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Siemens reduz emissões de CO2 em 54% a 
nível mundial 
 

• Alcançada a meta intermédia declarada para a redução de CO2  até 2030 

• Siemens Portugal está alinhada com as áreas foco do 
programa global de descarbonização 

• Classificações máximas no Índice Dow Jones de 
Sustentabilidade, em particular nas áreas da inovação, 
ambiente e cibersegurança  
 

A Siemens alcançou a meta intermédia que havia declarado há 6 anos para a redução 

das emissões de carbono até 2030. Desde então, a empresa conseguiu reduzir a 

pegada de carbono da sua própria cadeia de valor em 54%, ultrapassando assim – em 

quatro pontos percentuais – a meta a que se propôs para reduzir em metade as suas 

emissões globais de dióxido de carbono (CO2) até 2020.  

 

A empresa reduziu as suas emissões de CO2 em cerca de 1,2 milhões de toneladas 

quando comparado com os níveis registados em 2014, incluindo ainda a Siemens 

Energy. Para reduzir as emissões de carbono, a empresa está focada em quatro áreas: 

expansão do programa de eficiência energética; recurso a sistemas de energia 

distribuída; compra de energia verde e redução das emissões da sua frota de veículos. 

A meta da Siemens é alcançar, até 2030, a neutralidade climática em todas as suas 

operações empresariais. A empresa publicou recentemente estes e outros números no 

seu relatório de sustentabilidade. 

 

"A pandemia mudou profundamente as nossas vidas, tendo revelado as fraquezas dos 

nossos sistemas sociais, económicos e ecológicos. Para gerar valor de forma 

responsável, temos de criar um futuro sustentável e harmonizar os interesses das 

pessoas com a preservação do planeta. A descarbonização é um marco importante à 

medida que avançamos em direção a esta meta", disse Roland Busch, Deputy CEO da 

Siemens AG. "Neste momento, temos uma enorme oportunidade para criar um mundo 

melhor. Estamos a ajudar os nossos clientes a redefinir áreas-chave das nossas 



economias para tornar a vida de milhares de milhões de pessoas um pouco melhor dia 

após dia", acrescentou. 

 

A Siemens Portugal tem contribuído para os resultados globais da empresa em linha 

com as principais áreas foco através, por exemplo, do projeto que tem em curso para 

tornar o campus de Alfragide mais inteligente e resiliente do ponto de vista energético. 

Este projeto inclui a instalação de uma central fotovoltaica de 613.18 kWp nos telhados 

de todos os edifícios, de um sistema de armazenamento de energia, do desenvolvimento 

de um gémeo digital da rede elétrica e da instalação de um sistema de gestão da 

microrede. Será assim possível demonstrar, em ambiente real, tecnologias altamente 

inovadoras e aferir como estas melhor operam em conjunto. Os resultados obtidos 

poderão depois vir a ser replicados por empresas clientes e parceiras de diversos 

sectores de atividade. 

 

Outras áreas em que a empresa tem apostado é na aquisição e consumo de energia de 

origem 100% renovável em todas as suas instalações e na renovação da frota que conta, 

atualmente, já com 10% de veículos elétricos ou Plug IN. Neste âmbito a empresa 

disponibiliza também, nas suas instalações, carregamento gratuito para carros elétricos 

de colaboradores. 

 

Classificações elevadas em importantes rankings internacionais 

 

Desde há muito, o compromisso da Siemens com a sustentabilidade tem sido 

reconhecido externamente. No conhecido Índice Dow Jones de Sustentabilidade global, 

a empresa voltou a destacar-se em diversas áreas com as melhores classificações e o 

número máximo de pontos. Nomeadamente, na inovação, no ambiente, mais 

especificamente na ecoeficiência operacional e na gestão responsável de produtos, e 

na recém-criada categoria de segurança cibernética. 

 

A Siemens também recebeu, pela quinta vez consecutiva, uma classificação "AAA" da 

MSCI ESG. A MSCI é o maior fornecedor mundial de índices ambientais, sociais e de 

governança (ESG). 
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Mais comunicados de imprensa da Siemens Portugal disponíveis em 

https://press.siemens.com/pt/pt  
 

Sobre o Grupo Siemens em Portugal  
O Grupo Siemens está em Portugal há 115 anos e empregava, a 30 de setembro de 2020, 2.887 profissionais. Ao longo 

dos últimos anos, a empresa sedeou no país 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 empresarial tecnológico global, que se destaca há mais de 170 anos 

pela excelência da sua engenharia, inovação, qualidade, fiabilidade e internacionalidade. Presente em todo o mundo, a 

empresa foca-se em infraestruturas inteligentes para edifícios, sistemas distribuídos de energia, e na automação e 

digitalização das indústrias de processo e transformadoras. A Siemens liga o mundo digital ao mundo virtual para 

benefício dos seus clientes e da sociedade em geral. Através da Mobility, um fornecedor líder de soluções inteligentes de 

mobilidade para o transporte ferroviário e rodoviário, a Siemens ajuda a moldar o mercado mundial de serviços de 

transporte de passageiros e de carga. Através da sua posição maioritária na Siemens Healthineers, empresa cotada em 

bolsa, a Siemens é também um fornecedor líder mundial de tecnologia médica e de serviços de cuidados de saúde 

digitais. Além disso, a Siemens tem uma posição minoritária na Siemens Energy, líder global no transporte e produção de 

energia, que passou a estar cotada em bolsa no dia 28 de setembro de 2020. No ano fiscal de 2020, findo a 30 de 

setembro de 2020, o Grupo Siemens gerou receitas de 57,1 mil milhões de euros e um resultado líquido de 4,2 mil 

milhões de euros. A 30 de setembro de 2020, a empresa tinha 293.000 colaboradores a nível mundial. Para mais 

informações, visite: www.siemens.com. 

 


