens em Corroios serão para exportação. 

 

Recorde-se que os carregadores de nova geração produzidos em Portugal destinam-

se a veículos comerciais e utilitários, como autocarros, camiões e veículos de recolha 

de lixo e lavagem de estradas, entre outros. Este modelo permite carregamentos de 

30 minutos até 2 horas, consoante as diferentes classes de potência e necessidades 

de autonomia. O equipamento completo, com armário em aço galvanizado, tem cerca 

de 1,5 toneladas, sendo que apenas o transformador pesa cerca de 800kg.  

 

“Ao passar a produzir carregadores, a par dos quadros elétricos de baixa e média 

tensão que já produzia, esta fábrica está cada vez melhor preparada para responder 

aos grandes desafios que são hoje colocados às cidades e para ter um papel 

relevante nas áreas onde é expectável que haja um maior dinamismo, como as redes 

e os edifícios inteligentes, e a mobilidade elétrica” disse Fernando Silva, responsável 

pela Smart Infrastructure da Siemens Portugal.  

 

No final do ano passado, com a criação de uma linha de produção dedicada para 

estes carregadores, a fábrica passou a ter capacidade para produzir mais de 300 

unidades por ano. Se o mercado evoluir favoravelmente, a empresa prevê vir a 

produzir, nesta unidade, 1400 carregadores por ano até 2025. 
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Mais informações disponíveis aqui. 

 

Contacto para jornalistas 

Rita Silva | +351 96 458 24 99 | e-mail: ritas.silva@siemens.com 
 
M Public Relations 

Ingrid Arruda Moreira | +351 93 471 98 43 | e-mail: iam@mpublicrelations.pt  

Ricardo Quintela | +351 91 769 59 40 | e-mail: rquintela@mpublicrelations.pt 

 

Sobre a Siemens Portugal 

A Siemens está em Portugal há 114 anos empregando atualmente 2.663 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 de produção distribuída 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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