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Mensagem do Presidente
Estimados clientes e parceiros
O exercício de 2017 terminou com um êxito
assinalável ao nível do crescimento global
do negócio, do aumento das exportações
de Portugal para o mundo, e do aumento
do emprego com 253 novos postos de trabalho
para colaboradores altamente qualificados.
Beneficiando de uma conjuntura macro-económica nacional e internacional favorável,
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a Siemens Portugal cresceu e consolidou
a sua liderança de mercado nos segmentos
tecnológicos onde opera nomeadamente
nos setores da energia, indústria, mobilidade, infraestruturas e edifícios, suportada
pela sua estratégia global de eletrificação,
automação e digitalização.
Os nossos clientes nacionais honram-nos
com novas encomendas para projetos complexos e sistemas tecnológicos, na área
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“A empresa aumentou
significativamente as suas
exportações e alargou as suas
competências nas áreas da
Engenharia, Tecnologias de
Informação e Software industrial,
ultrapassando os dois mil
colaboradores em Portugal, Angola
e Moçambique, criando 253 novos
postos de trabalho.”
da rede elétrica nacional, nas redes elétricas
inteligentes e microredes com armazenamento, na cogeração industrial de biomassa,
na automação e controlo das indústrias
transformadoras e de processo, nas soluções
integradas para edifícios e nas soluções de
mobilidade para autocarros de tração elétrica e sistemas de sinalização para tráfego
ferroviário e rodoviário.
A transformação digital foi uma constante
no diálogo com os nossos clientes, onde
se prevê um crescimento significativo
e alterações aos modelos de negócio existentes, já nos próximos anos, com grande impacto nas operações envolvendo tratamento
de dados na cloud e conectividade web.
As nossas atividades de exportação tiveram
um crescimento de 30,4%, ultrapassando
a marca dos 100 milhões de euros, observada tanto nos centros de competência de
engenharia e de tecnologias de informação
assim como nos centros de serviços partilhados, para um total de 37 países. Pela primeira
vez prestamos serviços de back office para
os Estados Unidos da América. Na engenharia, salientamos os contratos internacionais
de grandes projetos celebrados com clientes
na Holanda, Inglaterra, Grécia, Hong Kong
e Moçambique, nas áreas da produção
e transformação de energia, das infraestruturas aeroportuárias e da sinalização eletrónica ferroviária. Na exportação de quadros, de média tensão, fabricados na nossa
unidade fabril de Corroios, assinalamos o
excelente desempenho para grandes encomendas destinadas ao Egito e à Rússia.

Alavancado na boa execução de projetos
a nível nacional, no aumento de vendas pelos
canais de distribuição, via parceiros,
e especialmente no nosso crescimento das
exportações, o lucro líquido apresentado
pela empresa neste Relatório de Contas 2017
teve um crescimento de 168% face a igual
período em 2016. A carteira de encomendas
situa-se no final deste exercício nos
796 milhões de euros permitindo antever
um crescimento saudável nos próximos anos.
Finalmente gostaria de agradecer aos
nossos clientes pela confiança continuada
que depositaram em nós; a todos os parceiros nacionais que colaboraram connosco
e a todas as entidades privadas e governamentais pela excelência da colaboração
observada.
Uma palavra de apreço aos colaboradores
pelo seu esforço e dedicação, e um agradecimento especial aos órgãos sociais do Conselho Fiscal e Assembleia Geral pelo rigor
e profissionalismo demonstrado. Ao nosso
acionista Siemens AG agradecemos a confiança nos investimentos propostos para
Portugal.

Pedro Pires de Miranda
Presidente Executivo
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Ambiente
Macroeconómico 2017
O ano de 2017 caracterizou-se pelo esperado crescimento da economia portuguesa, patente nos principais indicadores
económicos.
Segundo o Boletim Económico de dezembro
de 2017 do Banco de Portugal, o produto
interno bruto (PIB) cresceu 2,6% em 2017,
em linha com a Zona Euro, e as exportações
aumentaram 7,7%, com especial ênfase nas
exportações relacionadas com o turismo
que deverão crescer mais que as exportações
totais. O banco central explica que na origem
destas projeções de expansão da economia
portuguesa está subjacente “uma recomposição da procura global orientada para
um crescimento mais sustentável, assente
no dinamismo das exportações e do investimento, e num enquadramento internacional
favorável”.
Este organismo projetou ainda uma recuperação do mercado de trabalho, apontando uma
subida do emprego na ordem dos 3,1%
e uma descida na taxa de desemprego para
os 8,9% da população ativa. Outros indicadores a merecer destaque são a formação bruta
de capital fixo, que reflete a evolução do
investimento empresarial, e que aumentou
8,3% em 2017; o consumo privado que aumentou cerca de 2,1% e a inflação que cresceu 1,6%.
Em 16 de junho de 2017, o país recebeu
a notícia da oficialização por parte do Conselho para as Questões Económicas e Financeiras (ECOFIN) da saída de Portugal do procedimento por défice excessivo, passando da
vertente correctiva para a vertente preventiva
do Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC).
Esta decisão prendeu-se com o facto de
Portugal ter reduzido o seu défice para 2,0%
do PIB em 2016, abaixo da meta dos 3%
definida no PEC, bem como das previsões
económicas que antecipam uma trajetória
sustentável do défice.

Em novembro, a Comissão Europeia, no
relatório Autumn 2017 Economic Forecast,
concluiu que, em 2017, tanto o PIB como
o emprego deverão aumentar significativamente em Portugal, impulsionados pelas
exportações e pelo investimento. No geral,
é expetável que o PIB aumente 2,6% em 2017.
Já a taxa de desemprego deverá cair de 11,2%
em 2016 para 9,2% em 2017, o nível mais
baixo alcançado desde 2008. A inflação
(harmonized index of consumer prices)
deverá manter-se estável em 1,5% em 2017.
Já a inflação core espera-se que seja apenas
marginalmente mais elevada, refletindo
o impacto do turismo nos serviços de alojamento e uma dinâmica moderada nos salários. O défice deverá fixar-se nos 1,4% do PIB,
graças maioritariamente à acelerada recuperação económica, à queda das despesas com
juros e ao investimento público abaixo do
orçamentado. Por seu turno, depois de alcançar os 130,1% em 2016, a dívida pública
portuguesa deverá situar-se nos 126,4%
do PIB em 2017.
No início de dezembro de 2017, o BCE,
e após a conclusão da sétima missão de
monitorização pós-programa a Portugal,
concluiu que a recuperação económica
ganhou dinamismo e a sua base tornou-se
mais ampla, com um aumento dos investimentos e das exportações, juntamente com
um aumento do consumo. O emprego cresceu mais rapidamente que o PIB, especialmente em áreas relacionadas com os serviços, como o turismo. Esta entidade realçou
ainda que a favorabilidade macroeconómica
e as condições financeiras atuais estão a criar
uma oportunidade interessante para que
o país aborde os seus desequilíbrios macroeconómicos persistentes, como a elevada
dívida pública e privada. Mencionou também
o setor bancário nacional, realçando que
apesar de estar em recuperação, mantém
ainda algumas vulnerabilidades, relacionadas
com, por exemplo, baixas rentabilidades.
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Principais
Indicadores
da Economia
Portuguesa
de 2017
Fontes: Eurostat

Fontes:
Banco de Portugal
Banco Central Europeu
Fundo Monetário Internacional
Eurostat
Conselho de Finanças Públicas

+2,6% 9,2%
PIB

DESEMPREGO

1,5%

1,4%

INFLAÇÃO

DÉFICE

Noutra vertente, o Banco Central Europeu
apontou áreas onde é importante fazer
alguns ajustes para que o país continue neste trajeto de crescimento económico, tais
como as competências relativamente baixas
do capital humano nacional, que devem ser
melhoradas, bem como a importância de se
apoiar a inovação e de aumentar a eficiência do sistema judiciário, entre outros.
No mesmo mês, o Fundo Monetário Internacional (FMI) reviu em alta as previsões de
crescimento da economia portuguesa para
2017, perspetivando que alcance os 2,6%,
em linha com as projeções do Governo
português. Esta revisão foi justificada pela
recuperação do investimento, especialmente
na área da construção que tem vindo a ser
estimulada pelo aumento do turismo, pela
continuação do crescimento das exportações
e do consumo privado, e pela trajetória de
recuperação do emprego.
Este organismo perspetiva ainda que as metas
do défice serão alcançadas, situando-o em
1,4% do PIB, apesar de aconselhar maior
ambição ao nível das melhorias do saldo
primário e descidas mais acentuadas da
dívida pública, que estima que caia em 2017
para 125,8% do PIB.
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Mais recentemente, no relatório ‘Evolução
orçamental até ao final do terceiro trimestre
de 2017’, o Conselho de Finanças Públicas
antecipou um défice inferior a 1,4% do PIB
no conjunto de 2017, em parte justificado
por um aumento da receita com impostos
e por uma despesa inferior com juros.
Resultados positivos como estes, registados ao longo dos últimos meses, estiveram
na origem da subida de Portugal nos
ratings de algumas das principais agências
internacionais. A agência de notação Fitch,
por exemplo, subiu o rating português em
dois escalões. Este situa-se agora no BBB,
dois graus acima do nível “lixo”, passando
a estar no nível do “investimento”. Anteriormente, também a Standard & Poor’s
tinha revisto o rating nacional para o BBB-,
o primeiro nível acima do “lixo”, num grau
de investimento que, por norma, tem
efeitos positivos na capacidade de financiamento dos países. Apesar de em setembro ter passado o outlook do país de estável para positivo, apenas a Moody's não
alterou ainda a sua classificação para
Portugal, algo que se perspetiva que possa
vir a acontecer em 2018.
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Projeções da Economia
Portuguesa até 2020
O Banco de Portugal, no Boletim Económico
de dezembro de 2017, avançou projeções
para a economia portuguesa até 2020. Neste
documento, o banco central explica que a
atividade económica em Portugal “deverá
continuar a expandir-se ao longo do horizonte de projeção, a um ritmo próximo do projetado para a área do euro”. O produto interno
bruto (PIB) deverá crescer 2,3% em 2018, 1,9%
em 2019 e 1,7% em 2020 (4% acima do nível
registado antes da crise financeira).
As exportações também deverão registar
um crescimento robusto, ou seja, deverão
aumentar 6,5% em 2018, 5,0% em 2019
e 4,1% em 2020. Por seu turno, é perspetivado que o consumo privado cresça cerca 2,1%
em 2018, e 1,8% em 2019 e 2020. Em relação
ao mercado de trabalho, é expetável que
o emprego continue a crescer até 2020, ainda
que a um ritmo inferior ao PIB, ou seja, 1,6%
em 2018, 1,3% em 2019 e 0,9% em 2020. Já a
taxa de desemprego também vai continuar a
cair, alcançando os 6,1% da população ativa
em 2020 (7,8% em 2018 e 6,7% em 2020).

Quanto à zona euro, e de acordo com Banco
Central Europeu, deverá continuar a assistir
a uma expansão económica robusta. Neste
contexto, o “crescimento real do produto
interno bruto deverá abrandar de forma
gradual, passando de 2,4% em 2017 para 1,7%
em 2020, à medida que os efeitos de uma
série de fatores que apoiam o crescimento se
desvanecem lentamente”. É ainda expetável
que a “inflação medida pelo índice harmonizado de preços no consumidor se mantenha,
em geral, estável nos próximos trimestres,
subindo depois para 1,7% em 2020”.

Fontes:
Banco de Portugal
Fundo Monetário Internacional
Banco Central Europeu

Quanto à inflação, perspetiva-se alguma
estabilização ao longo do período da projeção. Ou seja, os preços no consumidor deverão aumentar 1,5% em 2018, 1,4% em 2019
e 1,6% em 2020. No que concerne ao défice,
e de acordo com dados do Fundo Monetário
Internacional, este deverá ser, em 2018, 1,1%
do PIB nacional.
O Banco de Portugal aponta ainda alguns
caminhos para que “o crescimento da economia portuguesa seja sustentável” no futuro.
O aumento de capital por trabalhador,
a redução do endividamento público e do
endividamento privado, a diminuição do
desemprego de longa duração ou o aumento
da população ativa foram alguns deles.

Encontro entre Pedro Pires de Miranda e António Costa,
Primeiro Ministro Português, aquando da sua nomeação
como Presidente Executivo da Siemens, S.A.
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Siemens
em Portugal
O ano de 2017 caraterizou-se por um
crescimento global do negócio e das
exportações, e pela criação de 253 novos
postos de trabalho altamente qualificados.

Atividade Global da Siemens S.A.
Investigação, Desenvolvimento e Inovação
Responsabilidade Social

Sede da Siemens em Alfragide
11
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Atividade Global
da Siemens, S.A.

Sede da Siemens em Alfragide

A Siemens consolidou este ano a liderança do mercado nacional nos segmentos
tecnológicos onde opera nomeadamente
nas áreas da energia, indústria, mobilidade e tecnologias de edifícios, reforçando
a proximidade aos seus clientes nas
vertentes da eletrificação, automação
e digitalização. A empresa aumentou
significativamente as suas exportações
e alargou as suas competências nas áreas
da engenharia, das tecnologias de informação e software industrial, ultrapassando os dois mil colaboradores em Portugal,
Angola e Moçambique e criando 253
novos postos de trabalho.
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Este relatório reflete as atividades de várias
unidades da Siemens, S.A. em Portugal,
incluindo os centros de serviços partilhados
e as competências que exportam para diversos países.
No ano fiscal de 2017, a Siemens, S.A. fechou
o exercício com o montante de 299 milhões
de euros em vendas, um resultado líquido
de 15,3 milhões de euros, exportações que
atingiram um valor de 117,4 milhões de euros
e encomendas perto dos 273,8 milhões de
euros. Estes valores representam, face a igual
período no exercício transato, um aumento
de 30% nas exportações, 10,5 por cento na
entrada de encomendas, 10,9 por cento em
vendas e um aumento de 168,4 por cento no
resultado líquido, para 15,3 milhões de euros.
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Principais Resultados da Siemens Portugal
Encomendas

Vendas

433,4 Milhões de Euros

361,5 Milhões de Euros

10%

4%

Exportações

Pessoas

117,4 Milhões de Euros

2.022

30%

14,3%
80% licenciados
44 nacionalidades

Referente à atividade do Lead Country Bundle
Portugal, Angola, Moçambique e exportação.

14 línguas

Atividade Global
A experiência global da empresa aliada
à excelência dos seus colaboradores,
às suas competências locais e aos projetos
inovadores desenvolvidos com clientes em
todo o mundo contribuíram para a evolução
positiva da Siemens em Portugal, no ano
que agora termina. De olhos postos no
futuro e num mercado globalizado, a eletrificação, automação e digitalização definem
o caminho da Siemens.

Deste modo, beneficiámos da nossa estratégia assente no aumento significativo
das exportações para 37 países, nas parcerias tecnológicas com os nossos clientes
nacionais e internacionais, e no reforço das
nossas capacidades através dos centros de
competência de tecnologias de informação,
engenharia e serviços partilhados.
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Foi dado especial relevo às atividades
junto dos nossos clientes, em áreas
tecnologicamente avançadas, tais como a
transformação digital na indústria 4.0,
gestão de redes elétricas inteligentes,
automação de edifícios complexos, mobilidade elétrica e nas soluções de infraestruturas para aeroportos e portos marítimos.
Os investimentos realizados nos centros de
competência de micro redes e storage,
cibersegurança e data analytics, e ainda
no suporte a serviços digitais ferroviários,
posicionam a Siemens Portugal para
um crescimento sustentado no futuro.
A capacidade exportadora da nossa fábrica
foi distinguida este ano com os quadros
elétricos de média tensão SIMOSEC a passarem a ser produzidos exclusivamente em

Town Hall Meeting em Alfragide com 600 colaboradores da empresa
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Corroios para clientes em todo o mundo.
Neste sentido, foram adquiridas novas
máquinas para a área de pré-fabricação
de barramentos metálicos.
De realçar a conclusão da exportação de
742 quadros elétricos NXAIR para o megaprojeto da Siemens no Egito, que envolve
a construção de três novas centrais de ciclo
combinado a gás natural.
As parcerias celebradas pela Siemens permitiram desenvolver projetos inovadores, tais
como o autocarro a tração elétrica E.COBUS,
em estreita colaboração com o Grupo
Salvador Caetano, e a reabilitação de centrais hidroelétricas, em conjunto com a EDP.
O know-how da Siemens está a ser uma
componente tecnológica importante nesta
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alteração de paradigma na produção energética em Portugal, cada vez mais virada para
as renováveis.
A participação em importantes projetos
tecnológicos, nomeadamente nas áreas
da automação e controlo nas indústrias
da alimentação e bebidas, da manufactura
de metais e componentes, e do processo
contínuo da pasta e papel, posicionam
a Siemens como parceiro de eleição nestes
importantes setores da economia nacional.
A empresa assumiu, juntamente com
a COTEC, um papel de destaque no arranque
da estratégia da transformação digital em
Portugal, trazendo para o mercado as melhores práticas e soluções aplicadas à indústria
4.0, nomeadamente a plataforma MindSphere,
sistema operativo aberto para a internet das
coisas, baseado na nuvem.

De salientar o aumento significativo
da capacidade instalada e criação de novos
postos de trabalho, observados ao longo
do ano nas áreas dos serviços partilhados
internacionais, em recursos humanos, tecnologias de informação e Siemens Real State.

Apresentação da iniciativa
indústria 4.0 em Leiria
e lançamento do MindSphere
em Portugal

Na área de serviços partilhados, a multiculturalidade da equipa tem permitido desenvolver soluções que aumentam a produtividade e que têm elevado a satisfação dos
nossos clientes. Neste ano, o centro de
competências de Tecnologias de Informação
(GS IT) aumentou em 6% a produtividade
e o centro de Human Resources modernizou
a plataforma de TI de Recursos Humanos em
seis países, no âmbito de uma maior digitalização e simplificação de processos que está
a decorrer em diversos países. Este centro
beneficiou ainda com a transferência de
serviços para Portugal.
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A Siemens aumentou igualmente a sua
equipa de serviços partilhados de Real
Estate que foi responsável pela implementação de um sistema abrangente e global
que visa cobrir todas as atividades administrativas relacionadas com o setor imobiliário. Neste centro destaca-se igualmente
a constituição de mais uma equipa que irá
dar apoio às Américas.
Em Moçambique, a Siemens teve um crescimento notável na área da Energy Management junto da Electricidade de Moçambique (EDM), nomeadamente no
recondicionamento de transformadores de

corrente contínua para a Hidroeléctrica
de Cahora Bassa (HCB), e da sinalização
elétrica ferroviária junto do operador VALE
no corredor logístico de Nacala.
Assumindo um papel estratégico de parceiro para o desenvolvimento em Moçambique, a Siemens participou em feiras
e outros certames, nomeadamente
na FACIM, onde ficou patente o leque
de soluções tecnológicas disponível para
as áreas do petróleo e gás, produção de
energia, indústria e infraestruturas.
Numa vertente de exportação e fomento

Secretária de Estado da Indústria, Ana Teresa Lehmann, no MindSphere Lounge no Web Summit 2017
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do negócio em Angola, a Siemens continua
a apostar na ligação com universidades
e institutos politécnicos, no sentido de
incentivar a formação dos recursos humanos locais. Estabeleceu uma parceria com
o Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências (ISPTEC), com sede em
Luanda, tendo em vista a cooperação
científica e tecnológica, e equipou salas de
automação no Instituto Médio Industrial de
Luanda (IMIL) e no Instituto Médio Politécnico do Soyo. Participou ainda num dos
eventos estratégicos nacionais – a FILDA
(Feira Internacional de Angola) – aproveitando esta importante ocasião para lançar
a campanha Ingenuity for Life naquele país.
O desenvolvimento do negócio da Siemens
em Portugal, Angola e Moçambique permitiu ultrapassar em setembro os 2 mil colaboradores. No último ano foram criados 253
novos postos de trabalho altamente qualificados, nos três países, que contam agora
com um total de 2.022 colaboradores.
A perspetiva para o futuro é muito positiva,
estando previsto um crescimento sustentado para o próximo ano.
Por outro lado, durante o mesmo período,
a empresa recebeu 119 estagiários profissionais, que desempenharam funções nas
áreas da eletrónica, tecnologias de informação, automação, mecatrónica, finanças,
gestão e administração, entre outras.
Os programas de estágios que a Siemens
desenvolve têm, por norma, uma taxa
de empregabilidade que ronda os 80%,
ou seja, a grande maioria dos estagiários
acaba por ser integrada na organização.

Pedro Pires de Miranda com Manuel Caldeira Cabral, Ministro da Economia,
Pedro Marques, Ministro do Planeamento e das Infraestruturas,
e Carla Tavares, Presidente da Câmara Municipal da Amadora

Portugal
Angola
Moçambique

253
2.022
119

Postos
de Trabalho
Colaboradores

Estagiários
Profissionais

17

Relatório de Gestão 2017 | Atividade Global da Siemens, S.A.

Novembro de 2016
Web Summit 2016, em Lisboa

Janeiro de 2017
Apresentação da Iniciativa
Indústria 4.0 em Leiria e lançamento
do MindSphere em Portugal

Abril de 2017
Visita à Feira de Hannover com
parceiros nacionais
Encontro de clientes da Siemens
Portugal por ocasião da nomeação
de Pedro Pires de Miranda como
CEO da empresa, em Alfragide

Outubro 2016
Building Technologies
Sala centralizada de comando
e controlo para a Fundação
Calouste Gulbenkian, em Lisboa

Janeiro 2017
Process Industries and Drives
Sistemas de Automação e Controlo
para a Sociedade Central de Cervejas,
em Vialonga

Fevereiro 2017
Novembro 2016
Energy Management
Comissionamento da Central Elétrica
do Soyo, em Angola
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Mobility
Sistema de Bikesharing da cidade de Lisboa
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Novembro de 2017
Web Summit 2017, em Lisboa

Maio 2017
Town Hall Meeting em Alfragide
com 600 colaboradores da empresa

Julho 2017
1º Encontro Nacional de Distribuidores
e Parceiros, em Alfragide

XXI Congresso Nacional da Ordem
dos Engenheiros, em Coimbra

Ano em Revista
Abril 2017
Digital Factory
Modernização do Porto de Sines

Agosto 2017
Power Generation Services
Projetos Blackstart para Enecogen
e Didcot, na Holanda e no Reino Unido

Setembro 2017
Energy Management
Modernização de Transformadores
na Hidroeléctrica Cahora Bassa,
em Moçambique

Junho 2017
Energy Management
860 mil smart meters para EDP
Distribuição em Portugal

SPPAL
Fornecimento e Manutenção de sistemas de tratamento de bagagem para
13 aeroportos na Grécia
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Investigação,
Desenvolvimento
e Inovação

i-Experience Center 4.0
em Alfragide

Há quase 170 anos que ideias disruptivas,
novos conceitos e bons modelos de negócio
têm sido o garante de sucesso da Siemens.
Frequentemente, as inovações da empresa
passam de ideias a produtos convincentes
que conquistam mercados, tornando-se
verdadeiras referências. Estes estão na base
da solidez e longevidade da empresa,
e permitir-lhe-ão construir um futuro de
sucesso.
Neste âmbito, a nível mundial, a Siemens
investiu 5,2 mil milhões de euros em ativida-
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des de investigação & desenvolvimento,
e teve cerca de 40.000 colaboradores
a trabalhar nesta área no ano comercial
de 2017.
Em Portugal, a empresa tem focado os seus
investimentos em inovação na criação de
Laboratórios Aplicacionais e Centros de
Experimentação, onde os seus profissionais
se juntam a clientes, parceiros, estudantes
universitários e de politécnicos, e investigadores com o objectivo de desenvolver novas
tecnologias para as áreas da digitalização, da
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indústria e das infraestruturas para edifícios
e mobilidade, como a sinalização ferroviária.
Exemplo desta estratégia é o Building Automation Center, que a empresa desenvolveu
na sua sede em Alfragide, e que consiste
num laboratório para o desenvolvimento
de novas soluções, aplicações e formação
em gestão de edifícios e infraestruturas
inteligentes que possibilitam a simulação
de ecossistemas, tais como os característicos
do setor da saúde.
Outro exemplo são os I-Experience Centers 4.0
que a empresa está a desenvolver em
Alfragide e Leiria. Estes centros tecnológicos de experimentação, que visam apoiar
o desenvolvimento de projetos destinados
à indústria, fazem parte da Academia
Siemens 4.0, uma das medidas estratégicas
apresentadas pelo Governo que resultaram
da iniciativa Indústria 4.0.
Para além disso, a estratégia de Investigação,
Desenvolvimento e Inovação (IDI) seguida
pela Siemens Portugal assenta também no
estabelecimento de parcerias com a comunidade académica, tecnológica e científica.
Neste contexto, estudantes de mestrado do
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa estão
a fazer os seus projetos finais de curso na
Siemens, mais propriamente no centro de
tecnologias de informação, em áreas como
a inteligência artificial, realidade virtual/
aumentada e data analytics.
A Siemens Portugal está também a participar, juntamente com a EDP e o INESC TEC Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência numa
grande iniciativa europeia de investigação
para a área das energias renováveis,
a EU-SysFlex, que reúne representantes
de 34 organizações de 15 países europeus.
O âmbito da intervenção da empresa envolve o desenvolvimento de um protótipo de
uma central elétrica virtual comercial.

da Siemens, das divisões da empresa e do
Corporate Development, entre outros – com
o objetivo de reforçar o seu posicionamento
tecnologicamente inovador, interagir com
especialistas e líderes de opinião da área,
e aproximar-se dos jovens talentos e start-ups que podem enriquecer o portefólio
que a empresa oferece.
No mesmo período, a Siemens Portugal
manteve a certificação do seu sistema de
Investigação, Desenvolvimento e Inovação,
bem como do seu sistema de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho. Procedeu ainda
à transição do Sistema de Gestão da Qualidade e do Ambiente para as novas edições das
normas de referência (ISO 9001:2015 e ISO
14001:2015 respetivamente).
Em Angola, a Siemens também manteve
a certificação dos seus Sistemas de Gestão
da Qualidade, Ambiente, e Higiene e Segurança no Trabalho (HSST), que atestam
a excelência com que a empresa presta
os seus serviços também neste País.
No que concerne a boas práticas na área
da segurança, a Siemens ficou entre
os finalistas do prémio EDP Partners, com
o programa Zero Harm Culture. Um dos
melhores na categoria Prevenção e Segurança, este projeto tem como objetivo a sensibilização dos colaboradores e subcontratados
para a redução de riscos nos locais de trabalho. Estas práticas foram aplicadas transversalmente na empresa.
Web Summit, Portugal 2017

Outro destaque do ano da Siemens Portugal
foi a participação da empresa nas duas
primeiras edições do Web Summit realizadas
em Portugal. A empresa participou neste
megaevento com delegações internacionais
– com representantes do Corporate Technology, do next47, uma unidade independente
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Responsabilidade
Social
A responsabilidade social tem sido uma parte
integrante da Siemens desde a sua fundação,
em 1847. Foi o próprio fundador, Werner von
Siemens, quem primeiro definiu o propósito
da empresa: a ciência e a engenharia devem
ser aplicadas em prol do bem comum. Anos
depois, a empresa mantém-se fiel a este
princípio através do fornecimento de tecnologias que melhoram a qualidade de vida e
criam valor duradouro para a sociedade.
Enquanto desenvolve projetos em quase
todos os países do mundo, a Siemens está
profundamente ancorada nas sociedades em
que opera, com a ambição de contribuir para
o seu desenvolvimento sustentável. A título
de exemplo, no ano fiscal de 2017 e a nível
mundial, a Siemens fez donativos no valor
de 22,8 milhões de euros a instituições que
atuam em áreas tão diversas como a educação e a ciência, a área social, o ambiente e
as artes e a cultura. Estas contribuições
tiveram um impacto positivo na vida de
milhares de pessoas.

Também a Siemens em Portugal
atua com uma perspetiva
Business to Society, ou seja,
acredita que o negócio só é
sustentável se estiver
ao serviço da sociedade.
Neste âmbito, no ano comercial em análise,
a empresa deu continuidade à sua parceria
com a Associação Novo Futuro, através da
qual os seus colaboradores deram explicações de disciplinas como matemática, física
e química aos jovens desta instituição.
Esta iniciativa contribuiu, com certeza, para
a subida da taxa de aproveitamento escolar
destes jovens para mais de 97%. Já através
do Junior Achievement, a empresa levou
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os colaboradores a darem aulas nas escolas
da Amadora, tendo por base vários programas dedicados aos temas família, comunidade, Europa, criação de negócios, carreira e
finanças pessoais.
Para além disso, a Siemens associou-se mais
uma vez à CDI Portugal. Através desta parceria, a empresa tem incentivado a engenharia
no feminino ao distinguir raparigas com
o prémio Jovens Empreendedoras no Digital,
inserido na iniciativa Apps for Good.

Final da Apps for Good

Outra iniciativa que a empresa continuou
a apoiar foi o Serve the City, através da
participação nos Jantares Comunitários
organizados por esta instituição. Estes jantares constituem uma experiência singular e
inovadora em que pessoas sem-abrigo e
outras socialmente fragilizadas são convidadas a sentar-se à mesma mesa com voluntários das mais diversas proveniências.
Graças a estas e outras iniciativas, nos últimos cinco anos, os colaboradores da Siemens fizeram 9.772 horas de voluntariado em
ações organizadas pela empresa. Recorde-se
que a Siemens dá 16 horas por ano a cada
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um dos seus colaboradores para que estes
possam participar em ações de voluntariado.
Estas iniciativas estiveram certamente na
origem do reconhecimento que a Siemens
recebeu da Associação Portuguesa de Ética
Empresarial (APEE) pela sua intervenção
junto da comunidade, depois de se ter candidatado na categoria Cidadania. Este é já o
segundo ano consecutivo em que a APEE
distingue a Siemens, tendo, em 2016, atribuído ao grupo o galardão Voluntariado, pelas
ações dos colaboradores nesta área.

A Siemens e o ensino
Os colaboradores da Siemens são a verdadeira chave do sucesso da organização. Ter
pessoas altamente qualificadas, motivadas
e empenhadas, no local e no tempo mais
pertinentes, tem-se revelado determinante
ao longo dos anos. Se por um lado a empresa
tem estado focada na atração, desenvolvimento e retenção dos melhores talentos, por
outro tem apostado em iniciativas de formação e de requalificação de competências para
as áreas tecnológicas de futuro, como
a transformação digital ou a indústria 4.0.
O programa de formação para a indústria
Sitrain, por exemplo, composto por 66 cursos
diferentes, contou com 316 formandos, todos
clientes Siemens, e ministrou 9.233 horas
de formação. Através desta oferta de formação certificada, a Siemens está a contribuir
para que os profissionais portugueses tenham os conhecimentos e as qualificações
necessários para lidar com os sistemas cada
vez mais complexos que a digitalização
disponibiliza.
É igualmente com o intuito de chegar aos
jovens estudantes que a Siemens lançou
o Desafio Geração Simaris, através do qual
20 equipas desenvolveram projetos de engenharia tirando partido do potencial do software Simaris Design. Este permite planear
e dimensionar instalações elétricas em
edifícios e infraestruturas. As duas vencedoras, alunas do ISEL, ganharam uma viagem
ao centro Totally Integrated Power, na Alemanha, e estão actualmente a estagiar na
Siemens Portugal.

Por outro lado, e ao longo de 2017, a empresa continuou a receber estagiários curriculares, com o objectivo de dinamizar um ensino prático e profissional que proporcione
uma experiência mais completa aos alunos.
Neste período, recebeu 90 alunos que
conciliaram os seus estudos com um estágio
numa das áreas centrais ou divisões da
Siemens. Também em Angola e Moçambique, a empresa continuou a apostar na
formação e capacitação dos recursos humanos locais. Exemplo disto foi a participação
de jovens dos dois países no programa de
formação International Tech Apprenticeship@Siemens, que tem a duração de
3 anos e meio e é ministrado em Berlim,
na Alemanha. Durante este período,
os estagiários recebem formação vocacional
de elevada qualidade nas áreas da eletrónica
e mecatrónica.
Em Angola, a Siemens estabeleceu ainda
parcerias com o Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências (ISPTEC),
o Instituto Médio Industrial de Luanda
(IMIL) e o Instituto Médio Politécnico do
Soyo. Estas visam equipar os estabelecimentos de ensino com as tecnologias mais
atuais em áreas de grande importância
como a automação ou a robótica, e melhor
preparar os alunos para os desafios que vão
enfrentar no mercado de trabalho.

Vencedoras da 1ª edição do Desafio Geração Simaris Design
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O nosso
negócio
Em 2017, a Siemens participou
em importantes projetos de todas
as suas áreas de atividade,
em Portugal e no estrangeiro.

Power and Gas | Power Generation Services
Energy Management
Mobility
Digital Factory | Process Industries and Drives
Building Technologies
Global Services and Shared Services Centers

25

Power and Gas
| Power Generation
Services

Créditos: Repsol

O setor energético caminha cada vez mais
no sentido de modernizar a produção
e tornar as centrais mais eficientes e modernas.
A Siemens, com o desenvolvimento de tecnologia de ponta e serviços especializados nesta
área, assumiu-se como um parceiro natural
para as empresas do setor, quer seja na melhoria
da eficiência de unidades industriais, tais como
as refinarias da Galp e da Repsol, em Sines,
ou na remodelação de centrais hídricas para
a EDP. Tudo isto é bem visível, por exemplo,
na Holanda, onde a unidade Power Generation
Services (PS) ganhou um contrato ambicioso,
para ajudar a mudar o paradigma do funcionamento da rede elétrica naquele país.
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Refinaria da Repsol em Sines

27

Relatório de Gestão 2017 | Power and Gas | Power Generation Services

Projeto "Black Start" Enecogen na Holanda

No ano em análise, a Siemens e a Galp acordaram a colaboração num projeto na refinaria
de Sines, detida pela empresa de exploração
de petróleo, onde se localiza uma unidade de
recuperação de energia para o seu processo
de FCC – Fluid Catalytic Cracking, um dos
mais importantes no seu processo de produção. Nesta infraestrutura, a Siemens e a Galp
estão a trabalhar numa solução para permitir
um aumento futuro de cerca de 20% na
produção elétrica desta unidade de recuperação, através de um conjunto de alterações
que incluem a instalação de um novo expansor na unidade.
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(> 98%), o que demonstra bem as vantagens
de se ter o acompanhamento e a execução
dos serviços realizados por uma equipa que
conhece com detalhe o funcionamento da
unidade e sabe como manter altos níveis de
produção e fiabilidade.

Este projeto está a ser desenvolvido no
âmbito da estratégia de aumento da capacidade produtiva e melhoria de eficiência
energética da Galp, algo em que a Siemens
está a apostar cada vez mais.

Para a espanhola Repsol, esta divisão venceu um concurso para o fornecimento de
uma turbina a vapor para o compressor
de gás bruto, em Sines. Também neste caso,
o resultado do concurso foi reflexo do
portefólio e do conhecimento acumulado
da Siemens na área da eficiência energética,
que é o principal objetivo da Repsol com
este contrato. A solução apresentada foi
considerada tecnicamente competitiva, para
além de exigir um menor tempo de indisponibilidade da instalação e um menor prazo
de entrega.

Paralelamente, a unidade Power Generation
Services (PS) da Siemens viu prorrogado
o contrato de manutenção preventiva e
corretiva para uma das suas turbinas a gás
aeroderivativa que tem instalada na fábrica
da Europac em Viana do Castelo. A Siemens
continua assim a apoiar esta fábrica de papel
através de elevados níveis de disponibilidade

Através da Siemens, a engenharia portuguesa voltou a internacionalizar-se, desta vez
para o Reino Unido e para a Holanda onde
a Power Generation Services ganhou dois
contratos para dotar centrais termoelétricas
de ciclo combinado com a capacidade “Black
Start”, ou seja, de colocar em operação
a central sem ter necessidade de recorrer
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A Holanda é um dos países que está na
vanguarda das transformações no mercado,
pois tem que absorver cada vez mais microprodutores que fogem ao controlo dos
operadores de rede. Paralelamente, o continente europeu tem levado a cabo uma
estratégia de desativação de centrais nucleares e a carvão, que garantiam anteriormente o restauro da rede em caso de apagão. Por isso, será necessário repensar as
centrais a gás, que não estavam equipadas
para executar esta função. A Siemens foi,
assim, eleita parceira de confiança em todo
este processo de modernização energética,
sendo a unidade portuguesa a única
no mundo Siemens com competências para
implementar este tipo de soluções em
centrais existentes e em operação.
Em Portugal, a Siemens continuou o projeto
de remodelação de mini-hídricas, para
a EDP. Estas intervenções estão em linha
com a parceria que as duas empresas têm
encetado ao longo dos anos e que já fez
com que colaborassem em vários projetos
de reabilitação e de novas centrais hidroelétricas em Portugal, que têm dominado
a estratégia para o futuro da EDP. O know-how da Siemens é, nesse sentido, um
componente importante nesta alteração de
paradigma na produção energética em
Portugal, que está cada vez mais virada
para as renováveis.
No mesmo âmbito, a Siemens é parceira na
implementação do projeto da Central da
Calheta III, na Região Autónoma da Madeira. Este contrato, que é da responsabilidade
da Empresa de Eletricidade da Madeira, tem
uma importância vital no desenvolvimento

da produção de energia na região autónoma e irá contribuir decisivamente para
a redução de emissões de CO2. Com este
empreendimento, a ilha da Madeira verá
assegurado o fornecimento estável de
energia e a redução de dependência de
fontes externas. A Power and Gas (PG)
tem também a seu cargo o fornecimento
de equipamento elétrico essencial para
o projeto.
A Siemens está também com os olhos
postos no futuro da geração hídrica, com
o desenvolvimento de novas áreas foco,
nomeadamente no estudo de soluções de
Water Drink Turbines, instaladas em redes
de água potável. Este trabalho contínuo
mostra que a Siemens está atenta ao impacto que as novas tecnologias têm na eficiência energética e na gestão dos processos
dos clientes.
Entre os planos em estudo, a equipa multidisciplinar, que procura uma melhoria
permanente, está a trabalhar em soluções
de geração hídrica para mercados internacionais, nomeadamente América do Sul,
países nórdicos e Ártico. E nestes casos
a engenharia portuguesa está na linha da
frente, depois de vários anos de experiência
em projetos de grande dimensão em Portugal e não só.

Créditos: Banco Digital / Galp

às redes de transporte ou distribuição de
energia para o seu restauro. No caso da
Holanda, trata-se de uma central que pertence à Enecogen, uma parceria entre a
Eneco (Holanda) e a Ørsted (Dinamarca)
e o projeto é iniciado para servir a TenneT
(operador de rede holandês). A solução
desenhada pela Siemens deverá estar implementada em setembro de 2018.

Vista aérea da Refinaria de Sines da Galp
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Energy
Management
Os projetos desenvolvidos pela divisão Energy
Management (EM) foram decisivos pela
afirmação da digitalização na área de energia.
A Siemens contribuiu para um aumento
da eficiência da rede elétrica nacional e para
a entrega de uma maior qualidade de serviço
aos consumidores finais. A capacidade
exportadora da Siemens manifestou-se nesta
área com projetos, quer nos países africanos,
quer no resto do mundo, em particular no Médio
Oriente. A experiência internacional da equipa
da EM contribuiu para que a Siemens tivesse
conquistado projetos diferenciadores, como
aconteceu em Cahora Bassa, em Moçambique.
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Centro de Despacho da REN, em Sacavém
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A atividade da divisão Energy Management
(EM) foi marcada, neste ano fiscal, pela
afirmação da digitalização dos sistemas
energéticos, por forma a conferir uma maior
inteligência e eficiência às redes elétricas.
Nesse âmbito, a Siemens, em parceria com
a Landis+Gyr, forneceu à EDP Distribuição
soluções baseadas em contadores inteligentes. Estes equipamentos permitem automatizar a gestão de energia e melhorar a qualidade de serviço, bem como a informação a que
os consumidores têm acesso.
A Siemens arrancou também com o projeto
do novo datacenter de Riba de Ave da REN,
que a empresa venceu, em consórcio com a
Eurico Ferreira. O objetivo deste empreendimento é aumentar a capacidade de armazenamento de dados da empresa responsável
pelas infraestruturas de energia em Portugal,
bem como complementar as soluções para
clientes da REN. Este centro é o segundo
maior do país e irá contar com quadros
elétricos produzidos em Portugal, na fábrica
de Corroios. Além disso, o software Siemens
Desigo CC irá coordenar o comando e controlo de todas as tecnologias do datacenter,
nomeadamente energia, segurança e proteção contra incêndios. As tecnologias que a
Siemens escolheu para este projeto permitem
uma gestão de dados eficaz e irão assegurar
a disponibilidade e segurança do sistema.

Este ano fica também marcado pela transferência de produção do SIMOSEC, modelo de
quadro elétrico modular de média tensão
isolado a gás, de Frankfurt, na Alemanha, para
a fábrica de Corroios, no concelho do Seixal.
Ainda em Corroios, a Siemens está a fabricar,
desde 2014 e com uma nova linha de produção, os quadros elétricos de baixa tensão,
SIVACON S8. A unidade portuguesa exporta
95% dos equipamentos que fabrica para
países como a Alemanha, Angola, África do
Sul, Austrália, Brasil, Coreia do Sul, Egito,
Emirados Árabes Unidos e México.
Destaca-se ainda a aposta no desenvolvimento de um dos centros de competências da
Siemens que atua nas áreas de micro-redes
e armazenamento de energia. Estes conceitos permitem gerir um grupo de cargas
interligadas e recursos de energia distribuídos, que conectam múltiplas fontes de
energia numa pequena rede que responde
a algumas ou até a todas as necessidades
de energia dos envolvidos. Estes sistemas
dão resposta a várias das maiores preocupações de futuro no segmento energético: uma
redução acentuada dos custos, maior eficiência e elevada preocupação com o ambiente,
podendo ser aplicados em ilhas, zonas urbanas densamente povoadas ou em zonas
remotas sem acesso à energia.

Hidroelétrica Cahora Bassa em Moçambique
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Em Moçambique, o projeto da Hidroeléctrica
de Cahora Bassa que juntou três países (Moçambique, Portugal e Alemanha) foi mais
um passo da Siemens no sentido de apoiar
o desenvolvimento económico daquele país.
O projeto, que passa pelo recondicionamento
de transformadores na barragem de Cahora
Bassa, permite assegurar uma maior fiabilidade da rede energética daquele país.
Ainda em Moçambique, a Siemens vai fornecer uma subestação para Marracuene
e participar na extensão da subestação
de Maputo, um projeto enquadrado no
empreendimento “Energy Emergency Plan”
definido pela Electricidade de Moçambique
(EDM). O objetivo é construir uma subestação de raiz que fique em comunicação/ anel
com a principal subestação de Maputo,
Infulene. A subestação a construir será
ligada em muito alta tensão, o que possibilitará que a oferta de energia a Maputo
aumente em mais de 50%.
A energia Siemens também chega ao Médio
Oriente, onde a empresa já trabalha há muito,
por exemplo no Qatar. Este ano foi dado mais
um passo importante com o fornecimento de
equipamentos de proteção, no âmbito de
um contrato de fornecimento de quadros
elétricos que a Efacec e duas outras companhias ganharam naquele país. A sociedade
portuguesa escolheu depois a divisão EM,
da Siemens, para a produção e fornecimento
das proteções, tal como as restantes companhias envolvidas no projeto, o que assegurou
o fornecimento integral das soluções de
proteção, através de um contrato programa,
com uma previsão de três anos de duração.
O projeto tem como finalidade alargar a rede
de distribuição de energia do Qatar.
Em Angola, a Siemens está envolvida no
projeto de renovação e extensão da subestação que se localiza junto ao edifício sede da
Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade (ENDE). A adjudicação por parte da
China Machinery Engineering Corporation
(CMEC), veio reconhecer as competências
técnicas e de gestão de projeto da equipa
local da EM. Esta subestação é uma solução
compacta isolada a gás (GIS), semelhante

Datacenter da REN em Riba de Ave

à que foi desenvolvida para a subestação
de Chicala, situada junto à baía de Luanda
e à fortaleza de São Miguel, que abastece
a área de Chicala-Cholohanga. O modelo
e a localização do projeto permitem reduzir
o impacto visual na cidade.
A Siemens está ainda envolvida na construção da linha de alta tensão de 60kV que liga
a subestação do edifício sede da ENDE
à que está localizada na Boavista.
Em Cabo Verde, a Siemens estabeleceu
uma parceria com a Empresa de Electricidade
e Água (ELECTRA), para instalar dois laboratórios de ensaios nas instalações da empresa.
Estas estruturas serão dotadas de tecnologia
para ensaio de sistemas de contagem, sistemas de proteção e também tecnologia de
avaliação de equipamentos primários e têm
como principal objetivo desenvolver as
competências dos trabalhadores da ELECTRA,
não só com o fornecimento de equipamentos
de tecnologia de ponta, mas também com a
respetiva qualificação. A iniciativa, que conta
ainda com a participação da EDP Internacional na área da formação, também irá contribuir para uma maior aproximação entre a
Siemens e a ELECTRA.
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Mobility
A divisão Mobility reforçou a sua aposta em projetos inovadores de mobilidade elétrica. As competências desenvolvidas pelas suas equipas ao longo
de anos de trabalho no setor foram reconhecidas
e recompensadas pelos seus clientes através
de projetos emblemáticos que envolveram todas
as suas áreas de atividade.
No segmento ferroviário é de destacar a forte
aposta na digitalização que se traduziu numa melhoria dos indicadores de serviço em projetos tão
relevantes como os de manutenção da sinalização
da Infraestruturas de Portugal e do Metropolitano
de Lisboa, bem como a manutenção das locomotivas da CP e Medway através da participada SIMEF.
Em Moçambique, a atividade está centrada no
corredor logístico de Nacala, um projeto estruturante para o país e que a Siemens tem acompanhado desde a sua implementação no terreno.
De destacar a entrada da Siemens nos modos suaves de mobilidade através do projeto de bicicletas
partilhadas em Lisboa, uma iniciativa que juntou
a EMEL, a Órbita e a Siemens numa solução de
transportes alternativos, limpos e sustentáveis.
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Centro de Controlo de tráfego da Infraestruturas de Portugal em Almada
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Sistema de bicicletas
partilhadas de Lisboa

O ano fica marcado por uma aposta crescente
na área da mobilidade elétrica. O sistema de
bicicletas públicas partilhadas que a Siemens
está a colocar no terreno, em parceria com
o fabricante português de bicicletas Órbita
Miralago, é uma estreia para a empresa
a nível mundial. Este contrato implica a total
responsabilidade pela instalação, manutenção e operação do sistema durante 96 meses.

Com este contrato, a Siemens
instalará 1410 bicicletas e 140
estações, e assegurará o equilíbrio da rede, a manutenção
preventiva e corretiva do sistema, bem como a operação do
centro de controlo, que envolve
a análise de Big Data a partir
dos dados gerados pelo sistema.
Este projeto constitui uma das maiores operações de bicicletas elétricas da Europa, com
dois terços da frota total a encaixarem nesta
categoria. Um terço da frota poderá ser
convertido mais tarde em elétrica sem ter que
voltar à fábrica, o que constituiu uma inovação do parceiro Órbita, que está com a Siemens neste contrato. Além disso, o mecanismo de dispensa das bicicletas nas estações
conta com algoritmos avançados na gestão
do carregamento.
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O contrato é mais um passo da Siemens
a caminho de um futuro mais sustentável
e menos poluído, fundamental para atingir
as metas ambientais estabelecidas quer pelo
Acordo de Paris, quer pela própria empresa
que ambiciona ser Carbono Zero em 2030,
reforçando assim a sua aposta nos, agora
denominados, modos suaves de mobilidade.
Paralelamente, a Mobility (MO) manteve
o desenvolvimento do seu Centro de Competências em sistemas de carregamento
e sistemas de potência e controlo a bordo,
destinada a autocarros elétricos, vulgo eBus,
que a Siemens sediou em Portugal. Este
centro é responsável tanto pela infraestrutura
de carregamento, como pela tecnologia
instalada a bordo dos veículos.
No âmbito da parceria com a CaetanoBus
e Cobus Industries, a Siemens continuou
a fornecer vários eCobus para aplicação
em aeroportos: 10 para Estugarda, sete
para Vancouver, um para a Air China e dois
para Genebra. No total, são cerca de trinta
as unidades já em circulação ou em vias de
entrarem ao serviço em três continentes.
Já no que diz respeito ao autocarro urbano,
a empresa concretizou um acordo quadro
com a Caetano Bus para o fornecimento
de 160 sistemas de tração e controlo.
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Paralelamente, a Siemens executou, neste
ano, contratos de manutenção dos sistemas
de sinalização ferroviária.
Com uma presença de Norte a Sul do País,
a Siemens é parceira privilegiada de empresas
como a Infraestruturas de Portugal e o Metropolitano de Lisboa, para as quais tem trabalhado continuadamente. A necessidade de
constante monitorização e melhoria da atual
rede ferroviária nacional exige o trabalho
qualificado das equipas da Mobility, que estão
habituadas a lidar com os desafios mais
importantes da circulação em meio ferroviário, onde a segurança é necessariamente
a principal prioridade.
Esta experiência acumulada está também
a dar frutos fora do mercado nacional,
na Manutenção do Sistema de Sinalização
do Corredor Logístico de Nacala, em Moçambique, em que a MO está a assegurar um
serviço de elevada importância para o cliente
VALE, naquela que é a linha mais longa na
zona este de África.
Parte integrante do Corredor Ferroviário de
Nacala, esta linha tem um papel essencial
no transporte de carvão da zona mineira, em
Moatize, até ao porto de Nacala, e a tecnologia Siemens contribui para reforçar a segurança, fiabilidade e capacidade das operações no
transporte de carvão.
A Siemens continua envolvida no projeto
como parceira na área da manutenção,

demonstrando o seu compromisso para com
os seus clientes e com Moçambique.
No que diz respeito à manutenção de material
circulante, o SIMEF, entidade resultante da
parceria da Siemens com a EMEF, continua
a realizar de forma exemplar todas as atividades de manutenção a um total de 53 locomotivas elétricas.
Esta parceria de sucesso tem vindo a apresentar uma permanente melhoria dos níveis de
serviço, que aumenta de forma sustentada
o valor para os seus clientes, alavancando-se
numa equipa técnica de elevado profissionalismo e fortemente apostada na inovação.
Foi intensificada a aposta na digitalização,
promovendo a telemanutenção ferroviária,
e conseguindo assim uma manutenção cada
vez mais inteligente, que permite monitorizar
e prever a ocorrência de avarias nos veículos,
obtendo claras vantagens económicas
e operacionais.
Finalmente, a equipa portuguesa da Mobility
foi distinguida pela sua capacidade de gestão
de projeto, com o Prémio Excellence Project
Execution Award. O galardão, atribuído pela
Siemens AG, é referente ao Projeto Nacala
Yards e atesta a capacidade da Mobility de
realizar projetos complexos em novas geografias. O prémio reconhece ainda o cumprimento das exigências dos clientes e dos objetivos
financeiros determinados.

Laboratório de Sinalização Ferroviária da Siemens em Alfragide
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Digital Factory
| Process Industries
and Drives
Na área de indústria, foi lançado em Portugal
o MindSphere, o sistema operativo aberto
para a Internet das Coisas, baseado na nuvem,
da Siemens. Este sistema procura apoiar
a indústria na sua transformação digital podendo ser aplicado em qualquer setor de atividade
independente da sua dimensão. Na sua atividade de exportação, a destacar os projetos que
a Digital Factory | Process Industries and Drives
(DF/PD) desenvolveu em Moçambique,
tais como o contrato firmado com as Águas
de Maputo bem como outro na área logística
com o Corredor Logístico de Nacala (CLN).
Em Angola, merecem destaque os protocolos
de formação e cooperação científica com entidades como a FESA e o ISPTEC, bem como
o contrato para prestação de serviços remotos
para a Sonangol.
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Terminal XXI no Porto de Sines
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No ano transato, dada a importância da
transformação digital em todos os setores
de atividade, a Siemens promoveu amplamente o MindSphere, o seu sistema operativo aberto para a internet das coisas,
baseado na nuvem. A feira de Hannover
foi o palco para a apresentação das novas
funcionalidades e aplicações desta plataforma. Esta solução tecnológica pode ser
aplicada a várias áreas, desde as indústrias
de produção fabril e de processo, até à
distribuição inteligente de energia passando ainda pela área da mobilidade e infraestruturas. O MindSphere permite analisar de
forma rápida e eficaz grandes volumes de
dados e identificar ganhos de desempenho,
eficiência e disponibilidade das máquinas e
instalações garantindo maiores índices de
produtividade e competitividade.

Fábrica da Ferpinta em Vale de Cambra
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Em Portugal, foi em janeiro de 2017,
no Instituto Politécnico de Leiria, durante
o evento de apresentação das medidas do
Governo para a Indústria 4.0, que a Siemens
deu a conhecer o MindSphere. Num evento
que juntou vários players da indústria nacional, foi o momento ideal para demonstrar
os benefícios deste sistema no processo de
transformação digital.
Com o grupo Navigator, destaca-se o projeto
chave-na-mão para o descascador do parque
de madeiras nas instalações de Setúbal. Este
contrato contemplou a renovação do sistema
anterior por tecnologia de motores, acionamento e acoplamento mecânico de última
geração. Com esta solução, o grupo Navigator
tornou-se mais eficiente energeticamente ao
mesmo tempo que garantiu menos interrup-
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i Experience Center 4.0 em Alfragide

ções do sistema e maior disponibilidade do
equipamento, garantindo um incremento
de produtividade.
Em projetos com a Ferpinta, fabricante
portuguesa de tubos metálicos, a Siemens
forneceu uma solução mais eficiente para
o sistema de corte de chapa. O fornecimento de tecnologia de última geração na área
dos conversores de frequência distribuídos
e motores arrefecidos a água de alta eficiência permite alcançar uma maior eficiência
energética, uma redução dos custos de
manutenção e um aumento de disponibilidade. Estas medidas estratégicas foram
essenciais para aumentar a competitividade
deste fabricante.
A equipa da DF/PD foi fundamental para
a afirmação da Siemens na modernização
dos principais portos nacionais. Em Sines,
a Siemens instalou um Sistema automático
de Antibalanço (Anti-sway) e escaneamento
de perfis em cinco pórticos de cais Ship-to-Shore (STS). Esta tecnologia retira automaticamente o balanço aos contentores e traça
um trajeto mais curto, permitindo ao sistema incrementar substancialmente a produ-

tividade e eficiência da operação, ao mesmo
tempo que aumenta a segurança evitando
colisões. Esta solução permite menores
ciclos/custos operacionais, consumo de
energia, redução de tempos de paragem
e aumento de fiabilidade e durabilidade
do sistema.
Este contrato contempla ainda a modernização de três pórticos RTG (Rubber Tire Gantry) – através do fornecimento de sistemas
de acionamento e controlo, projeto elétrico,
desenvolvimento de software e colocação
em serviço – e inclui o fornecimento completo do sistema elétrico, de acionamento
e controlo para um novo pórtico STS.
Por fim, a Siemens Portugal ganhou o
concurso para fornecimento do sistema
elétrico, de acionamento e controlo de um
novo pórtico de cais (STS), fornecido pelo
fabricante Paceco.
De destacar ainda, no mercado nacional,
o crescente reforço de posicionamento
junto de parceiros e mercados na área
da distribuição. No ano que agora terminou, a Siemens aumentou as suas vendas
em dois dígitos nesta área.
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Estes valores são resultado de uma presença
forte e de um conhecimento profundo dos
seus parceiros, bem como a capacidade de
trabalhar com os mesmos em importantes
temáticas da digitalização como a digital
factory. Este reforço de posição será fundamental para continuar a garantir uma forte
presença nos futuros projetos industriais
a desenvolver no país.
Da responsabilidade desta divisão, em
Moçambique, a Siemens ganhou um contrato para a monitorização do caudal e a pressão
da água de cerca de 90 quilómetros do sistema de abastecimento de águas de Maputo.
Atualmente, este sistema serve uma zona
com 1,7 milhões de habitantes, onde apenas
40% têm acesso a água potável.

Este projeto irá aumentar a capacidade
instalada, assegurando um fornecimento
constante às 730.000 famílias cujas casas
estão atualmente ligadas ao sistema de
distribuição de água. Simultaneamente,
irá melhorar a performance geral do sistema, bem como expandir o fornecimento
de água às zonas periféricas de Maputo.
Ao longo de todo o percurso de transporte
de água serão instalados sistemas e sensores que irão avaliar a existência de fugas
ou se o caudal e a pressão da água estão
normais e transmitir essa informação para
uma estação central. Desta forma, será
possível levar a cabo medidas de melhoria,
incluindo a regulação do caudal e da pressão, ou mesmo planear a manutenção
preventiva e corretiva.

Um dos Laboratórios de Automação que a Siemens inaugurou em Luanda, Angola
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Também em Moçambique, o Corredor
Logístico de Nacala (CLN) adjudicou fornecimentos de várias soluções tecnológicas
como: sistema de controlo e distribuição
(PCS7), automação (S7-400), acionamentos
(Sinamics e Robicon) e rede Ethernet. Além
disso, e no seguimento deste contrato,
o CLN entregou à Siemens o serviço remoto,
serviço de chamadas e intervenções corretivas sempre que necessário. Entre as mais-valias deste projeto para o CLN destacam-se
o suporte técnico 24 horas por dia nos 365
dias do ano.
Em Angola uma das prioridades tem sido
o desenvolvimento do capital humano local.
Nesse sentido, a Siemens assinou um protocolo de cooperação científica com o Instituto Superior Politécnico de Tecnologias
e Ciências (ISPTEC), com sede em Luanda.
O objetivo é o desenvolvimento dos recursos
humanos, projetos, tecnologias, bem como
produtos especializados nas áreas
de engenharia, economia e gestão que são
lecionadas naquela instituição, e que mais
tarde possam ser integrados na Siemens
ou em setores onde a empresa opera.
Através desta colaboração, está previsto
o estabelecimento, arranque e desenvolvimento de projetos no Laboratório de Automação, com tecnologia da Siemens, que irá
ainda oferecer software, para que os alunos
do ISPTEC trabalhem com a tecnologia mais
inovadora que se está a desenvolver no
mundo.
A Siemens assinou ainda um protocolo com
a Fundação Eduardo dos Santos (FESA), para
equipar um laboratório de automação do
Instituto Médio Politécnico do Soyo
e formar alunos nas áreas do oil & gas.
Os professores desta instituição de ensino
receberam formação da Siemens, de modo a
transmitir aos alunos as funcionalidades dos

equipamentos oferecidos. Estes irão aprender os conhecimentos básicos do autómato
modular SIMATIC S7-1200 e do sistema de
engenharia TIA Portal, o único ambiente de
engenharia que congrega todas as tarefas
de automação. A finalidade deste protocolo
é criar capacidade local para trabalhar na
indústria do oil & gas, seja em projetos
offshore ou onshore.
Ainda em Angola, destaca-se o projeto
desenvolvido para a Sonangol Logística,
unidade dedicada ao enchimento, transporte e armazenamento de combustíveis
líquidos e tanques de gás butano. Neste
projeto, o contrato de service, para além
de incluir monitorização e operação desta
unidade, permite a assistência técnica
remota de um dos mais importantes depósitos de combustíveis de Luanda. Este contrato disponibiliza o suporte técnico com
cobertura 365 dias por ano, 24 horas por
dia, bem como o acesso remoto à instalação, garantindo a continuidade de serviço
e a consequente garantia do abastecimento
dos postos de combustíveis em Luanda.
Em Cabo Verde, a Siemens instalou o
sistema de automação PCS7 em duas fábricas de dessalinização de água, nas ilhas do
Sal e de São Vicente. Com uma capacidade
de 5.000 metros cúbicos por unidade/dia,
estas instalações servem uma população
de mais de 100 mil habitantes. A solução
da Siemens inclui hardware e licenças e
serviços de desenvolvimento de software,
comissionamento e gestão do projeto.
Para o cliente Acciona Água, os benefícios
deste sistema passam por um controlo de
produção mais simples e flexível, pela
gravação e gestão central de dados, por um
sistema de informação central, pelo acesso
a relatórios online de gestão via Intranet
e pelo apoio durante a duração do projeto.
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Building
Technologies
Os edifícios representam 30% do consumo
energético global, dado que 85 a 90% da
atividade humana decorre nestes espaços.
O desafio passa por torná-los mais confortáveis
e seguros, reduzindo paralelamente o impacto
ambiental. A Building Technologies (BT) tem
desenvolvido as ferramentas necessárias para
atuar nesta área de negócio e procura, através
do seu portefólio, conceber espaços mais
inteligentes e eficientes, otimizando os recursos
das empresas e os seus ecossistemas.
Neste ano fiscal celebrou contratos importantes
com o Oceanário de Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian e grupo José de Mello Saúde.
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Centro de Controlo da Caixa Geral de Depósitos
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A divisão Building Technologies (BT) da
Siemens celebrou um contrato com a Fundação Calouste Gulbenkian para a implementação da nova sala de segurança, que
substituirá as três salas existentes, localizadas no edifício sede, no Centro de Arte
Moderna e no Museu. Este projeto irá dotar
a Fundação de uma infraestrutura moderna,
que lhe permitirá criar sinergias na operação
e alcançar uma maior otimização de recursos, assim como melhores tempos de análise da informação e capacidade de resposta.
A solução instalada pela Siemens permitirá
ainda a monitorização de sistemas de videovigilância e intrusão, controlo de acessos
e deteção de incêndios. Com um videowall
de alta resolução será possível acompanhar
e controlar quaisquer perigos, através
da visualização múltipla de conteúdos.
Paralelamente, este contrato inclui a criação
de uma sala de gestão de crise, que aproveita as funcionalidades da plataforma central,
permitindo uma monitorização contínua em
caso de emergência.
Na área hospitalar, a Siemens está a trabalhar com a CUF em Viseu, do grupo Mello
Saúde, para a implementação do primeiro

Building Automation Center em Alfragide
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sistema Total Building Solutions (TBS), com
base na solução Desigo CC. O edifício ficará
dotado de uma gestão técnica centralizada,
deteção de incêndios e gases, controlo de
intrusão e de acessos, bem como de circuito
fechado de televisão (CCTV). A solução
Navigator irá ainda monitorizar e controlar
a energia deste hospital.
Ainda na área da saúde, a Siemens está
a participar na ampliação do Hospital das
Descobertas, também do grupo Mello
Saúde. Este contrato abrange a reengenharia de processos e o fornecimento e comissionamento dos equipamentos de alimentação e distribuição de energia elétrica. Inclui
igualmente a instalação de sistemas de
deteção e alarme de incêndios, videovigilância, controlo de acessos e gestão técnica
centralizada.
O projeto usa o Desigo CC e um dos desafios
para a sua concretização foi a migração do
sistema de gestão técnica centralizada já
existente no edifício. Esta solução abrange
vários tipos de infraestruturas, desde as
mais simples, com sistemas de apenas uma
disciplina, até edifícios altamente complexos, como um hospital. O Desigo CC permite
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maximizar o conforto e a segurança, enquanto aumenta a eficiência e reduz custos.
Para o sucesso da Building Technologies
contribuiu ainda a renovação, pelo terceiro
ano consecutivo, do contrato com a Caixa
Geral de Depósitos. Neste projeto, a Siemens instalou o seu sistema de gestão de
edifícios, com o objetivo de assegurar a
cobertura de uma área de mais de 200 mil
metros quadrados do banco público. Esta
parceria iniciou-se com a implementação do
sistema de gestão de edifícios (BMS)
e inclui a manutenção e a gestão da rede
elétrica, bem como os sistemas mecânicos.
O contrato abrange ainda os equipamentos
de gestão de ventilação, ar condicionado
e aquecimento (HVAC), a gestão de portas
automáticas, a rede de intercomunicadores,
o som, o vídeo e a rede de televisão.
Com estes sistemas otimizados, torna-se
mais ágil a instalação dos equipamentos
e a redução dos custos operacionais, mantendo-se um elevado nível de segurança
e diminuindo o número de falhas.

A Fundação Calouste
Gulbenkian, o Grupo Mello
Saúde, a Caixa Geral de
Depósitos e o Oceanário
de Lisboa foram alguns dos
clientes que confiaram no
know-how e nas competências
das equipas da BT.

Centro de Videovigilância da Fundação
Calouste Gulbenkian em Lisboa

Por fim, a BT voltou a merecer a confiança
do Oceanário de Lisboa, desta feita para
a migração do sistema de gestão e
controlo daquela instituição da capital.
Este projeto inclui ainda a migração de
sistemas de controlo de suporte de vida
e habitats, sem impacto nos seres vivos,
nem no normal funcionamento do
edifício. O contrato prevê também
a monitorização e controlo de energia,
com o objetivo de reduzir os custos na
exploração do edifício.

47

48

Global Services
and Shared Services
Centers
A organização de Serviços Partilhados
da Siemens em Portugal, que trabalha nas áreas
das tecnologias de informação, real state,
financeira, logística, compras e recursos
humanos, conta com colaboradores de 44
nacionalidades que falam 14 línguas e exportam
conhecimento e serviços de alto valor
acrescentado para os cinco continentes.
Estes centros que contam com cerca de 850
colaboradores, 80% dos quais com um curso
universitário, focam-se na prestação de serviços
altamente qualificados e reúnem um portefólio
único e competitivo. As prioridades dos Serviços
Partilhados assentam em dois pontos
fundamentais: satisfação do cliente final
e melhoria contínua através da inovação.
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Centro de Tecnologias
de Informação em Alfragide

O centro de Tecnologias de Informação
(TI), que existe em Lisboa desde 2014,
conta com uma experiência de três anos
em que a proximidade ao cliente tem sido
foco e uma realidade, tendo gerado uma
imagem muito positiva. Este centro de TI’s,
com cerca de 300 colaboradores, atua em
áreas como Cyber Security & Defense,
Analytics & Business Intelligence, Project
& Service Management, Application Lifecycle Management, Secure Infrastructure
Management e serviços de User Engagement. As equipas multidisciplinares deste
centro estão constantemente a adaptar-se
e a responder ativamente aos desafios
que a Siemens lhes coloca todos os dias.
Nesse sentido o centro iniciou o programa
Framework of Lisbon Excellence (FLEX),
que pretende reforçar a cultura da empresa, as pessoas e a excelência operacional
no sentido de se preparar para o crescimento sustentado, desenhando soluções
inovadoras orientadas para dar respostas
às necessidades dos clientes.
No âmbito do modelo de gestão de serviços, fornecidos a partir de Portugal, foi
possível aumentar a produtividade em 6%
nos clientes abrangidos pelo mesmo. Para
além deste contributo fundamental para a
sustentabilidade da empresa, este centro
de TI's foi responsável pela instalação de
aplicações integradas para a gestão do
ciclo de vida de alguns serviços, desde o
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desenvolvimento até à fase de testes. Aplicações como ServiceNow e Global Mobility
Management IT (GMM IT) são exemplos de
sucesso nesta área. Aqui a inovação é a
chave. O centro de Tecnologias de Informação dá tempo e espaço para que as suas
pessoas possam ter ideias "fora da caixa“
e para que possam ir além do portefólio.
Entre as principais inovações contam-se
o “Where am I@Siemens” (representação
visual da base de dados dos colaboradores
da empresa), o Customer Relationship
Management (CRM) DAsh 2.0 (reformulação
do dashboard de CRM com interface móvel
e responsivo) e o Sentiment Analytics (que
permite analisar o sentimento nas redes
sociais com base nas interações).
O centro Siemens Real Estate Business
Administration (SRE BA) conta com cerca
de 80 colaboradores que têm a seu cargo o
fornecimento dos serviços internos, coordenando atividades e garantindo sinergias
e constantes melhorias de qualidade na área
da gestão de espaços e infraestruturas.
O centro está encarregue de fazer a gestão
de fornecedores, administração de contratos
de arrendamento internos e externos,
execução de pagamentos, faturação
e cobrança de taxas, contabilidade e controle, gestão comercial de projetos de manutenção e relatórios financeiros e de espaços
no âmbito dos imóveis da Siemens.
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Ao longo do ano em análise, este centro
criou um catálogo global de serviços que
pretende clarificar a divisão de responsabilidades entre a organização SRE local
e o centro SRE BA.
Também foi responsável pelo início da
implementação de um sistema de TI
global que visa cobrir todas as atividades
administrativas relacionadas com o setor
imobiliário (gestão de contratos e de
espaços, pagamentos, manutenção de
edifícios, relatórios, etc.).
Um dos marcos relevantes deste ano, para
este centro de apoio global, foi a constituição de mais duas equipas que irão dar
suporte às áreas regionais das Américas
(com fuso horário diferente da Europa)
e à Alemanha, e que se juntaram às equipas existentes que prestam serviços para
os países da Europa, Médio Oriente
e África (EMEA).
Os centros de Finance Shared Services
(CF R FSS) e Business Administration
Services (GS BPS BAS) contam com cerca
de 250 colaboradores e concentram todas
as atividades contabilísticas e de suporte
financeiro para mais de 70 entidades mundiais do grupo Siemens, tendo no seu
âmbito a prestação destes serviços para
cerca de 30 países. Estes serviços englobam o fecho mensal de contas e os relatórios de atividades para a sede da empresa
na Alemanha. Sendo as atividades que
iniciaram o conceito de serviços partilhados na Siemens Portugal, desde 2005,
estes são os centros com mais maturidade
e provas dadas na melhoria contínua.

Entre os marcos importantes
que alcançaram durante
o ano, estes centros
conseguiram a aquisição
de novas responsabilidades
através do centro de
competência de IVA Europeu,
que prepara declarações de
IVA mensais para mais
de 20 países europeus.
Na componente da inovação destacaram-se pelo projeto de gestão de dados mestres, que os levou ao “Best 15 Projects” da
Siemens mundial. A implementação de

soluções de automação foi outro marco
também a assinalar destes centros.
Por sua vez, o centro de Support Order
Administration (BPS BSS), onde trabalham
cerca de 30 pessoas, tem como principais
funções a prestação de serviços administrativos de apoio às vendas e processamento de
encomendas. Este centro garante que todo
o processo de ordem de compra flui, desde
o pedido e registo de uma encomenda até
ao momento de entrega do produto ao
cliente e faturação do mesmo. Neste ano
que agora terminou, esta unidade ganhou
a confiança do negócio e começou não só
a prestar este tipo de serviços às divisões
DF/PD e EM em França, como também aos
Healthineers (empresa do grupo Siemens).
Este centro perspetiva que a sua equipa vai
aumentar nos próximos 18 meses, integrando mais de 100 novos colaboradores.
Em termos de digitalização e inovação,
este centro está a trabalhar na melhoria
contínua e na otimização de processos com
o objetivo de aumentar a qualidade e eficiência dos mesmos. Esta melhoria é feita
através da implementação de várias tecnologias dependendo do nível de maturidade
dos processos. Através do Optical Character
Recognition foi possível aumentar a produtividade do processamento de ordens
de venda dos Healthineers em 50%.

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
Cyber Security & Defense
Analytics & Business Intelligence
Application Lifecycle Management
Project & Service Management
Secure Infrastructure Management
User Engagement Center

SERVIÇOS PARTILHADOS
Siemens Real Estate Business Administration
Finance Shared Services
Business Administration Services
Business Solution Services
Supply Chain Management
Human Resources
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Com recurso à metodologia de Business
Process Management, está a decorrer
a implementação da gestão digital de encomendas (plataforma de gestão Order-to-Cash)
que permite um aumento de produtividade
na ordem dos 15%. Este centro concluiu ainda
com sucesso a implementação da faturação
desmaterializada para os clientes da unidade
de negócio Digital Factory, sendo agora
o envio das faturas feito de modo 100%
automático e com maior celeridade.
O centro de Supply Chain Management
(SCM FSS) incorpora cerca de 35 pessoas que
prestam suporte administrativo na compra de
material indireto, nomeadamente gestão de
encomendas com os fornecedores, pedidos
de orçamentos, devoluções e trocas e suporte
à contabilidade na clarificação de faturas para
13 países. Durante o ano, verificou-se
a extensão dos serviços deste centro aos
países do norte da Europa, como é o caso da
Suécia e da Noruega, passando a dar suporte
ao processo de qualificação de fornecedores
e atualização de dados mestres de materiais.
Também este ano lançaram um serviço de
“E-catalogue” que dá suporte a nível mundial
na implementação e gestão de catálogos/
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smart forms em OneSRM, uma plataforma
interna para encomendar materiais indiretos.
Este ano o Centro também inovou através
da implementação de um robô para o processamento de alterações de encomendas para
a Polónia.
Por fim, o centro de serviços partilhados
Recursos Humanos (HR FSS) conta com
cerca de 85 pessoas com sólidos conhecimentos e ampla experiência internacional no ciclo
de processos “hire to retire”, em apoio direto
aos milhares de colaboradores da Siemens
que trabalham nos países aos quais este
centro presta serviços. Estes incluem a admissão de colaboradores e estagiários, a gestão
dos respetivos dados pessoais e contratuais,
a manutenção da estrutura organizativa,
o processamento de salários, a gestão administrativa de remunerações e benefícios
e a gestão dos processos de destacamento
internacional de colaboradores, entre outros.
No ano em análise, o departamento modernizou a plataforma de TI de recursos humanos
(RH) em seis países, contribuindo para uma
maior digitalização e simplificação de processos. Também integrou as várias novas sociedades Siemens no portefólio de serviços de
RH em diversos países e efetuou a junção de
novas atividades, como é o caso da transferência de serviços de HR Administration da
Siemens Áustria para Portugal). Em conjunto
com sete outros países europeus, Portugal
foi selecionado pela gestão de topo de RH da
Siemens Alemanha para integrar a primeira
vaga de países que irão implementar a futura
geração de sistemas HR IT globais baseados
em tecnologia e arquitectura cloud. A nível
nacional, é ainda de destacar a obtenção da
distinção Healthy@Siemens pela excelência
e maturidade do sistema de prevenção de
riscos para a saúde e promoção de estilos
de vida saudáveis. O HR FSS presta serviço
a 40 mil pessoas em 10 países.
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BALANÇO 2017*
ESTRUTURA DO BALANÇO DA SIEMENS, S.A.
A soma do Balanço regista o montante de 236,2 milhões
de euros, representando os ativos fixos tangíveis, com
30,0 milhões de euros, 25,04 por cento do capital próprio.
As dívidas de terceiros a curto prazo e as disponibilidades
correspondem a 17,7 por cento do total do Balanço. Os capitais próprios cifram-se neste exercício em 120,0 milhões
de euros, correspondendo a 50,8 por cento do Balanço.
ENCOMENDAS À SIEMENS, S.A.
O volume de encomendas (relativas ao negócio próprio)
recebidas pela Siemens S.A. em Portugal, neste exercício,
atingiu o montante de 273,8 milhões de euros.
VENDAS DA SIEMENS, S.A.
O valor das vendas da Siemens S.A. atingiu o montante de
299,0 milhões de euros.
INVESTIMENTOS DA SIEMENS, S.A.
Os investimentos realizados em imobilizado corpóreo pela
Siemens S.A. atingiram os 2,0 milhões de euros no período
em questão.
EXPORTAÇÕES DA SIEMENS, S.A.
As exportações de bens e serviços atingiram este ano o
montante de 117,4 milhões de euros, dos quais 56,3 milhões respeitantes aos centros de competência de Accounting & Finance, Business Administration Center, Human
Resources e Governance Accounting & Controlling.
RESULTADO LÍQUIDO DA SIEMENS, S.A.
O resultado líquido apresenta este ano o valor de 15,3
milhões de euros.
COLABORADORES DA SIEMENS, S.A.
Em 30 de setembro de 2017, a Siemens S.A. empregava
um total de 1.683 colaboradores que inclui 77 colaboradores do estabelecimento de Moçambique.

* Dados referentes à Siemens Portugal.
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RESULTADOS DA SIEMENS, S.A.
O valor da receita de negócio próprio registou o montante
de 299,0 milhões de euros. Foram efetuadas todas as
amortizações, ajustamentos e provisões que a Administração
entendeu necessárias para a cobertura de riscos previsíveis.
Colocamos à disposição da Assembleia Geral 15.310.830,36
de euros, para o que propomos a seguinte distribuição:
Dividendos: 14.200.000,00 euros
Resultados transitados: 1.110.830,36 euros
O resultado líquido já inclui 8,7 milhões de euros em
gratificações aos colaboradores.
Não existem dívidas em mora ao setor público estatal,
incluindo Segurança Social.
As contas foram objeto de auditoria pela firma de
auditores independentes Ernst & Young Audit & Associados
- SROC, S.A..

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As transferências da Siemens, S.A. para o Estado, no período
de 1 de outubro de 2016 a 30 de setembro de 2017,
ascenderam ao montante de 25,9 milhões de euros em
impostos e de 16 milhões de euros para a Segurança Social,
tendo as nossas vendas gerado 40,7 milhões de euros de IVA,
o que perfaz um total de 82,8 milhões de euros para
os cofres do Estado.
A todos os colaboradores, de todas as unidades e
serviços internos e externos, que contribuíram para o
desenvolvimento da Empresa, agradecemos a dedicação,
empenho e profissionalismo que demonstraram ao longo do
ano.

Amadora, 16 de novembro de 2017
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| SIEMENS, S.A. BALANÇO (Montantes expressos em Euros)
Rubricas

Notas

set-17

set-16

ATIVO
Ativo não corrente:
Propriedades de investimento

7

1.267.066

-

Ativos fixos tangíveis

8

30.041.200

31.370.099

9

38.208

61.132

Outros investimentos financeiros

Ativos intangíveis

10

23.034.996

20.876.938

Ativos por impostos diferidos

13

2.566.745

1.803.253

56.948.214

54.111.423

Ativo corrente:
Inventários

14

14.036.479

76.691.461

Clientes

15

30.720.096

2.754.920

Estado e outros entes públicos

16

371.440

0

Outros créditos a receber

12

122.608.971

2.367.979

Diferimentos

17

447.088

18.793.376

4

11.070.094

2.580.211

179.254.168

163.710.216

236.202.382

217.821.639

Caixa e depósitos bancários
Total do Ativo
CAPITAL PRÓPRIO:
Capital subscrito

18

65.435.000

65.435.000

Prémio de emissão

18

16.090.000

16.090.000

Reservas legais

18

13.140.000

13.140.000

Outras reservas

18

11.080.467

11.118.771

Resultados transitados

18

(1.105.693)

(6.594.980)

Resultado líquido do período

18

15.310.830

5.660.946

119.950.605

104.849.737

9.593.941

Total do Capital Próprio
PASSIVO:
Passivo não corrente:
Provisões

20

13.284.193

Passivos por impostos diferidos

13

696.323

752.338

13.980.516

10.346.279

Passivo corrente:
Provisões

20

-

3.836.000

Fornecedores

12

32.622.697

23.643.593

Adiantamentos de clientes

12

5.604.248

1.439.042

Estado e outros entes públicos

16

11.426.336

11.311.824

Outras dívidas a pagar

12

40.713.602

33.958.802

Diferimentos

17

11.904.377

28.436.361

102.271.261

102.625.623

Total do Passivo

116.251.777

112.971.902

Total do Capital Próprio e do Passivo

236.202.382

O Conselho de Administração
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217.821.639
O Contabilista Certificado
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| SIEMENS, S.A. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Montantes expressos em Euros)
Notas

set-17

set-16

Vendas e serviços prestados

23

299.036.117

269.765.912

Subsídios à exploração

19

3.894

29.216

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas
e empreendimentos conjuntos

10

2.179.404

119.463

Variação nos inventários da produção

14

1.859.058

5.626.750

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

14

(98.968.206)

(93.297.631)

Fornecimentos e serviços externos

25

(103.406.393)

(94.861.063)

Gastos com o pessoal

22

(74.474.336)

(72.948.759)

Imparidade de inventários (perdas/reversões)

26

(86.782)

(102.982)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

26

252.000

(257.646)

Provisões (aumentos/reduções)

20

(4.135.923)

(1.427.823)

Outros rendimentos

27

5.273.166

5.114.870

Outros gastos

28

(3.856.922)

(3.472.253)

23.675.077

14.288.054

(2.063.532)

(2.169.167)

21.611.545

12.118.887

Rendimentos e Gastos

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento
e impostos (EBITDA)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização

29

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento
e impostos) (EBIT)
Juros e rendimentos similares obtidos

30

7.641

27.212

Juros e gastos similares suportados

30

(348.898)

(180.536)

21.270.288

11.965.563

(5.959.458)

(6.304.617)

15.310.830

5.660.946

Resultado antes de impostos (EBT)
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período
Resultado por ação básico
O Conselho de Administração

13

1,17

0,43
O Contabilista Certificado
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| DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO
Período findo em 30 de setembro de 2017 (Montantes expressos em Euros)
Descrição

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO
01/10/2015

1

Capital
Subscrito

Prémios de
Emissão

Reservas
Legais

Outras
Reservas

Resultados
Transitados

Resultado
Líquido do
Período

Total
de Capital
Próprio

65.700.000

16.090.000

12.600.000

11.138.990

6.878.087

14.398.835

126.805.912

14.398.835

(14.398.835)

-

APLICAÇÃO DE RESULTADOS
Transferência de Resultado Líquido
para Resultados Transitados
Reforço da Reserva Legal

540.000
2

-

-

540.000

(540.000)
-

13.858.835

(14.398.835)

-

ALTERAÇÕES NO PERÍODO
Correções de Exercícios anteriores

(6.594.980)

(6.594.980)

Outras alterações reconhecidas no capital

3

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO
RESULTADO INTEGRAL

-

-

-

-

-

-

-

4

5.660.946

5.660.946

5=3+4

5.660.946

5.660.946

OPERAÇÕES COM DETENTORES
DE CAPITAL NO PERÍODO
Pagamento de Dividendos

(20.736.922)

Redução do Capital Subscrito

(265.000)

Outras alterações reconhecidas no capital
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO
30/09/2016

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO
01/10/2016

(20.736.922)

(265.000)
(20.219)

(20.219)

6

(265.000)

-

-

(20.219)

(20.736.922)

-

(21.022.141)

7=1+2+3+4+6

65.435.000

16.090.000

13.140.000

11.118.771

(6.594.980)

5.660.946

104.849.737

7

65.435.000

16.090.000

13.140.000

11.118.771

(6.594.980)

5.660.946

104.849.737

5.660.946

(5.660.946)

-

-

5.660.946

(5.660.946)

-

-

-

-

10

15.310.830

15.310.830

11=9+10

15.310.830

15.310.830

APLICAÇÃO DE RESULTADOS
Transferência de Resultado Líquido para
Resultados Transitados
Reforço da Reserva Legal

8

-

-

9

-

-

-

-

ALTERAÇÕES NO PERÍODO
Correções de Exercícios anteriores
Outras alterações reconhecidas no capital
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO
RESULTADO INTEGRAL

-

-

OPERAÇÕES COM DETENTORES
DE CAPITAL NO PERÍODO
Pagamento de Dividendos

-

Redução do Capital subscrito

-

Outras alterações reconhecidas no capital

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO
30/09/2017
O Conselho de Administração
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(38.304)

(171.660)

(209.963)

12

-

-

-

(38.304)

(171.660)

-

(209.963)

13=7+8+9+10+12

65.435.000

16.090.000

13.140.000

11.080.467

(1.105.693)

15.310.830

119.950.605

O Contabilista certificado
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| DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
(Montantes expressos em Euros)
set-17

Rubricas

set-16

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - MÉTODO DIRETO
Recebimentos de clientes
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Caixa gerada pelas operações
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)

319.102.125

287.706.940

(202.406.497)

(173.792.656)

(72.606.398)

(69.846.748)

44.089.229

44.067.536

(9.297.905)

(1.421.554)

(28.130.241)

(26.030.149)

6.661.083

16.615.833

(1.978.772)

(1.936.961)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis

-

(61.132)

Investimentos financeiros

-

(2.619.308)

Dividendos

-

(20.736.922)

Ativos fixos tangíveis

9.392

267.348

Juros e rendimentos similares

7.641

27.212

-

2.976.959

(1.961.740)

(22.082.804)

(348.898)

(190.367)

(348.898)

(190.367)

4.350.446

(5.657.338)

Recebimentos provenientes de:

Dividendos
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Pagamentos respeitantes a:
Juros e gastos similares
Fluxos de caixa das atividades de investimento (3)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)
Efeito das diferenças de câmbio

-

-

Caixa e seus equivalentes no início do período

(6.719.648)

(12.376.986)

Caixa e seus equivalentes no fim do período

11.070.094

6.719.648

4.350.446

(5.657.338)

O Conselho de Administração

O Contabilista certificado
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1| Introdução
A empresa foi constituída em 1922 com a denominação
social de Siemens Companhia de Eletricidade, Lda.
Em 1931 foi transformada em sociedade anónima e com
as alterações ao Código das Sociedades Comercias, tomou
a presente designação de Siemens, S.A.
A empresa tem a sua sede na Rua Irmãos Siemens, nº1,
Venteira, Amadora.
Dispõe, ainda, de instalações no Freixieiro e uma fábrica
de quadros elétricos em Corroios. As instalações no Sabugo
encontram-se desativadas em virtude do fecho da fábrica, conforme já divulgado em demonstrações financeiras
anteriores, constando na presente data como propriedade
de investimento.
A sua atividade principal é o fabrico, desenvolvimento,
reparação, aquisição e venda de soluções integradas para
a gestão e manutenção de edifícios e equipamentos industriais, infraestruturas ferroviárias, smart grids, serviços e
sistemas de proteção e controlo.
A empresa-mãe da Siemens, S.A. denomina-se Siemens
International Holding, B.V., que tem a sua sede em Haia,
na Holanda, detendo 100% das 13,087 milhões de ações
com o valor nominal de 5 euros cada, que representam
o capital da Siemens, S.A.
A Siemens, S.A. optou por não apresentar as suas demonstrações financeiras consolidadas, ao abrigo da isenção
permitida pela alínea b) do nº3 do artigo 7º do Decreto-Lei
nº 158/2009 de 13 de julho.
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2 | Referencial contabilístico
de preparação das
demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras da empresa foram preparadas em conformidade com as Normas Contabilísticas
de Relato Financeiro (NCRF) previstas pelo Sistema de
Normalização Contabilística conforme disposto no DecretoLei nº 158/2009 de 13 de julho, alterado pelo Decreto-Lei
nº 98/2015 de 02 de junho.
Não houve derrogações de disposições do SNC tendo em
vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados
da empresa.
A 1 de janeiro de 2016 consumou-se o projeto de cisão-Fusão do negócio “In-Vivo”, originando a cisão da área
de negócio Healthcare dentro da Siemens, S.A. e subsequente fusão com a Siemens Healthcare, Lda.
Desta operação resultou uma redução da participação
financeira na Siemens Healthcare, Lda. para 94,95%
(100% no ano anterior).
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Adicionalmente, para efeitos de comparabilidade, impacto
da unidade cindida na Demonstração de resultados da
Siemens S.A, é o seguinte:

Rendimentos e Gastos

Vendas e serviços prestados
Subsídios à exploração
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas
e empreendimentos conjuntos
Variação nos inventários da produção

Siemens, S.A.

Siemens, S.A. Ajustado*

Unidade Cindida

set-17

set-16

set-16

299.036.117

263.331.278

6.434.634

3.894

29.216

-

2.179.404

119.463

-

1.859.058

3.667.960

1.958.789

(98.968.206)

(88.946.212)

(4.351.419)

(103.406.393)

(92.440.745)

(2.420.319)

(74.474.336)

(71.345.726)

(1.603.033)

Imparidade de inventários (perdas/reversões)

(86.782)

(119.745)

16.763

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

252.000

(144.906)

(112.740)

(4.135.923)

(1.318.212)

(109.611)

5.273.166

5.113.453

1.417

Outros gastos e perdas

(3.856.922)

(3.474.353)

2.099

Resultado antes de depreciações, gastos
de financiamento e impostos (EBITDA)

23.675.077

14.471.473

(183.419)

Gastos/reversões de depreciação e de amortização

(2.063.532)

(2.162.881)

(6.287)

Resultado operacional (antes de gastos
de financiamento e impostos) (EBIT)

21.611.545

12.308.592

(189.705)

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal

Provisões (aumentos/reduções)
Outros rendimentos e ganhos

7.641

27.212

-

(348.898)

(179.922)

(613)

Resultado antes de impostos (EBT)

21.270.288

12.155.882

(190.319)

Imposto sobre o rendimento do período

(5.959.458)

(6.304.617)

-

Resultado líquido do período

15.310.830

5.851.265

(190.319)

Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados

Nota *: valor expurgado da unidade cindida
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3 | Principais políticas
contabilísticas
3.1 | Bases de mensuração usadas
na preparação das demonstrações financeiras:
Na preparação das demonstrações financeiras a que se
referem as presentes notas, a empresa adotou:
- As Bases de Preparação das Demonstrações Financeiras
constantes do anexo ao Decreto-Lei nº 158/2009, de 13
de julho com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 98/2015
de 2 de junho. Em resultado da transposição para o
ordenamento jurídico interno da Diretiva n.º 2013/34/EU,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de
2013, através da publicação do Decreto-Lei n.º 98/2015
de 2 de junho, ocorreram alterações a nível das NCRF
que tiveram aplicação obrigatória para exercícios que se
iniciaram em ou após 1 de janeiro de 2016. Da aplicação
destas normas e interpretações não ocorreram impactos
relevantes para as demonstrações financeiras da empresa;
- As NCRF em vigor na presente data com as isenções
descritas na Nota 2.

- Para terrenos e edifícios, o valor de aquisição reavaliado
ao abrigo da legislação publicada.
- Para os restantes ativos fixos tangíveis, o valor constante
das anteriores demonstrações financeiras preparadas de
acordo com o POC, o qual incluía reservas de reavaliação
efetuadas ao abrigo de diversos diplomas legais que
tiveram em conta coeficientes de desvalorização da
moeda.
Os ganhos resultantes das revalorizações efetuadas
encontram-se refletidos em “Outras reservas”.
Com exceção dos terrenos que não são depreciáveis, os
ativos fixos tangíveis são depreciados durante o período de
vida económica esperada e avaliados quanto à imparidade
sempre que existe uma indicação de que o ativo possa
estar em imparidade.
As depreciações são calculadas numa base duodecimal,
a partir do momento em que os bens estão disponíveis
para a utilização para a finalidade pretendida, utilizando o
método da linha reta.
Os ativos fixos tangíveis são depreciados em duodécimos
durante as vidas úteis estimadas:

Assim, as demonstrações financeiras foram preparadas
tendo em conta as bases da continuidade, do regime
do acréscimo, da consistência de apresentação, da
materialidade e agregação, da não compensação e da
informação comparativa.

Edifícios e outras construções

10 a 50 anos

Equipamento básico

4 a 10 anos

Tendo por base o disposto nas NCRF, as políticas
contabilísticas adotadas pela empresa foram as seguintes:

Equipamento de transporte

4 a 6 anos

Equipamento administrativo

4 a 8 anos

Outros ativos fixos tangíveis

Até 1 ano

(a) Propriedade de investimento
Os ativos detidos para obter rendas respeitam às instalações
no Sabugo cuja atividade fabril foi desativada conforme
divulgado em demonstrações financeiras anteriores.
A empresa adotou o custo considerado na sua mensuração.
As depreciações são calculadas numa base duodecimal
utilizando o método da linha reta durante as vidas úteis
estimadas conforme aplicado na alínea b).
(b) Ativos fixos tangíveis
Os ativos fixos tangíveis referem-se a bens utilizados
na produção, na prestação de serviços ou no uso
administrativo.
A empresa adotou o custo considerado na mensuração dos
ativos fixos tangíveis em referência a 1 de janeiro de 2009
(data de transição para as NCRF), nos termos da isenção
permitida pela NCRF 3 – Adoção pela primeira vez das NCRF.
A empresa adotou como custo considerado:
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Considera-se que o valor residual é nulo pelo que o valor
depreciável sobre o qual incidem as depreciações
é coincidente com o custo.
Os métodos de depreciação, a vida útil estimada e o valor
residual são revistos no final de cada ano e os efeitos das
alterações são tratados como alterações de estimativas, ou
seja, o efeito das alterações é tratado de forma prospetiva.
O gasto com depreciações é reconhecido na demonstração
de resultados na rubrica “Gastos/reversões de depreciação
e amortização”.
Os gastos de desmantelamento e remoção de bens do ativo
fixo tangível e os gastos de restauro do local onde estes
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estão localizados, em cuja obrigação se incorre quando os
bens são adquiridos ou como consequência de terem sido
usados durante um determinado período para finalidades
diferentes da produção de inventários, fazem parte do custo
do ativo fixo tangível correspondente e são depreciados no
período de vida útil dos bens a que respeitam.
Os gastos de manutenção e reparação correntes são
reconhecidos como gastos no período em que ocorrem.
Os gastos com substituições e grandes reparações são
capitalizados sempre que aumentem a vida útil do
imobilizado a que respeitem e são depreciados no período
remanescente da vida útil desse imobilizado ou no seu
próprio período de vida útil, se inferior.
Qualquer ganho ou perda resultante do desreconhecimento
de um ativo tangível (calculado como a diferença entre
o valor de venda menos gastos da venda e o valor
contabilístico) é incluído no resultado do exercício no ano
em que o ativo é desreconhecido.
As “Outras reservas” relativas a reservas de reavaliação
existentes nos anteriores PCGA não são transferidas para
resultados transitados por se referirem a reservas efetuadas
ao abrigo de diplomas legais ainda não realizadas pelo uso
ou pela venda, não podendo ser distribuídas ao acionista
único.
Os ativos fixos tangíveis em curso dizem respeito
a bens que ainda se encontram em fase de construção ou
desenvolvimento e estão mensurados ao custo de aquisição
sendo somente depreciados quando se encontram
disponíveis para uso.
Imparidade
A empresa avalia se existe qualquer indicação de que
um ativo possa estar com imparidade no final do ano. Se
existir qualquer indicação, as empresas estimam a quantia
recuperável do ativo (que é a mais alta entre o justo valor
do ativo ou de uma unidade geradora de caixa menos os
gastos de vender e o seu valor de uso) e reconhecem nos
resultados do exercício a imparidade sempre que a quantia
recuperável for inferior ao valor contabilístico.
Ao avaliar se existe indicação de imparidade são tidas em
conta as seguintes situações:
- Durante o período, o valor de mercado de um ativo
diminuiu significativamente mais do que seria esperado
como resultado da passagem do tempo ou do uso normal;
- Ocorreram, durante o período, ou irão ocorrer no futuro
próximo, alterações significativas com um efeito adverso
na entidade, relativas ao ambiente tecnológico, de
mercado, económico ou legal em que a entidade opera

ou no mercado ao qual o ativo está dedicado;
- As taxas de juro de mercado ou outras taxas de mercado
de retorno de investimentos aumentaram durante
o período, e esses aumentos provavelmente afetarão a
taxa de desconto usada no cálculo do valor de uso de
um ativo e diminuirão materialmente a quantia
recuperável do ativo;
- A quantia escriturada dos ativos líquidos da entidade
é superior à sua capitalização de mercado;
- Está disponível evidência de obsolescência ou dano físico
de um ativo;
- Alterações significativas com um efeito adverso na entidade
ocorreram durante o período, ou espera-se
que ocorram num futuro próximo, até ao ponto em que,
ou na forma em que, um ativo seja usado ou se espera que
seja usado. Estas alterações incluem um ativo que se tornou
ocioso, planos para descontinuar ou reestruturar
a unidade operacional a que o ativo pertence e planos para
alienar um ativo antes da data anteriormente esperada;
- Existe evidência em relatórios internos que indica que
o desempenho económico de um ativo é, ou será, pior
do que o esperado.
Independentemente de haver indicações de estarem
em imparidade, os bens que ainda não estão disponíveis
para uso são testados anualmente quanto à imparidade.
As reversões de imparidade são reconhecidas
em resultados (a não ser que o ativo esteja escriturado
pela quantia revalorizada, caso em que é tratado como
acréscimo de revalorização) e não devem exceder a quantia
escriturada do bem que teria sido determinada caso
nenhuma perda por imparidade tivesse sido reconhecida
anteriormente.
(c)Ativos intangíveis
Ativos intangíveis adquiridos separadamente são
mensurados, na data do reconhecimento inicial, ao custo.
Após o reconhecimento inicial, os ativos intangíveis
apresentam-se ao custo menos depreciações acumuladas e
perdas por imparidade acumuladas.
A vida útil do ativo intangível foi avaliada como finita.
Os ativos intangíveis com vidas úteis finitas são
depreciados durante o período de vida económica esperada
e avaliados quanto à imparidade sempre que existe uma
indicação de que o ativo pode estar em imparidade.
A imparidade destes ativos é determinada tendo por base
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os critérios descritos na alínea a) ativos fixos tangíveis.
As reversões de imparidade são reconhecidas em resultados
e não devem exceder a quantia escriturada do bem que
teria sido determinada caso nenhuma perda por imparidade
tivesse sido reconhecida anteriormente.

(f) Imposto sobre o rendimento
(f.1)Imposto sobre o rendimento – corrente
O imposto corrente é determinado com base no resultado
contabilístico ajustado de acordo com a legislação fiscal
em vigor.

Para um ativo intangível com uma vida útil finita, os métodos
de depreciação, a vida útil estimada e o valor residual são
revistos no final de cada ano e os efeitos das alterações são
tratados como alterações de estimativas i.e. o efeito das
alterações é tratado de forma prospetiva.

A empresa é tributada em sede de imposto sobre
o rendimento à taxa de 21%, acrescida da taxa de derrama
até à taxa máxima de 1,5% sobre o lucro tributável,
e acrescida de uma taxa de derrama estadual, aplicável
a partir de 2013 inclusive, de 3% sobre o valor de lucro
tributável entre os 1,5 e 7,5 milhões de euros e 5%
no valor que exceda os 7,5 até 35 milhões de euros.

O gasto com depreciações de ativos intangíveis com vidas
úteis finitas é reconhecido na demonstração de resultados na
rubrica de “Gastos/reversões de depreciação e amortização”.
Qualquer ganho ou perda resultante do desreconhecimento
de um ativo intangível (calculado como a diferença
entre o valor de venda menos o custo da venda e o valor
contabilístico) é incluído no resultado do exercício no ano em
que o ativo é desreconhecido.

Nos termos da legislação em vigor, as declarações fiscais
da Siemens, S.A. estão sujeitas a revisão por parte das
autoridades fiscais durante um período de 4 anos, o qual
pode ser prolongado em determinadas circunstâncias,
nomeadamente quando existem prejuízos fiscais, ou
estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações.

(c.1) Programas de computador
É reconhecido nesta rubrica o programa de computador
GloRHia de gestão de recursos humanos, adquirido a
terceiros.

O Conselho de Administração, suportado nas posições
dos seus consultores fiscais e tendo em conta as
responsabilidades reconhecidas, entende que das eventuais
revisões dessas declarações fiscais não resultarão correções
materiais nas demonstrações financeiras.

Os gastos associados à manutenção e ao desenvolvimento
dos programas de computador são reconhecidos como
gastos quando incorridos por se considerar que não são
mensuráveis com fiabilidade e/ou não geram benefícios
económicos futuros.

(f.2) Imposto sobre o rendimento – diferido
Os ativos e passivos por impostos diferidos resultam do
apuramento de diferenças temporárias (dedutíveis e
tributáveis) entre as bases contabilísticas e as bases fiscais
dos ativos e passivos da empresa.

O período de depreciação do ativo fixo intangível registado
é de 5 anos.

Os ativos por impostos diferidos refletem:

(d) Participações financeiras – método da equivalência
patrimonial
Estão valorizados de acordo com o método de equivalência
patrimonial os investimentos em subsidiárias, definindose como tal as entidades nas quais a empresa exerce uma
influência significativa e que não são nem associadas nem
empreendimentos conjuntos;
Imparidade
A imparidade destes ativos é determinada tendo por base
os critérios descritos na alínea a) ativos fixos tangíveis.
(e)Participações financeiras – outros métodos
As participações financeiras da Siemens que não utilizam
o método da equivalência patrimonial, respeitam a
participações em associações empresariais cujo objeto é de
interesse económico para a empresa, mas em que não existe
participação na gestão das mesmas. A empresa adotou a
isenção definida na NCRF 3 e, consequentemente considerou
os montantes ao custo do antigo USGAAP.
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- As diferenças temporárias dedutíveis até ao ponto em
que é provável a existência de lucros tributáveis futuros
relativamente ao qual a diferença dedutível pode ser
usada;
- Perdas fiscais não usadas e créditos fiscais não usados
até ao ponto em que seja provável que lucros tributáveis
futuros estejam disponíveis contra os quais possam ser
usados.
Diferenças temporárias dedutíveis são diferenças
temporárias das quais resultam quantias que são dedutíveis
na determinação do lucro tributável/perda fiscal de
períodos futuros quando a quantia escriturada do ativo
ou do passivo seja recuperada ou liquidada.
Os passivos por impostos diferidos refletem diferenças
temporárias tributáveis.
As diferenças temporárias tributáveis são diferenças
temporárias das quais resultam quantias tributáveis na
determinação do lucro tributável/perda fiscal de períodos
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futuros quando a quantia escriturada do ativo ou do
passivo seja recuperada ou liquidada.

diminuição na mensuração da estimativa dos fluxos de
caixa futuros de um grupo de ativos financeiros desde o
seu reconhecimento inicial.

A mensuração dos ativos e passivos por impostos diferidos:
- É efetuada de acordo com as taxas que se espera que
sejam de aplicar no período em que o ativo for realizado
ou o passivo liquidado, com base nas taxas fiscais
aprovadas à data de balanço; e
- Reflete as consequências fiscais decorrentes da forma
como empresa espera, à data do balanço, recuperar ou
liquidar a quantia escriturada dos seus ativos e passivos.
(g) Inventários
Os inventários são registados ao menor de entre o custo
e o valor líquido de realização. O valor líquido de realização
representa o preço de venda estimado deduzido de todos os
gastos estimados necessários para a concluir os inventários
e para efetuar a sua venda. Nas situações em que o valor de
custo é superior ao valor líquido de realização, é registado
um ajustamento (perda por imparidade) pela respetiva
diferença.
O método de custeio dos inventários adotado pela Siemens
consiste no custo médio ponderado.
(h) Ativos financeiros não incluídos nas alíneas
anteriores
Os ativos financeiros não incluídos nas alíneas atrás e que
não são valorizados ao justo valor estão valorizados ao
custo amortizado (de acordo com o método do juro efetivo,
o qual torna o valor contabilístico do ativo diferente do
respetivo valor nominal quando o prazo da realização dos
ativos é significativo, geralmente superior a seis meses),
líquido de perdas por imparidade, quando aplicável.
No final do ano, a empresa avaliou a imparidade destes
ativos. Sempre que existia uma evidência objetiva de
imparidade, a empresa reconheceu uma perda por
imparidade na demonstração de resultados.
A evidência objetiva de que um ativo financeiro ou um
grupo de ativos pode estar em imparidade tem em conta
dados observáveis que chamem a atenção sobre os
seguintes eventos de perda:
- Significativa dificuldade financeira do devedor;
- Quebra contratual, tal como não pagamento ou
incumprimento no pagamento do juro ou amortização
da dívida;
- As empresas englobadas na consolidação, por razões
económicas ou legais relacionados com a dificuldade
financeira do devedor, ofereceram ao devedor concessões
que de outro modo não considerariam;
- Tornar-se provável que o devedor irá entrar em falência
ou qualquer outra reorganização financeira;
- Informação observável indicando que existe uma

Os ativos financeiros individualmente significativos foram
avaliados individualmente para efeitos de imparidade.
Os restantes foram avaliados com base em similares
caraterísticas de risco de crédito.
A imparidade apurada nos termos atrás referidos não difere
daquela que é apurada com critérios e para efeitos fiscais.
Seguem-se algumas especificidades relativas a cada um dos
tipos de ativos financeiros.
(h.1) Clientes
As contas a receber de clientes são mensuradas, aquando
do reconhecimento inicial, de acordo com os critérios de
mensuração de “Vendas e prestações de serviços” descritos
na alínea q) sendo subsequentemente mensuradas ao custo
amortizado menos imparidade;
A imparidade é determinada com base nos critérios
definidos na alínea h).
A Siemens, S.A. acordou com a sua casa mãe, através dos
seus serviços financeiros (Siemens Financial Services)
a cedência dos créditos sobre clientes, denominado
Siemens Credit Warehouse, sendo a dívida reclassificada
para a conta de associadas até à data do seu vencimento.
(h.2) Adiantamentos a fornecedores
Estes saldos são mensurados ao respetivo custo amortizado,
deduzido de perdas por imparidade, sempre que aplicável,
determinada com base nos critérios definidos na alínea h).
(h.3) Outros créditos a receber
Os outros créditos a receber incluem as dívidas ativas dos
colaboradores e os saldos devedores de fornecedores que
se encontram também valorizadas ao custo amortizado,
menos eventuais imparidades calculadas com base nos
critérios definidos na alínea h).Incluem ainda
os empréstimos ao acionista único que se encontram
valorizados ao custo amortizado, utilizando o método do
juro efetivo, menos imparidade. Os restantes saldos com
acionistas são também apresentados pelo respetivo custo
amortizado, deduzido de perdas por imparidade, sempre
que aplicável, determinada com base nos critérios definidos
acima.
(h.4) Caixa e depósitos bancários e caixa
e equivalentes de caixa
Os saldos incluídos nesta rubrica estão mensurados da
seguinte forma:
- Depósitos sem maturidade definida - ao custo (equivalente
ao valor nominal);
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Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa,
a rubrica de ‘‘Caixa e equivalentes de caixa’’ compreende
depósitos, vencíveis a menos de três meses, e que possam
ser imediatamente mobilizáveis com risco insignificante de
alteração de valor.
(i) Estado e outros entes públicos
Os saldos ativos e passivos desta rubrica são apurados com
base na legislação em vigor.
No que respeita aos ativos não foi reconhecida qualquer
imparidade por se considerar que tal não é aplicável dada a
natureza específica do relacionamento.
(j) Diferimentos ativos e passivos
Esta rubrica reflete as transações e outros acontecimentos
relativamente aos quais não é adequado o seu integral
reconhecimento nos resultados do período em que
ocorrem, mas que devam ser reconhecidos nos resultados
de períodos futuros.
(l) Rubricas do capital próprio
(l.1)Capital subscrito
O capital encontra-se totalmente realizado nas datas
de constituição da sociedade e respetivas escrituras de
aumento e redução de capital.
(l.2) Reserva legal
De acordo com o art.º 295 do CSC, pelo menos 5% do
resultado tem de ser destinado à constituição ou reforço da
reserva legal até que esta represente pelo menos 20% do
capital social.
A reserva legal não é distribuível a não ser em caso de
liquidação e só pode ser utilizada para absorver prejuízos,
depois de esgotadas todas as outras reservas, ou para
incorporação no capital social (art.º 296 do CSC).
(l.3)Outras reservas
Esta rubrica inclui reservas de reavaliação efetuadas nos
termos dos anteriores PCGA e as efetuadas na data de
transição, líquidas dos correspondentes impostos diferidos,
e que não são apresentadas na rubrica de “Excedentes de
revalorização” pelo facto de a entidade ter adotado o custo
na data de conversão para o SNC.
As reservas que resultam da revalorização efetuada na data
de transição só estão disponíveis para distribuição depois de
realizadas (pelo uso ou pela venda).
(l.4) Resultados transitados
Esta rubrica inclui os resultados realizados disponíveis para
distribuição ao acionista único (que são líquidos de perdas
por reduções de justo valor em instrumentos financeiros,
investimentos financeiros e propriedades de Investimento),
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correções de exercícios anteriores e os ganhos por
aumentos de justo valor em instrumentos financeiros,
investimentos financeiros e propriedades de investimento
que, de acordo com o nº 2 do art.º 32 do CSC, só estarão
disponíveis para distribuição quando os elementos ou
direitos que lhes deram origem forem alienados, exercidos,
extintos ou liquidados.
(l.5) Resultado líquido do período
Esta rubrica representa o resultado da atividade comercial e
industrial, bem como outros rendimentos e ganhos e outros
gastos financeiros.
(m) Provisões
Esta conta reflete as obrigações presentes (legais ou
construtivas) da entidade provenientes de acontecimentos
passados, cuja liquidação se espera que resulte numa
saída de recursos da entidade que incorporem benefícios
económicos e cuja tempestividade e quantia são incertas,
mas cujo valor pode ser estimado com fiabilidade.
As provisões são mensuradas pela melhor estimativa do
dispêndio exigido para liquidar a obrigação presente
à data do balanço. Sempre que o efeito do valor temporal
do dinheiro é material, a quantia de uma provisão é o
valor presente dos dispêndios que se espera que sejam
necessários para liquidar a obrigação usando uma taxa
de desconto antes dos impostos que reflete as avaliações
correntes de mercado do valor temporal do dinheiro e
dos riscos específicos do passivo e que não reflete riscos
relativamente aos quais as estimativas dos fluxos de caixa
futuros tenham sido ajustadas.
Seguem-se algumas especificidades relativas a provisões:
(m.1)Provisões para garantias
Estas provisões refletem a estimativa dos gastos em que se
poderá vir a incorrer para solucionar problemas originados
por defeitos de fabrico que venham a ser detetados nos
produtos vendidos que tenham sido fabricados pela
empresa e que venham a ser reclamados pelos clientes no
prazo máximo de dois anos a contar da data da venda.
Estas provisões são mensuradas tendo por base a proporção
histórica de gastos com garantias em relação ao valor
original das vendas, apurada de forma individualizada por
tipo de produto, ao longo dos seis últimos anos de vendas.
Não são reconhecidas provisões para garantias relativas a
produtos adquiridos à casa-mãe pelo facto de esta assumir
os gastos em que se possa vir a incorrer.
(m.2) Provisões para matérias ambientais
Estas provisões incluem os gastos das medidas tomadas
para evitar, reduzir e reparar danos de caráter ambiental
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decorrentes das atividades das entidades.
No caso em que referem a eventuais coimas por não
conformidades com o cumprimento da legislação em vigor.
(m.3) Provisões para contratos onerosos
Estas provisões referem-se a obrigações relacionadas com
contratos em que os gastos inevitáveis de satisfazer as
obrigações segundo os contratos excedem os benefícios
económicos que se espera que venham a ser recebidos no
âmbito dos mesmos. Para este efeito, considera-se que os
gastos inevitáveis segundo o contrato são o menor do custo
líquido de sair dos contratos que é o mais baixo do custo de
os cumprir e de qualquer compensação ou de penalidades
resultantes da falta de os cumprir.
Antes de reconhecer uma provisão separada para um
contrato oneroso, a empresa reconhece qualquer perda de
imparidade que tenha ocorrido nos ativos inerentes a esse
contrato.
(m.4)Provisões para reestruturação
Estas provisões resultam de uma obrigação construtiva pelo
facto de a empresa ter decidido levar a cabo um programa
planeado e controlado pelo órgão de gestão e que altera
materialmente ou o âmbito de um negócio empreendido
pela empresa ou a maneira como o negócio é conduzido
pela empresa.
Entende-se que a obrigação de reestruturação surge
somente quando a empresa:
- Tem um plano formal detalhado para a reestruturação que
indica, entre outras situações:
- O negócio em questão;
- As principais localizações afetadas;
- A localização, função e número aproximado de
empregados que receberão retribuições pela cessação
dos seus serviços;
- Os dispêndios que serão levados a efeito; e
- Quando será implementado o plano; e
- Criou uma expetativa válida nos afetados de que levará
a efeito a reestruturação por ter anunciado as suas
principais caraterísticas aos afetados por ele.
(m.5) Outras provisões
Esta rubrica inclui as provisões não previstas nas alíneas
anteriores.
(n) Transações e saldos em moeda estrangeira
As demonstrações financeiras da Siemens são apresentadas
em euros, sendo o euro a moeda funcional e de
apresentação.

As transações em moeda estrangeira (moeda diferente da
moeda funcional da Siemens, S.A.) são registadas às taxas
de câmbio em vigor à data das transações. Em cada data
de relato, as quantias escrituradas dos itens monetários
denominados em moeda estrangeira são atualizadas
às taxas em vigor à data de balanço.
Os ganhos ou perdas cambiais resultantes dos pagamentos
ou recebimentos das transações bem como da conversão
de taxa de câmbio à data de balanço dos ativos e passivos
monetários, denominados em moeda estrangeira são,
reconhecidos na demonstração dos resultados em função
da sua natureza (operacional, investimento
e financiamento) no período em que são geradas.
(o)Responsabilidades por benefícios pós emprego
e gastos com o pessoal
Os gastos com pessoal são reconhecidos quando o serviço
é prestado pelos empregados independentemente da data
do seu pagamento.
Seguem-se algumas especificidades relativas a cada um dos
benefícios.
(o.1)Benefícios pós-emprego
Nos planos de contribuição definida, a mensuração das
quantias a reconhecer não tem em conta quaisquer
pressupostos atuariais e a empresa procede ao seu
reconhecimento de forma linear determinada pelas quantias
a serem contribuídas relativamente a cada exercício.
As quantias são reconhecidas por valores não descontados
por se vencerem completamente antes de decorridos
12 meses após o final do período em que os empregados
prestam serviço.
Os ativos dos planos não estão disponíveis para os credores
da empresa nem podem ser pagos diretamente a esta.
O gasto do exercício respeita às contribuições feitas pela
empresa.
(o.2)Férias e subsídio de férias
De acordo com a legislação laboral em vigor os empregados
têm direito a férias e a subsídio de férias no ano seguinte
àquele em que o serviço é prestado. Assim, foi reconhecido
nos resultados do exercício um acréscimo do montante
a pagar no ano seguinte o qual se encontra refletido na
rubrica “Outras dívidas a pagar”.
(o.3)Distribuição de lucros a empregados
As distribuições de lucros a empregados são reconhecidas
em “Gastos com o pessoal” no período a que respeitam.
Assim, foi reconhecido nos resultados do exercício uma
dívida do montante a pagar após 30 de setembro, o qual se
encontra refletido na rubrica “Outras dívidas a pagar”.
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(o.4) R
 emunerações com base em ações
Os benefícios concedidos a colaboradores ao abrigo
de planos de incentivos de aquisição de ações ou de
opções sobre ações são reconhecidos de acordo com as
disposições da IFRS 2 – Pagamentos com base em ações.

(p.1) Fornecedores
As contas a pagar a fornecedores são reconhecidas
inicialmente pelo respetivo justo valor e,
subsequentemente, são mensuradas ao custo amortizado,
de acordo com o método do juro efetivo.

Assim, os benefícios concedidos são reconhecidos como
gastos durante o período em que os serviços são prestados
pelos empregados.

(p.2)Outras dívidas a pagar
As outras dívidas a pagar estão mensuradas ao custo
amortizado, utilizando o método do juro efetivo, sendo
que nesta rubrica estão registadas dívidas passivas ao
pessoal e outros acréscimos de gastos. Inclui ainda o saldo
da rubrica acionistas o qual é apresentado ao custo.

Os benefícios a serem liquidados com base em ações são
mensurados pelo justo valor na data de atribuição sendo
reconhecidos como gastos com o pessoal ao longo do
período em que são adquiridos pelos beneficiários tendo
em conta a probabilidade de virem a ser adquiridos e,
se for o caso, a probabilidade das opções virem a ser
exercidas.
(o.5) B
 enefícios de cessação de emprego
A Siemens reconhece um passivo e um gasto por benefício
de cessação de emprego quando já se comprometeu de
forma demonstrável a:
- Cessar o emprego de um empregado ou grupo de
empregados antes da data normal de reforma; ou
Proporcionar benefícios de cessação como resultado
de uma oferta feita a fim de encorajar a saída voluntária.
Considera-se forma demonstrável quando tem um plano
formal pormenorizado para a cessação e não exista
possibilidade realista de retirada e quando o plano inclua,
como mínimo:
- A localização, a função, e o número aproximado de
empregados cujos serviços estão para ser cessados;
- O benefício de cessação para cada classificação ou
função de emprego;
- No caso de ofertas feitas para encorajar a saída
voluntária, a mensuração dos benefícios de cessação
de emprego é baseada no número de empregados
que se espera que aceitem a oferta.
(p) P
 assivos financeiros
Os passivos financeiros são reconhecidos quando a
empresa se constitui parte na respetiva relação contratual.
Os passivos financeiros são desreconhecidos quando as
obrigações subjacentes se extinguem pelo pagamento,
são canceladas ou expiram. Todos os passivos financeiros
são reconhecidos inicialmente ao justo valor e, no caso
de empréstimos, são também deduzidos os gastos de
transação.
Os passivos financeiros estão mensurados nos termos
indicados nas alíneas seguintes:
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(p.3)Adiantamentos de clientes
Os adiantamentos de clientes estão mensurados ao custo
amortizado.
(q)Vendas e prestações de serviços
As vendas e as prestações de serviços são mensuradas
pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber
deduzido das quantias relativas a descontos comerciais e
de quantidades concedidas.
Quando é concedido crédito isento de juros aos
compradores ou estes aceitam livranças com taxa de juro
inferior à do mercado como retribuição pela venda dos
bens, ou, de qualquer outra forma o influxo de dinheiro
ou equivalentes de dinheiro é diferido, a diferença entre
o justo valor da retribuição e a quantia nominal da
retribuição é reconhecida como rédito de juros, durante o
período que medeia entre a data do reconhecimento do
rédito e a data efetiva do recebimento.
Quando o preço da venda dos produtos/serviços inclui
uma quantia identificável de serviços subsequentes, essa
quantia é diferida e reconhecida como rédito durante o
período em que o serviço é executado.
Embora o rédito somente seja reconhecido quando
for provável que os benefícios económicos associados
à transação fluam para a empresa, quando surja uma
incerteza acerca da cobrança de uma quantia já incluída
no rédito, a quantia incobrável, ou a quantia com respeito
à qual a recuperação tenha cessado de ser provável, é
reconhecida como uma imparidade saldo a receber, e não
como um ajustamento da quantia de rédito originalmente
reconhecido.
Seguem-se algumas especificidades relativas ao
reconhecimento das vendas e das prestações de serviços:
(q.1) Vendas
O rédito proveniente da venda de bens é reconhecido
quando estão satisfeitas todas as condições seguintes:
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- Tenham sido transferidos para o comprador os riscos
e vantagens significativos da propriedade dos bens;
- Não se mantenha envolvimento continuado de gestão
com grau geralmente associado com a posse, nem o
controlo efetivo dos bens vendidos;
- A quantia do rédito possa ser mensurada com fiabilidade;
- Seja provável que os benefícios económicos associados
com a transação fluam para a entidade; e
- Os gastos incorridos ou a serem incorridos referentes
à transação possam ser mensurados com fiabilidade.
(q.2)Prestações de serviços
O rédito das prestações de serviços é reconhecido
quando o desfecho da transação pode ser estimado
com fiabilidade o que ocorre quando todas as condições
seguintes são satisfeitas:
- A quantia de rédito pode ser mensurada com fiabilidade;
- É provável que os benefícios económicos associados à
transação fluam para a empresa;
- A fase de acabamento da transação à data do balanço
pode ser mensurada com fiabilidade; e
- Os gastos incorridos com a transação e os gastos para
concluir a transação podem ser mensurados com
fiabilidade.
(q.3)Contratos de construção
Quando é possível estimar com fiabilidade o resultado
de um contrato de construção, os correspondentes
gastos e rendimentos são reconhecidos por referência
à percentagem de acabamento do contrato na data de
relato. A percentagem de acabamento é determinada de
acordo com os gastos incorridos face aos gastos totais
para concluir o contrato.
Quando não é possível estimar com fiabilidade o resultado
do contrato de construção, o rédito do contrato é
reconhecido até à concorrência dos gastos do contrato
incorridos que se esperam recuperar. Os gastos do
contrato são reconhecidos no período em que são
incorridos.
Quando for provável que os gastos totais do contrato
excedam o rédito total do mesmo, a correspondente perda
esperada é reconhecida de imediato como um gasto. A
quantia de tal perda é determinada independentemente
de ter ou não começado o trabalho do contrato ou da fase
de acabamento da atividade do contrato.
(r) S
 ubsídios à exploração
São reconhecidos nesta rubrica os subsídios não
reembolsáveis que não estejam relacionados com ativos.
A empresa recebeu um subsídio respeitante à formação,
que apenas foi reconhecido quando recebido.

(s) Juros e gastos similares suportados
Os gastos com financiamento são reconhecidos na
demonstração de resultados do período a que respeitam e
incluem:
- Juros suportados determinados com base no método do
juro efetivo;
(t)Ativos e passivos contingentes
Um ativo contingente é um possível ativo proveniente
de acontecimentos passados e cuja existência só será
confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais
acontecimentos futuros incertos não totalmente sob o
controlo da entidade.
Os ativos contingentes não são reconhecidos nas
demonstrações financeiras para não resultarem no
reconhecimento de rendimentos que podem nunca ser
realizados. Contudo, são divulgados quando for provável a
existência de um influxo futuro.
Um passivo contingente é:
- Uma obrigação possível que provém de acontecimentos
passados e cuja existência só será confirmada pela
ocorrência ou não de um ou mais acontecimentos futuros
incertos não totalmente sob o controlo da entidade,
ou
- Uma obrigação presente que decorra de acontecimentos
passados mas que não é reconhecida porque:
- Não é provável que uma saída de recursos seja exigida
para liquidar a obrigação, ou
- A quantia da obrigação não pode ser mensurada com
suficiente fiabilidade.
Os passivos contingentes não são reconhecidos nas
demonstrações financeiras para não resultarem no
reconhecimento de gastos que podem nunca se tornar
efetivos. Contudo, são divulgados sempre que existe uma
probabilidade de exfluxos futuros que não seja remota.
(u)Efeito das alterações das taxas de câmbio
As transações em moeda estrangeira são convertidas para
o euro às taxas nas datas das transações.Os saldos que se
mantenham em dívida no final do ano são convertidos à
taxa de fecho e a diferença é reconhecida em resultados.
(v) Eventos subsequentes
Os eventos após a data do balanço que proporcionem
informação adicional sobre as condições que existiam
à data do balanço são refletidos nas demonstrações
financeiras. Os eventos após a data do balanço
que proporcionem informação sobre condições que
ocorram após a data do balanço são divulgados no anexo
às demonstrações financeiras, se materiais.
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3.2 | Juízos de valor (excetuando os que
envolvem julgamentos e estimativas)
que o órgão de gestão fez no processo de
preparação das demonstrações financeiras
Na preparação das demonstrações financeiras de
acordo com o SNC, o Conselho de Administração utiliza
julgamentos, estimativas e pressupostos que afetam
a aplicação das políticas e montantes reportados.

demonstrações financeiras que requeiram a constituição de
uma provisão adicional para impostos.

3.3 | Principais fontes de incerteza das
estimativas (envolvendo risco significativo de
provocar ajustamento material nas quantias
escrituradas de ativos e passivos durante o
ano financeiro seguinte):

As estimativas e julgamentos são continuamente avaliados
e baseiam-se na experiência de eventos passados e outros
fatores, incluindo expetativas relativas a eventos futuros
considerados prováveis face às circunstâncias em que as
estimativas são baseadas ou resultado de uma informação
ou experiência adquirida. Os efeitos reais podem diferir
dos julgamentos e estimativas efetuados, nomeadamente
no que se refere ao impacto dos gastos e rendimentos que
venham realmente a ocorrer.

As estimativas são baseadas no melhor conhecimento
existente em cada momento e nas ações que se planeiam
realizar, sendo permanentemente revistas com base na
informação disponível.

Os principais julgamentos e estimativas contabilísticas
e que tiveram maior impacto refletidas nas quantias
reconhecidas nas demonstrações financeiras são como
segue:

As principais fontes de incerteza das estimativas (envolvendo
risco significativo de provocar ajustamento material nas
quantias escrituradas de ativos e passivos durante o ano
financeiro seguinte) são as seguintes:

(a)Vida útil dos ativos fixos tangíveis e intangíveis
A vida útil de um ativo é o período durante o qual uma
entidade espera que esse ativo esteja disponível para seu
uso e deve ser revista pelo menos no final de cada exercício
económico.

(a) Imparidade das contas a receber
O risco de crédito dos saldos de contas a receber é avaliado
a cada data de relato, tendo em conta a informação histórica
do devedor e o seu perfil de risco tal como referido no
parágrafo 3.1h).

O método de amortização/depreciação a aplicar e as perdas
estimadas decorrentes da substituição de equipamentos
antes do fim da sua vida útil, por motivos de obsolescência
tecnológica, é essencial para determinar a vida útil efetiva
de um ativo.

As contas a receber são ajustadas pela avaliação efetuada dos
riscos estimados de cobrança existentes à data do balanço,
os quais poderão divergir do risco efetivo a incorrer no
futuro.

Estes parâmetros são definidos de acordo com a melhor
estimativa da gestão, para os ativos e negócios em
questão, considerando também as práticas adotadas por
empresas dos setores em que a empresa opera.
(b)Reconhecimento de prestações de serviços
A empresa utiliza o método da percentagem de
acabamento no reconhecimento das suas prestações de
serviços.
A utilização deste método requer que a empresa estime os
serviços executados como uma percentagem do total de
serviços a serem executados os quais também necessitam
de ser estimados.
(c) Provisões para impostos
A empresa, suportada nas posições dos seus consultores
fiscais e tendo em conta as responsabilidades
reconhecidas, entende que das eventuais revisões dessas
declarações fiscais não resultarão correções materiais nas
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Alterações nos factos e circunstâncias subsequentes podem
conduzir à revisão das estimativas no futuro, pelo que
os resultados reais poderão vir a diferir das estimativas
presentes.

(b) Provisões
O reconhecimento de provisões tem inerente a determinação
da probabilidade de saída de fluxos futuros e a sua
mensuração com fiabilidade.
Estes fatores estão muitas vezes dependentes de
acontecimentos futuros e nem sempre sob o controlo
da empresa pelo que poderão conduzir a ajustamentos
significativos futuros, quer por variação dos pressupostos
utilizados, quer pelo futuro reconhecimento de provisões
anteriormente divulgadas como passivos contingentes.
(c)Provisões para desmantelamento e restauro
As provisões para os gastos de desmantelamento e remoção
de bens do ativo fixo tangível e para os gastos de restauração
do local onde estes estão localizados está dependente de
pressupostos e estimativas que as tornam sensíveis a:
- Expetativa de custo a ser incorrido;
- Data previsível da ocorrência dos gastos;
- Taxa de desconto utilizada no desconto das saídas de caixa
esperadas.
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(d) Pagamentos com base em ações
Os compromissos de pagamentos com base em ações
assumidos com os empregados encontram-se refletidos
nas contas por um valor que tem em conta, entre outros, o
valor das ações, a probabilidade das condições de exercício
virem a ser atingidas e a probabilidade das opções virem a
ser exercidas. Em contexto de crise estas variáveis podem
sofrer oscilações significativas.

Estes empreendimentos utilizam o ano civil como exercício
económico, pelo que existe uma disparidade de 9 meses
entre os finais dos exercícios equivalentes na Siemens, S.A.
Os resultados dos ACE’s são incorporados nas contas da
Siemens, S.A. em conformidade com a percentagem de
interesse.

4 | Fluxos de Caixa
O saldo de Caixa e seus equivalentes constante da
demonstração de fluxos de caixa é composto apenas por
depósitos à ordem, não existindo valores que não estejam
disponíveis para uso, conforme quadro seguinte:

Caixa e Depósitos bancários

(a) E
 mpreendimentos conjuntos
A empresa participa nos empreendimentos conjuntos
abaixo discriminados.*

set-17

set-16

11.070.094

6.719.648

5 | Políticas contabilísticas,
alterações nas estimativas
contabilísticas e erros
Não aplicável.

Durante o exercício findo foi efetuado um ajustamento de
modo a refletir os resultados destes ACE’S para o período
de 9 meses até 30 de setembro de 2017.
(b) Associadas e Subsidiárias
A empresa possui desde 1 janeiro de 2016, por efeito de
cisão-fusão, uma participação de 94,95% do capital da
Siemens Healthcare, Lda., com sede na Amadora, cuja
atividade principal é o negócio de diagnósticos médicos
e biológicos, incluindo o desenvolvimento e venda de
reagentes, instrumentos , métodos e procedimentos
de diagnóstico , sistemas para laboratórios e serviços
geralmente indispensáveis para o diagnóstico ou deteção
de doenças ou prestação de cuidados de saúde, incluindo
ainda a distribuição, o fornecimento, o desenvolvimento,
a montagem, a instalação, a assistência técnica e a
manutenção de equipamentos dos sistemas de terapia,
incluindo a investigação e o desenvolvimento nessas áreas.
(c) Outras participações
Durante o corrente e anterior exercício a Siemens participa
ainda nas sociedades seguintes:

6 | Partes relacionadas

Valor

6.1 | Empresa-mãe e participações financeiras
A empresa é detida pela Siemens International Holding BV,
com sede em Haia, na Holanda, sendo as Demonstrações
Financeiras consolidadas na empresa Siemens AG, com
sede em Munique na Alemanha.

Amb3E – Associação Portuguesa de
Gestão de Resíduos

10.000 euros

Esta participação não teve qualquer alteração, quer na
percentagem, quer no valor relativamente a exercícios
anteriores.

*
| EMPREENDIMENTOS CONJUNTOS
ACE

SIEOCEAN

Atividade

% Interesse

% Interesse

set-17

set-16

Indústria

65%

65%

Manutenção instalações

90%

90%

SICMAN

Indústria

95%

95%

GSH

Indústria

50%

50%

ACIT

Indústria

40%

40%

SIEMENS, SETAL, DEGR. E EFACEC

Indústria

34%

34%

Manutenção material circulante

49%

49%

BIM-BUILDING INFRASTRUCTURE MAINTENANCE ACE

Manutenção instalações

90%

90%

SIEMENS E TDGI

Manutenção instalações

80%

80%

SIM III

EMEF/SIEMENS ACE (SIMEF)
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A empresa não exerce qualquer tipo de influência na gestão da participada.

6.2 | Remunerações do pessoal chave da gestão da empresa
As remunerações do pessoal chave da gestão da empresa encontram-se discriminadas no quadro seguinte:

DESCRIÇÃO

Remunerações e benefícios de curto prazo

Benefícios pós-emprego

Outros benefícios de longo prazo

set-17

set-16

861.243

1.105.858

12.007

3.245

186.495

82.009

1.059.745

1.191.111

6.3 | Transações e saldos com partes relacionadas
As transações com entidades relacionadas estão discriminadas no quadro seguinte:

set-17

set-16

Entidades

País

Relação

Rendimentos

Gastos

Saldos

Rendimentos

Gastos

Siemens L.L.C.

ARE

Mat/Serv

892.784

125

-

190.637

29.157

-

Siemens AG Oesterrei

AUT

Mat/Serv

2.943.612

579.836

-

2.333.407

665.579

-

Trench Austria GmbH

AUT

Mat/Serv

-

372.386

-

-

52.550

-

BIM Builging Infrastructure

PRT

Mat/Serv

237.155

5.706.067

(559.658)

161.778

4.393.921

(132.139)

GSH - Gestão e Serviços
de Manutenção Hospitalar

PRT

Mat/Serv

446.093

-

214.548

255.991

-

-

Saldos

Siemens

BEL

Mat/Serv

2.526.859

195.466

-

3.097.174

174.672

-

Dade Behring S.A.

BEL

Mat/Serv

-

-

-

214.330

232.750

-

SICMAN-Serv.Oper.Mnut.Instal. Aeroportuárias, ACE

PRT

Mat/Serv

168.500

-

34.095

104.405

-

-

Siemens Healthcare Diagnostics GmbH

AUT

Mat/Serv

-

-

-

41.515

-

-

Siemens Schweiz

CHE

Mat/Serv

3.986.883

1.170.513

-

4.325.105

1.341.356

-

Siemens Ltd. China

CHN

Mat/Serv

780.537

31.489

-

723.439

29.237

-

258.946

26.901

1.110.625

114.468

-

108.541.634 (10.025.711)

33.153.085

84.626.840

(842)

Siemens Ltd

CZE

Mat/Serv

1.471.748

Siemens AG

DEU

Mat/Serv

41.225.164

Demag Delaval Industrial

GBR

Mat/Serv

-

-

-

30.000

-

-

Siemens Canada Ltd.

CAN

Mat/Serv

48.953

-

-

-

-

-

Siemens Healthcare Diagnostics ApS

DNK

Mat/Serv

-

-

-

113.480

86.893

-

HSP Hochspannungsger

DEU

Mat/Serv

-

49.800

-

-

237.470

-

Siemens Industriegetriebe GmbH

DEU

Mat/Serv

-

156.654

-

-

157.897

-

Siemens Corporation

USA

Mat/Serv

317.863

133.195

-

47.466

129.953

-

Siemens Transmission & Distribut Lt

GBR

Mat/Serv

-

-

-

70.769

-

-
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Entidades

País

Siemens S.A.
Siemens Healthcare Medical

set-16

Relação

Rendimentos

Gastos

Saldos

Rendimentos

Gastos

COL

Mat/Serv

10.205

IRL

Mat/Serv

-

Saldos

1.477

-

693.765

301.428

-

-

-

48.268

-

-

Siemens Rail Automation Pte Ltd

SGP

Mat/Serv

-

-

-

89.914

-

-

Siemens Healthcare GmbH

DEU

Mat/Serv

-

11.527

-

40.180

3.086.960

-

Siemens Holding S.L.

ESP

Mat/Serv

6.851

1.334.607

-

14.171

1.749.115

-

Siemens S.A.

ESP

Mat/Serv

6.209.282

2.284.606

-

8.527.133

3.554.690

-

Siemens Healthcare Diagnostics

ESP

Mat/Serv

-

-

-

424.272

945.743

-

Siemens S.A.S.

FRA

Mat/Serv

7.212.579

818.312

-

7.979.533

523.801

-

Siemens Healthcare Oy

LVA

Mat/Serv

-

-

-

32.357

-

-

Siemens Healthcare Nederland B.V.

NLD

Mat/Serv

-

-

-

220.864

41.173

-

Siemens Healthcare AS

NOR

Mat/Serv

-

-

-

126.210

-

-

Siemens PLC

GBR

Mat/Serv

4.345.156

1.882.764

-

2.509.426

1.641.392

(11.359)

IBS Aktiengesellschaft excellence,

DEU

Mat/Serv

261.781

-

-

225.506

-

-

Siemens Healthcare SAS

FRA

Mat/Serv

-

-

-

373.435

423.855

-

Siemens Healthcare Diagnostics AB

SWE

Mat/Serv

-

-

-

174.536

412.304

-

Siemens Ltd.

IND

Mat/Serv

43.410

1.705.919

-

75.229

3.554.594

(12.487)

Siemens S.P.A.

ITA

Mat/Serv

4.508.916

280.483

-

5.133.049

287.873

-

Siemens Healthcare Diagnostics

ITA

Mat/Serv

-

-

-

666.382

249.563

-

TRENCH Italia SRL
Siemens, S.A.

ITA

Mat/Serv

-

191.250

-

-

104.129

-

MZN

Mat/Serv

167.678

-

-

677.519

-

-

Siemens s r.o.

SVK

Mat/Serv

91.520

110.808

-

25.362

81.490

-

Siemens AS

NOR

Mat/Serv

392.073

-

-

407.255

-

-

Siemens Switchgear Ltd. Shanghai

CHN

Mat/Serv

-

156.760

-

-

-

-

PRT

Mat/Serv

5.101.867

589.412

-

3.730.516

1.441.062

-

Siemens Helthcare Diagnostics
Siemens Industrial

SWE

Mat/Serv

1.825.631

2.446.265

-

200.000

4.911.399

-

Siemens AB

SWE

Mat/Serv

1.241.157

-

-

1.207.096

-

-

NERTUS Mantenimiento

ESP

Mat/Serv

-

4.982

(4.982)

-

-

-

Siemens Sanayi ve Ti

TUR

Mat/Serv

694.316

2.548.566

-

553.634

3.000.403

-

Siemens Ltd.

THA

Mat/Serv

-

-

-

13.523

4.264

-

Siemens Medical Solutions USA, Inc.

USA

Mat/Serv

-

-

-

-

289.248

-

CRI

Mat/Serv

-

-

-

105.923

-

-

Siemens Industry, Inc

Siemens S.A.

USA

Mat/Serv

-

144.696

-

16.301

336.900

-

Siemens Convergence Creators GmbH

AUT

Mat/Serv

-

-

-

-

(935)

-

Siemens Pakistan

PAK

Mat/Serv

139.559

17.819

-

53.382

-

-

SIM III -SIEMENS MAN

PRT

Mat/Serv

1.158.589

6.968.878

(1.562.133)

1.194.976

6.919.235

(1.877.399)

SIEMENS, SETAL DEGRE

PRT

Mat/Serv

137.908

247.881

26.181

172.520

369.956

(116.108)

Sieocean-Siemens O.S

PRT

Mat/Serv

85.308

-

6.010

78.254

-

-

EMEF/SIEMENS ACE - S

PRT

Mat/Serv

4.120.525

26.251

(1.099)

5.360.223

16.107

-

Siemens Inc.

PHL

Mat/Serv

12.831

-

-

43.514

-

-

Siemens S.A.

ARG

Mat/Serv

29.642

40.114

-

9.773

-

-

Siemens Ltda.

BRA

Mat/Serv

49.594

1.783.878

-

65.826

2.148.289

(2.116.135)

Siemens A/S

DNK

Mat/Serv

-

-

-

-

3.811

-

RUGGEDCOM INC

CAN

Mat/Serv

-

4.719

-

-

496

-

SOREFAME Siemens ACE

PRT

Mat/Serv

-

-

-

-

1.983

(42.341)

FEAG Fertigungscenter Fuer

DEU

Mat/Serv

-

-

-

-

-

Siemens Ltd.

AUS

Mat/Serv

238

-

-

170.381

-

-

Siemens Bangladesh Ltd

IND

Mat/Serv

40.420

-

-

-

-

-

Siemens, S.A.

TUN

Mat/Serv

70.364

-

-

93.072

-

-

Siemens Healthcare Diagnostics

DEU

Mat/Serv

-

-

-

-

102.217

-

Siemens Healthcare Diagnostics OY

FIN

Mat/Serv

-

-

-

51.360

-

-

Siemens Industry Software Ltda

BRA

Mat/Serv

-

1.855

-

7.421

-

-

Siemens Osakeyhtioe

FIN

Mat/Serv

349.512

-

-

410.726

-

-

79

SIEMENS | Demonstrações Financeiras

| CONTINUAÇÃO
set-17
Entidades

País

Industrial Turbine Company
Siemens Healthcare LLC

set-16

Relação

Rendimentos

Gastos

Saldos

Rendimentos

GBR

Mat/Serv

68.068

ARE

Mat/Serv

-

Gastos

Saldos

949.870

-

147.609

-

-

-

-

1.250

-

-

Siemens Rt

HUN

Mat/Serv

184.280

1.303.178

-

210.267

732.604

-

Siemens Malaysia Sdn

MYS

Mat/Serv

4.779

233

-

349.435

5.398

-

Siemens Nederland N.

NLD

Mat/Serv

549.195

250.164

-

539.378

1.891.899

-

Siemens S.A.C.

PER

Mat/Serv

-

4.956

-

17.533

-

-

SIEMENS E TDGI ACE

PRT

Mat/Serv

1.163.769

654.541

373.453

3.536.227

2.739.661

(969.750)

SIEMENSMAXICOFRE ACE

PRT

Mat/Serv

-

-

-

-

98.353

-

SIEMENS - Degremont Serviços de
Manutenção ACE

PRT

Mat/Serv

-

-

-

-

677

-

Siemens Healthcare FZ LLC

ARE

Mat/Serv

-

-

-

1.250

-

-

Siemens Pte. Ltd.

SGP

Mat/Serv

144.907

211.443

-

79.224

209.855

-

PT. Siemens Indonesia

IDN

Mat/Serv

-

3.251

-

-

3.909

-

Siemens, S.A.

CHL

Mat/Serv

-

-

-

-

7.045

-

VVK Versicherungsvermittlungs-

DEU

Mat/Serv

-

150

-

-

71.352

-

Weiss Spindeltechnologie GmbH

DEU

Mat/Serv

-

34.274

-

-

9.550

-

Siemens S.A.

AGO

Mat/Serv

4.132.017

235.801

2.299.134

2.258.584

234.746

-

Siemens Transformer Co. Ltd.

CHN

Mat/Serv

-

2.346.956

-

-

2.059.513

-

Siemens EOOD

BGR

Mat/Serv

17.269

6.493

-

-

-

-

Siemens High Voltage Switchgear

CHN

Mat/Serv

-

-

-

-

3.068.356

-

Flender-Graffenstaden SA

FRA

Mat/Serv

-

-

-

-

331.307

-

Trench LTD

CAN

Mat/Serv

-

-

-

-

23.940

-

ESP

Mat/Serv

-

-

-

-

80

-

Siemens A/S

Fabrica Electrotecnica JOSA, S.A.

DNK

Mat/Serv

1.342.786

23.837

-

2.073.700

-

-

Siemens Healthcare Diagnostics

EGY

Mat/Serv

-

-

-

2.500

-

-

Siemens Healthcare Diagnostics

FRA

Mat/Serv

-

-

-

276.004

231.864

-

ETM professional control GmbH

AUT

Mat/Serv

-

15.240

-

-

35.143

-

Siemens Transformer (Wuhan)
Company

CHN

Mat/Serv

-

1.014.000

-

-

457.480

-

Siemens A.E.

GRC

Mat/Serv

628.285

120.000

-

994.470

123.375

-

Siemens Healthcare Diagnostics

GRC

Mat/Serv

-

-

-

29.307

-

-

Siemens Ltd.

IRL

Mat/Serv

36.921

-

-

-

-

-

Siemens Israel Ltd.

ISR

Mat/Serv

13.292

-

-

69.081

2.546

-

Emeter Corporation

USA

Mat/Serv

-

-

-

-

6.685

-

Siemens Healthcare AG

CHN

Mat/Serv

-

-

-

-

6.892

(322)

ESP

Mat/Serv

-

-

-

-

3.860

Siemens S.A.

ATOS IT Solutions

MAR

Mat/Serv

255.005

-

-

320.292

51.515

-

Siemens W.L.L.

QAT

Mat/Serv

100.224

3.914

-

-

-

-

Siemens S.R.L.

ROU

Mat/Serv

260.521

-

-

23.045

-

-

OOO Siemens

RUS

Mat/Serv

310.089

-

-

517.759

-

-

Siemens Ltd.

SAL

Mat/Serv

224.084

-

-

67.725

-

-

ACIT Siemens - Operação ACE

PRT

Mat/Serv

-

-

-

5.781

-

-

Siemens Ltd.

EGY

Mat/Serv

29.830

-

-

28.686

14.283

Siemens Westinghouse Power

USA

Mat/Serv

8.717

-

-

117.030

-

-

Siemens Innovaciones

MEX

Mat/Serv

59.806

-

-

-

-

-

ATOS IT SOLUTIONS AND

PRT

Mat/Serv

-

-

-

-

2.585.581

(419.646)

Atos IT Solutions and Services

DEU

Mat/Serv

-

-

-

-

407

(312)

Siemens Transformers SPA

ITA

Mat/Serv

61.510

1.103.590

-

-

1.928.210

-

Siemens Rail Automation S.A.U.

ESP

Mat/Serv

1.461.089

5.200.478

-

2.128.424

1.922.553

(52.589)

Siemens Electrical & Electronic

KW

Mat/Serv

5.272

-

-

-

-

-

Siemens Sp. z o.o.

POL

Mat/Serv

205.061

-

-

124.266

26.629

(9.218)

Siemens Information Systems Ltd.

IND

Mat/Serv

270

526.145

-

1.149

620.399

Siemens Ltd.

KOR

Mat/Serv

75.725

88

-

65.612

169

-

Siemens Servicios S.A. de C.V.

MEX

Mat/Serv

28.086

-

-

46.885

-

-
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set-16

Relação

Rendimentos

Gastos

Saldos

Rendimentos

Gastos

Saldos

Trench France S.A.

FRA

Mat/Serv

27.518

142.770

-

1.020

256.218

-

Siemens Industry INC

DEU

Mat/Serv

-

16.649

-

6.412

102.499

-

Siemens Airport Logistics, Lisbon

PTR

Mat/Serv

677.989

93.363

-

1.228.706

49.591

-

Samtech Deutschland GmbH

DEU

Mat/Serv

4.828

-

-

7.624

-

-

Siiemens SPA

DZA

Mat/Serv

90.533

-

90.533

-

-

-

Dresser Rand SAS

FRA

Mat/Serv

93.251

12.401

12.401

-

-

-

AGO

Mat/Serv

104.435

-

-

-

-

-

BEL

Mat/Serv

25.309

-

-

-

-

-

Dresser-Rand Global Services Inc
Siemens Wind Power BVBA
Siemens Ltd. China

CHN

Mat/Serv

5.185

1.289

-

-

-

-

Siemens Switchgear Ltd.

CHN

Mat/Serv

328

-

-

-

-

-

Siemens High Voltage Switchgear

CHN

Mat/Serv

225.238

-

-

-

-

-

Siemens High Voltage

CHN

Mat/Serv

-

62.362

-

-

-

-

Siemens Vacuum Interrupters

CHN

Mat/Serv

-

571.845

-

-

-

-

Siemens Treasury GmbH

DEU

Mat/Serv

35.702

1.217

-

-

-

-

Siemens Wind Power GmbH & Co. KG

DEU

Mat/Serv

19.765

-

-

-

-

-

Siemens Bank GmbH

DEU

Mat/Serv

-

500

-

-

-

-

Siemens Wind Power A/S

DNK

Mat/Serv

208.613

10.177

-

-

-

-

Siemens Wind Power, S.L.

ESP

Mat/Serv

13.754

-

-

-

-

-

Siemens Wind Power, S.A.S

FRA

Mat/Serv

32.635

-

-

-

-

-

Siemens d.o.o.

SRB

Mat/Serv

95.316

-

-

-

-

-

Siemens d.d.

HRV

Mat/Serv

12.446

-

-

-

-

-

IRN

Mat/Serv

22.028

-

22.028

-

-

-

Siemens Sherkate Sahami
Siemens Wind Power, S.R.L

ITA

Mat/Serv

17.543

-

-

-

-

-

Dresser Rand , S.R.L

ITA

Mat/Serv

-

16.750

(42.341)

-

-

-

Siemens Inmobiliaria S.A. de C.V.

MEX

Mat/Serv

23.848

-

-

-

-

-

Siemens Industry Software S.A. DE C

MEX

Mat/Serv

2.664

-

-

-

-

-

Siemens Wind Power AS

NOR

Mat/Serv

787

-

-

-

-

-

Dresser-Rand AS

NOR

Mat/Serv

166.877

-

-

-

-

-

POL

Mat/Serv

4.563

-

-

-

-

-

Siemens Ltd.

Siemens Windpower Sp. z o.o.

TWN

Mat/Serv

85

-

-

-

-

-

Siemens Wind Power AB

SWE

Mat/Serv

1.860

-

-

-

-

-

Siemens Industry INC

USA

Mat/Serv

29.250

674.818

-

-

-

-

Simens Energy,INC

USA

Mat/Serv

105.035

-

-

-

-

-

Simens Government Technolodies INC

USA

Mat/Serv

2.352

-

-

-

-

-

Siemens S.A.

URY

Mat/Serv

2.390

-

-

-

-

-

106.776.047

156.412.684

(9.090.639)

103.252.228

148.689.429

(5.760.646)

7 | Propriedade de Investimento
Os ativos detidos para obter rendas respeitam às
instalações no Sabugo, cuja atividade fabril foi desativada
conforme divulgado em demonstrações financeiras
anteriores, foram no início do corrente exercício económico

transferidos de ativos tangíveis para propriedades de
investimento cuja reconciliação da quantia escriturada no
início e no fim do período se encontra detalhada no quadro
seguinte:

81

SIEMENS | Demonstrações Financeiras

| VALOR DE AQUISIÇÃO

Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento administrativo
Outros ativos fixos tangíveis

out-16

Aumentos

Abates e Alienações

set-17

22.176

-

-

22.176

5.269.053

-

-

5.269.053

86.101

-

-

86.101

306.338

-

-

306.338

898

-

-

898

5.684.566

-

-

5.684.566

out-16

Aumentos

Abates e Alienações

set-17

| DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS

Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento administrativo
Outros ativos fixos tangíveis

-

-

-

-

3.891.547

150.358

-

4.041.905

85.749

176

-

85.925

278.667

10.105

-

288.772

898

-

-

898

4.256.861

160.639

-

4.417.500

8 | Ativos fixos tangíveis
A reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período encontra-se detalhada no quadro seguinte:

| VALOR DE AQUISIÇÃO
Saldo em
set-15

Aumentos

Cisão
Siemens
Healthcare

Abates e
Alienações

Correcões
e Transf.

Saldo
em set-16

Aumentos

Abates e
Alienações

Correções
e Transf.

Saldo
em set-17

Terrenos e recursos
naturais naturais

8.075.889

-

-

-

-

8.075.889

-

-

(22.177)

8.053.712

Edifícios e outras
construções

57.004.127

100.490

-

(194.333)

22.638

56.932.922

398.595

-

(4.525.965)

52.805.552

Equipamento básico

4.954.535

47.510

(393.627)

(62.472)

83.420

4.629.366

353.686

(6.606)

(86.101)

4.890.346

Equipamento
de transporte

1.008.295

243.508

-

(193.497)

(83.349)

974.957

297.282

(33.500)

-

1.238.739

Equipamento
administrativo

6.722.501

64.810

(214.347)

(539.410)

(28.101)

6.005.453

265.503

(36.849)

48.945

6.283.052

185.654

1.480.643

-

-

(142.787)

1.523.510

663.707

-

(1.098.372)

1.088.845

41.078

-

(10.680)

(2.390)

-

28.008

-

(157)

(898)

26.953

77.992.081

1.936.961

(618.654)

(992.102)

(148.179)

78.170.104

1.978.772

(77.112)

(5.684.566)

74.387.197

Ativos fixos tangíveis
em curso
Outros ativos fixos
tangíveis
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| DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS

Edifícios e outras
construções
Equipamento básico
Equipamento
de transporte
Equipamento
administrativo
Outros ativos fixos
tangíveis

Saldo em
set-15

Aumentos

Cisão
Siemens
Healthcare

Abates e
Alienações

Correções
e Transf.

Saldo
em set-16

Aumentos

Abates e
Alienações

Correções
e Transf.

Saldo
em set-17

36.693.181

1.611.029

-

(194.333)

(85.784)

38.024.094

1.285.667

-

(3.891.547)

35.418.214

2.126.327

113.744

(283.303)

(62.472)

1.067.940

2.972.686

109.699

(6.606

(83.179)

3.003.051

834.010

101.156

-

(193.497)

(25.833)

715.836

132.816

(33.500)

-

815.152

5.500.265

336.013

(206.642)

(531.702)

(28.101)

5.059.381

351.785

(36.849)

(281.237)

5.082.627

41.078

-

(10.680)

(2.390)

-

28.008

-

(157)

(898)

26.953

45.194.862

2.161.941

(500.625)

(984.394)

928.222

46.800.005

1.879.967

(77.112)

(4.256.862)

44.345.997

32.797.219

31.370.099

30.041.200

A empresa procedeu às reavaliações autorizadas pelos diversos diplomas legais publicados, a saber:
D.L 430/78 de 27 de dezembro

D.L 111/88 de 2 de abril

D.L 219/82 de 2 de junho

D.L 49/91 de 25 de janeiro

D.L 399-G/84 de 28 de dezembro

D.L 264/92 de 24 de novembro

D.L 118-B/86 de 27 de maio

D.L 31/98 de 11 de fevereiro

Os ativos tangíveis em curso respeitam a obras de
conservação e reparação dos edifícios.

euros, nos termos do nº 2 do art.º 32 do CSC, só estarão livres
para distribuição depois de realizados pelo uso ou pela venda.

Estes excedentes de revalorização, no valor de 5.486.609

Quadro de reavaliações:

| REAVALIAÇÕES

Custos Históricos a)

Reavaliações a) b)

Valores Contabilísticos Reavaliados a)

Terrenos e recursos naturais

4.331.040

4.021.425

8.352.465

Edifícios e outras construções

5.745.180

2.411.096

8.156.276

10.076.220

6.432.521

16.508.741

Rubricas

Ativos Fixos Tangíveis:

a) Líquidos de depreciações
b) Englobam as sucessivas reavaliações
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9 | Ativos intangíveis
A reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período encontra-se detalhada no quadro seguinte:
| VALOR DE AQUISIÇÃO
set-15

Programas de computador

Aumentos

Abates
e Alienações

Correções
e Transf.

set-16

Aumentos

Abates
e Alienações

Correções
e Transf.

set-17

495.776

34.408

-

34.366

564.550

-

-

-

564.550

495.776

34.408

-

34.366

564.550

-

-

-

564.550

Aumentos

Abates
e Alienações

Correções
e Transf.

set-16

Aumentos

Abates
e Alienações

Correções
e Transf.

set-17

| DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS
set-15

Programas de computador

495.776

7.642

-

-

503.418

22.925

-

-

526.342

495.776

7.642

-

-

503.418

22.925

-

-

526.342

-

61.132

38.208

10 | Participações financeiras
As participações financeiras decompõem-se da forma indicada nos quadros seguintes:
| VALOR DE AQUISIÇÃO

Investimentos em associadas

set-16

Aumentos

20.866.938

2.158.058

19.976

-

-

19.976

20.886.914

2.158.058

-

23.044.972

set-16

Aumentos

Abates e Alienações

set-17

Investimentos noutras empresas

Abates e Alienações

set-17

23.024.996

| IMPARIDADES

Investimentos em associadas
Investimentos noutras empresas

-

-

-

-

9.976

-

-

9.976

9.976

-

-

9.976

20.876.938

O aumento de 2.158.058 euros decompõe-se em
2.179.404 refletido no resultado corrente do exercício e
(21.346) euros em resultados transitados por efeito da
mensuração pelo justo valor das ações distribuídas aos
empregados no corrente exercício económico.

84

23.034.996

(a)Investimentos em Associadas e Subsidiárias
Em 2012, a Siemens S.A. adquiriu 100% das quotas
da Siemens Healthcare, Lda (SH) por 8.056.000 euros.
Anteriormente estas quotas eram detidas pela Siemens
Diagnostics Holding II BV (34,78%) e Siemens Medical
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Solutions Diagnostics Europe Limited (65,22%), sendo que
ambos têm a mesma última casa-mãe, Siemens AG, que
a Siemens, S.A.

financeiras consolidadas dado fazer parte do grupo
Siemens sendo a consolidação feita pela Siemens AG com
sede em Munique.

Em janeiro de 2016, fruto de uma cisão-fusão de negócio
da Siemens, S.A. na Siemens Healthcare, Lda, foi cedida
à Siemens International Holding BV uma participação de
5,05% passando a Siemens, S.A. a deter 94,95%.

(b) Investimentos em Entidades conjuntamente
controladas
Foram reconhecidos na empresa os resultados,
relativos aos exercícios findos em 31 de dezembro de
2016, estando ainda evidenciados nas demonstrações
financeiras os resultados dos empreendimentos
conjuntos a setembro de 2017, conforme abaixo
discriminado:

Nos termos do art. 7º do Decreto-Lei n.º 98/2015,
a empresa está dispensada de elaborar demonstrações

ACE

Atividade

% de interesse

Resultado set-17

Resultado dez-16

SIEOCEAN

Indústria

65%

-

-

SIM III

Manutenção instalações

90%

-

-

SICMAN

Indústria

95%

-

-

GSH

Indústria

50%

-

-

ACIT

Indústria

40%

-

-

SIEMENS, SETAL, DEGR. E EFACEC

Indústria

34%

-

-

EMEF/SIEMENS ACE (SIMEF)

Manutenção material circulante

49%

320.911

420.651

SIEMENS E TDGI

Manutenção instalações

80%

-

-

BIM-BUILDING INFRASTRUCTURE
MAINTENANCE ACE

Manutenção instalações

90%

-

-

11 | Locações
11.1 | Gastos com locações operacionais
(a) Locações operacionais — a empresa como
locatária:
Os contratos de locação operacional em que a empresa é
locatária referem-se a viaturas colocadas à disposição de
colaboradores, para serviço da empresa.
Embora existam cláusulas de renovação nos contratos, a
empresa tem por política proceder à efetiva substituição
das viaturas no fim dos contratos que têm uma duração
de 4 anos.

Os contratos não contêm cláusulas de opção de compra
e são canceláveis.
A empresa reconheceu como gastos de locação no
exercício o valor de 1.762.374 euros (1.629.035 euros,
no exercício anterior).
O valor das rendas contingentes ascende a 3.047.473
euros (3.320.197 euros, no exercício anterior), sendo
1.351.122 euros até 30 de setembro de 2018 e 1.696.350
euros após 30 de setembro de 2018.
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12 | Outros ativos e passivos financeiros
12.1 | Ativos Financeiros
A descriminação dos ativos financeiros pelas diferentes categorias consoante o seu critério de mensuração é a indicada
nos quadros seguintes:

set-17

set-16

Valores brutos

Inventários
Adiantamentos p/conta de compras

317.365

1.085.885

31.512.857

33.664.607

Acionistas Empréstimos concedidos

73.567.519

65.927.413

Outros créditos a receber

49.061.307

44.619.911

122.628.827

110.547.324

Clientes
Outros créditos a receber

Estado e outros entes públicos
Caixa e depósitos bancários

371.440

920.174

11.070.094

6.719.648

165.900.583

152.937.638

(792.760)

(1.048.888)

Imparidades

Clientes
Outros créditos a receber
Líquido

(19.856)

(15.729)

(812.616)

(1.064.617)

12.1 | Passivos Financeiros
A discriminação dos passivos pelas diferentes categorias de passivos financeiros consoante o seu critério de mensuração
é a indicada nos quadros seguintes:

set-17

set-16

32.622.697

23.643.593

Passivo corrente

Fornecedores
Adiantamentos de clientes
Estado e outros entes públicos

5.604.248

1.439.042

11.426.336

11.311.824

Outras dívidas a pagar
Acionistas
Outras dívidas a pagar

6.991.452

3.800.005

33.722.150

30.158.798

40.713.602

33.958.802

90.366.884

70.353.261

12.3 | Ganhos líquidos e perdas líquidas ativos e passivos financeiros
Os ganhos líquidos e perdas líquidas de ativos e passivos financeiros por categoria de mensuração dos ativos e passivos
financeiros são os indicados nos quadros seguintes:
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set-17

set-16

192.832

186.238

Ganhos

Descontos de pronto pagamento obtidos
Recuperação dívidas incobráveis

100

1.000

Diferenças de câmbio favoráveis

1.374.092

307.168

Ganhos em alienações

4.074

8.097

Juros obtidos

7.641

27.212

1.578.739

529.715

Descontos de pronto pagamento concedidos

300.570

335.081

Dívidas incobráveis

191.171

182.663

1.031.903

585.619

Perdas

Diferenças de câmbio desfavoráveis
Perdas em alienações
Juros suportados

-

2.712

348.898

180.536

1.872.542

1.286.611

13 | Imposto sobre o rendimento
13.1 | Ativos e passivos por impostos diferidos
As quantias de ativos e passivos por impostos diferidos reconhecidos no balanço para cada período apresentado por
cada tipo de diferença temporária são as indicadas no quadro seguinte:

set-17
Constituição/Transferência

Reversão

Saldo inicial

Resultado
líquido
do exercício

Capital Próprio

Resultado
líquido
do exercício

Capital Próprio

Transferências

Saldo final

1.654.964

1.075.562

-

408.336

-

8.006

2.314.185

148.288

1.052

-

94.056

-

-

55.284

-

394.553

-

197.276

-

-

197.276

Excedentes de revalorização

(297.730)

-

-

-

29.176

-

(326.906)

Ativos fixos tangíveis

(454.608)

-

-

(85.191)

-

-

(369.417)

Total de impostos diferidos
líquidos

1.050.914

1.471.167

-

614.478

29.176

8.006

1.870.422

Provisões e ajustamentos
Outras contas a pagar
Bónus

set-16
Constituição/Transferência

Reversão

Saldo inicial

Resultado
líquido
do exercício

Capital Próprio

Resultado
líquido
do exercício

Capital Próprio

Transferências

Saldo final

3.485.000

-

-

1.838.042

-

(8.006)

1.654.964

575.000

-

-

575.000

-

-

-

3.000

145.288

-

-

-

-

148.288

(315.000)

-

-

(17.270)

-

-

(297.730)

-

(454.608)

-

-

-

-

(454.608)

Outros

(495.000)

-

-

(495.000)

-

-

-

Total de impostos diferidos
líquidos

3.253.000

(309.320)

-

1.900.772

-

(8.006)

1.050.914

Provisões e ajustamentos
Prejuízo fiscal
Outras contas a pagar
Excedentes de revalorização
Ativos fixos tangíveis
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13.2 | Excesso ou insuficiência de estimativa
para impostos

13.3 | Imposto sobre o rendimento
do período

A empresa reconheceu um gasto de 3.900.770,11 euros
relativos a insuficiência de estimativa para impostos. No ano
anterior reconheceu um ganho de 1.280.738,75 euros.

A quantia de gastos (rendimentos) por impostos correntes
e diferidos reconhecidos na demonstração dos resultados
encontra-se indicada no quadro seguinte:

Resultado antes de imposto
Taxa nominal de imposto

set-17

set-16

21.270.288

11.965.892

22,5%

22,5%

Imposto esperado

4.785.815

2.692.326

Diferenças permanentes i)

(685.223)

(396.399)

Acertos de estimativa de imposto diferido

(278.694)

2.793.715

Impostos diferidos registados em Capital Próprio

(29.176)

-

Imposto de exercícios anteriores

192.191

-

Dupla tributação internacional

471.499

28.846

Tributação Autónoma

680.715

774.600

Derrama Estadual

822.332

440.376

-

(28.846)

5.959.458

6.304.617

28,0%

52,7%

Imposto corrente

6.816.147

4.074.169

Imposto diferido

(856.689)

2.230.448

5.959.458

6.304.617

set-17

set-16

Outros
Imposto sobre o rendimento do exercício
Taxa efectiva de imposto

Diferenças permanentes

Provisões não consideradas para o cálculo do imposto diferido
Depreciações e Amortizações
Insuficiência ou Excesso de imposto
Efeito de aplicação da equivalência patrimonial (Nota 15)
Resultado fiscal imputado por ACE
Resultado contabilístico imputado por ACE

(3.836.000)

-

-

35.625

3.900.770

(1.281.065)

(2.179.404)

-

346.327

(342.000)

(441.236)

-

-

102.981

Créditos incobráveis

63.537

182.663

Mais e menos valias

(2.037)

(5.384)

(908.290)

(1.143.000)

Ajustamentos não dedutíveis decorrentes da aplicação do Justo Valor

Benefícios fiscais
Outros
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10.897

688.406

(3.045.436)

(1.761.775)

22,50%

22,50%

(685.223)

(396.399)
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14 | Inventários
14.1 | Inventários
A quantia total de inventários encontra-se discriminada no quadro seguinte:

set-17

set-16

Valor bruto

Imparidades

Matérias-primas e consumíveis

2.250.498

403.741

Produtos e trabalhos em curso

10.875.861

-

Produtos acabados
Mercadorias
Adiantamentos por conta de compras

Valor bruto

Imparidades

1.846.757

2.180.184

374.854

1.805.330

10.875.861

8.905.263

-

8.905.263

Valor Líquido

Valor Líquido

133.148

123.568

9.581

244.688

29.354

215.334

1.096.241

109.327

986.914

757.685

145.646

612.039

317.365

-

317.365

1.085.885

-

1.085.885

14.673.114

636.636

14.036.479

13.173.705

549.853

12.623.852

14.2 | Variação nos inventários da produção
A variação nos inventários da produção decompõe-se da forma indicada no quadro seguinte:

set-17

set-16

Saldo inicial

244.688

182.122

Saldo final

133.148

244.688

111.540

(62.566)

8.905.263

3.341.079

Produtos Acabados

Produtos e trabalhos em curso

Saldo inicial
Saldo final

Total

10.875.861

8.905.263

(1.970.598)

(5.564.183)

(1.859.058)

(5.626.750)

14.3 | Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
O custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas decompõem-se da forma indicada no quadro seguinte:
set-17

set-16

Mercadorias

Saldo inicial
Compras
Regularizações
Saldo final

757.685

1.293.327

66.589.335

64.666.829

7.101

29.169

1.096.241

757.685

66.257.880

65.231.640

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo

Saldo inicial
Compras
Regularizações
Saldo final

2.180.184

2.027.926

32.794.241

28.238.998

(13.602)

(20.749)

2.250.498

2.180.184

32.710.326

28.065.991

98.968.206

93.297.631
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15 | Clientes
A quantia total de clientes discrimina-se da forma seguinte:

Clientes c/c

set-17

set-16

31.512.857

33.664.607

(792.760)

(1.048.888)

30.720.096

32.615.719

Imparidade

Os clientes c/c decompõem-se da forma indicada no quadro seguinte:

Não vencidas
Clientes c/c

-

Vencidas
<30 dias

<60 dias

<90 dias

>90dias

set-17

27.333.378

856.592

682.096

370.784

2.270.006

set-16

27.721.733

1.637.791

1.965.447

240.955

2.098.681

16 | Estado e outros entes públicos
Esta rubrica decompõe-se da forma indicada no quadro seguinte:

Imposto retido estrangeiro
Pagamentos por conta

set-17

set-16

94.070

35.960

-

629.569

277.370

254.645

371.440

920.174

IRC

3.438.828

4.074.169

IVA

5.752.944

4.831.266

IRS

879.213

1.155.611

1.281.290

1.174.840

Outros

Segurança Social
Outros

Total

74.061

75.938

11.426.336

11.311.824

11.054.896

10.391.651

17 | Diferimentos
Os diferimentos decompõem-se da forma indicada no quadro seguinte (página seguinte):
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set-17

set-16

Contratos de construção

320.911

297.571

Seguros

126.177

1.659

447.088

299.229

11.554.164

28.036.271

Contratos de manutenção

114.565

270.026

Rendas

235.649

130.065

11.904.377

28.436.361

Diferimentos ativos

Gastos a reconhecer

Diferimentos passivos

Rendimentos a reconhecer
Contratos de construção

18 | Capital próprio

Dividendos

18.1 | Capital Subscrito

Resultados transitados

O capital subscrito à data é de 65.435.000 de euros
representado por 13,087 milhões de ações ao valor nominal
de 5 euros.

18.2 | Outras Reservas
As outras reservas constantes no balanço compreendem
as reservas de reavaliação.

14.200.000 euros
1.110.830 euros

19 | Subsídios à exploração
19.1 | Subsídios reconhecidos em resultados
Foram reconhecidos no exercício 3.894 euros de subsídios
recebidos do Instituto de Emprego e Formação Profissional,
referente a estágios profissionais concedidos pela empresa.

18.3 | Dividendos
No atual exercício não foram distribuídos dividendos de
resultados de exercícios anteriores.

18.4 | Resultados transitados
Os resultados transitados no valor de -1.105.693,13 euros
correspondem ao resultado transitado do exercício anterior
e à mensuração pelo justo valor das ações distribuídas aos
empregados no corrente exercício económico.

20 | Provisões, passivos
contingentes e ativos
contingentes
20.1 | Provisões
O movimento ocorrido nas provisões encontra-se refletido
no quadro seguinte (página seguinte):

18.5 | Proposta de aplicação de resultados
Colocamos à disposição da Assembleia Geral 15.310.830
euros, para o que propomos que seja aplicada a seguinte
distribuição:
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set-16

Constituição e reforço

Reversões

Utilizações e transferências

set-17

3.691.976
253.416

1.160.556

-

-

4.852.533

-

71.139

-

1.241.794

182.277

2.423.834

-

-

3.665.627

Provisões não correntes

Garantias a clientes
Processos judiciais em curso
Penalidades contratuais
Despesas com pessoal:
Indemnizações

1.647.829

-

895.173

-

752.656

Jubileus

1.077.408

158.134

-

(64)

1.235.606

Outras

1.629.241

1.321.288

-

445.735

2.504.795

-

78.700

-

-

78.700

52.278

-

40.278

-

12.000

9.593.941

5.142.512

1.006.589

445.671

13.284.193

Outras despesas
Matérias ambientais
Provisões correntes

Impostos

3.836.000

-

-

3.836.000

-

3.836.000

-

-

3.836.000

-

13.429.941

5.142.512

1.006.589

4.281.671

13.284.193

20.2 | Passivos contingentes
Os principais compromissos e passivos contingentes são os
seguintes:
Garantia a Alfândega | 50.000 euros
Garantias a clientes | 48.620.543 euros
Garantias a clientes | 783.041 USD

21 | Matérias ambientais
A empresa possui uma provisão para matérias ambientais
relativa a levantamento de coimas associadas a não
conformidades de cumprimento de requisitos legais de
Ambiente e Higiene Segurança e Saúde no Trabalho para:
Sistema de extinção automática de incêndio | 12.000 euros

Garantias a clientes | 11.385.686 MZN
Contencioso comercial | 458.202 euros

22 | Benefícios
dos empregados

20.3 | Ativos contingentes

22.1 | Benefício pós-emprego

A empresa candidatou-se aos incentivos previstos
no programa SIFIDE (Sistema de Incentivos Fiscais à
Investigação e Desenvolvimento Empresarial) para o
exercício de 2015, tendo a Comissão Certificadora para os
Incentivos Fiscais à I&D Empresarial aprovado o valor abaixo:

A empresa tem constituído desde setembro de 2006 um
Plano de Pensões de contribuições definidas, aplicado
num Fundo de Pensões, gerido por uma terceira entidade
e extensivo à generalidade dos colaboradores que nele
queiram participar, nos termos definidos no Plano.

Exercício 2015 | 73.529,16 euros

No Plano a empresa contribui com uma quantia equivalente
ao valor da contribuição do colaborador até ao máximo de
3% do salário deste.
A quantia reconhecida como gasto durante o período
relativamente a planos de contribuição definida foi de
525.827 euros, (501.252 euros no exercício anterior).
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(a) Benefícios de cessação de emprego
Em caso de cessação de emprego, a empresa concede
aos seus colaboradores uma indemnização cuja quantia é
determinada com base no número de anos de serviço e no
salário mais recente multiplicado por um fator determinado
por análise casuística.

base em ações reconhecidos no passivo nos lucros ou
prejuízos da entidade e na sua posição financeira.

Estas provisões incluem um montante de 752.656
euros (ano anterior: 1.523.000 euros) para fazer face a
Benefícios por cessão de empregos que serão incorridos em
consequência de reestruturação.

- à divulgação da forma como o justo valor dos serviços
recebidos teria sido mensurado em tais casos;

(b)Pagamentos com base em ações
A casa-mãe oferece aos Administradores das empresas
do seu grupo um programa de incentivos chamado “Stock
Options”, que consiste no direito de opção sobre ações
daquela, resgatáveis em períodos futuros.
Existe, ainda, um outro programa de adesão voluntária
por parte dos colaboradores, chamado de “Share Matching
Plan”, em que a casa mãe oferece uma ação sua, por cada
três adquiridas, desde que os colaboradores as mantenham
na sua posse por um período de 4 anos.
A empresa reconheceu um gasto de 534.142 euros (ano
anterior: 408.621 euros) relacionados com estes planos.
Não há outras informações consideradas relevantes para
permitir aos utentes das demonstrações financeiras
compreender o efeito das transações de pagamento com

(c) Outras informações
Não houve pagamentos com base em ações a outras partes
diferentes dos empregados pelo que não há lugar:

- à divulgação de quaisquer eventuais factos ou
circunstâncias que pudessem ter levado a empresa a
refutar o pressuposto de que o justo valor dos bens ou
serviços recebidos pode ser estimado com fiabilidade.
Não há outras informações consideradas relevantes para
permitir aos utentes das demonstrações financeiras
compreender:
- a natureza e a extensão dos acordos de pagamento com
base em ações que existiram durante o período;
- o efeito das transações de pagamento com base em ações
nos lucros ou prejuízos da entidade e na sua posição
financeira.

22.2 Gastos com o Pessoal
O detalhe dos gastos com o pessoal é o indicado no quadro
seguinte:

set-17

Remunerações dos Órgãos Sociais

set-16

62.634

465.437

Remunerações do pessoal

51.050.248

49.062.965

Encargos sobre Remunerações

11.439.999

10.518.657

Seguro Ac. Trab. e Doenças Profi.
Estimativa para participação nos lucros
Outros gastos com Pessoal

Número de Colaboradores

179.883

231.414

9.131.010

8.075.419

2.610.563

4.594.867

74.474.336

72.948.759

set-17

set-16

1.683

1.449

O número de total de colaboradores em setembro de
2017 inclui 77 elementos afetos ao estabelecimento de
Moçambique.
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23 | Vendas e prestações de serviços
As quantias de vendas e prestações de serviços descriminam-se da forma indicada no quadro seguinte:

set-17

set-16

Mercadorias e produtos

226.870.422

210.781.745

Devoluções e descontos

(19.254.338)

(22.175.284)

207.616.083

188.606.460

91.420.034

81.159.452

Vendas

Prestação de serviços

Serviços

91.420.034

81.159.452

299.036.117

269.765.912

As vendas e prestações de serviços por mercado geográfico significativo são as indicadas no quadro seguinte:

set-17

set-16

Vendas e prestações de serviços

Mercado nacional

181.673.057

179.640.388

União Europeia

77.026.020

69.471.616

Fora da União Europeia

40.337.039

20.653.908

299.036.117

269.765.912

set-17

set-16

A margem bruta é a indicada no quadro seguinte:

Margem bruta

Vendas

207.616.083

188.606.460

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas

(98.968.206)

(93.297.631)

Margem bruta

108.647.877

95.308.829

52,33%

50,53%

% Margem bruta

As vendas e prestações de serviços por setor de atividade encontram-se discriminadas conforme quadro abaixo:

set-17

set-16

Building Technologies

23.350.384

23.350.586

Energy Management

86.000.434

74.494.126

Healthcare

-

7.247.727

Hub infrastructure

62.376.412

65.432.975

Mobility

38.977.450

24.934.372

Power & Gas

56.091.052

43.420.240

Process Industries and Drives

13.667.103

14.796.844

Siemens Digital Factory

18.573.283

16.089.042

299.036.117

269.765.912
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24 | Contratos de construção
set-16

Division Faturação real

Receita
reconhecida
acumulada

Receita
reconhecida
período

Receita
diferida

Custo reais
acumulados

Custo reais
período

Adiantamentos recebidos

Building Technologies

SBT

96.180.305

96.041.497

18.023.086

683.913

81.193.397

13.858.126

2.775

Energy Management

SEM

191.727.225

205.325.464

34.080.946

1.494.060

178.605.263

34.518.385

505.146

Healthcare
Mobility

HSC

64.974.987

66.344.270

4.918.342

-

56.996.166

2.282.601

-

SMO

103.622.335

101.462.048

18.985.959

2.827.264

80.370.317

15.678.521

433.869

Power & Gas

SPG

515.762.193

456.355.556

30.063.810

64.385.808

407.643.878

29.616.534

-

Process Industries and Drivess

SPD

7.371.878

7.278.377

904.249

93.501

6.206.287

945.861

418.573

Siemens Digital Factory

SDF

64.141.111

64.013.231

-

127.879

58.614.528

93.554

33.951

1.043.780.034

996.820.444

106.976.391

69.612.426

869.629.835

96.993.582

1.394.313

Division Faturação real

Receita
reconhecida
acumulada

Receita
reconhecida
período

Receita
diferida

Custo reais
acumulados

Custo reais
período

Adiantamentos recebidos

Total

set-17

Building Technologies

SBT

87.294.174

89.306.549

17.480.848

51.371

71.710.510

10.244.894

-

Energy Management

SEM

172.542.345

179.241.685

36.381.269

1.846.187

158.372.770

24.275.139

1.777.352

Mobility

250.299

SMO

119.317.157

120.667.464

28.455.221

1.630.859

93.834.344

20.909.070

Power & Gas

SPG

546.653.573

495.567.113

45.503.616

56.661.486

444.671.078

40.105.935

-

Process Industries and Drivess

SPD

5.985.805

1.672.744

353.730

3.738.539

2.518.982

192.690

373.952

Siemens Digital Factory

SDF

Total

26.252.266

26.254.471

90.934

2.205

25.179.362

5.446

87.502

958.045.319

912.710.024

128.265.617

63.930.647

796.287.046

95.733.174

2.489.105

25 | Fornecimentos e serviços externos
Os fornecimentos e serviços externos decompõem-se da forma indicada no quadro seguinte:

set-17

set-16

Trabalhos especializados

50.597.471

44.306.864

Publicidade e propaganda

1.131.510

872.514

497.038

593.832

Vigilância e segurança
Comissões
Conservação e reparação
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido
Livros e documentação técnica
Material de escritório
Artigos para oferta

20.375

2.820

1.629.822

1.526.551

525.753

451.077

9.449

7.038

295.382

264.385

43.060

48.054

1.600.919

1.475.057

Combustíveis

710.005

728.676

Água

117.369

136.037

Deslocações e estadas

4.191.473

3.366.071

Transporte de mercadorias

2.033.282

1.606.736

Rendas e alugueres

2.000.072

2.027.474

Comunicação

4.960.299

4.250.862

Seguros

1.191.996

785.624

Eletricidade

Royalties
Contencioso e notariado

39.291

5.963

215.616

150.908

Despesas de representação

97.376

96.796

Limpeza, higiene e conforto

478.468

441.901

31.020.367

31.715.824

103.406.393

94.861.063

Outros
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26 | Imparidade de ativos
O movimento ocorrido nas perdas por imparidade acumuladas cujos movimentos de imparidade e reversão afetaram os
resultados é o indicado no quadro seguinte:

Participações financeiras
Inventários
Clientes
Outros devedores

set-16

Aumentos

Reversões

9.976

-

-

set-17

9.976

549.853

86.782

-

636.635

1.048.888

-

256.127

792.761

15.729

4.127

-

19.856

1.624.446

90.908

256.127

1.459.227

27 | Outros rendimentos
Os outros rendimentos decompõem-se da forma indicada no quadro seguinte:

Rendas recebidas
Descontos de pronto pagamento obtidos
Recuperação de dívidas
Diferenças de câmbio favoráveis
Ganhos em alienações
Excesso de estimativa para impostos
Sinistros

set-17

set-16

2.439.646

2.158.780

192.832

186.238

100

1.000

1.402.087

307.168

4.074

8.097

-

1.280.739

23.340

146.833

Rendimentos serviços de cantina

379.065

257.687

Outros ganhos

832.022

768.329

5.273.166

5.114.870

set-17

set-16

Impostos indiretos

437.498

583.689

Descontos de pronto pagamento concedidos

300.570

335.081

Dívidas incobráveis

191.171

182.663

Perdas em inventários

(6.500)

8.420

Perdas em alienações

-

2.712

14.836

36.109

28 | Outros gastos
Os outros gastos decompõem-se da forma indicada no quadro seguinte:

Donativos
Quotas
Gastos c/garantias
Insuficiência de estimativa de impostos
Diferenças de câmbio desfavoráveis
Outras perdas

96

110.345

104.668

1.396.247

1.213.333

64.770

-

1.031.903

585.619

316.083

419.960

3.856.922

3.472.253
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29 | Gastos/reversões de depreciação e amortização
Os gastos/reversões de depreciação e amortização decompõem-se da forma indicada no quadro seguinte:

Propriedades investimento
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis

set-17

set-16

160.639

-

1.879.967

2.161.525

22.925

7.642

2.063.532

2.169.167

30 | Rendimentos e Gastos de financiamento (líquidos)
30.1 | Juros e rendimentos similares obtidos
Os juros e rendimentos similares obtidos decompõem-se da forma indicada no quadro seguinte:

set-17

set-16

349

-

Juros obtidos

De clientes
De financiamentos concedidos a associadas
De financiamentos a colaboradores

Outros rendimentos similares

7.292

-

-

3.351

7.641

3.351

-

23.861

7.641

27.212

30.2 Juros e gastos similares suportados
Os juros e gastos similares suportados compõem-se da forma indicada no quadro seguinte:

set-17

set-16

Juros pagos

De descobertos bancários
De financiamentos obtidos de associadas

Outros gastos e perdas de financiamento

25.958

7.064

321.947

168.646

347.905

175.711

993

4.825

348.898

180.536
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31| Gestão do risco
financeiro
O risco financeiro é o risco de o justo valor ou os fluxos
de caixa futuros de um instrumento financeiro variar e
de obter resultados diferentes do esperado, sejam estes
positivos ou negativos, alterando o valor patrimonial da
empresa.
No desenvolvimento das suas atividades correntes, a
empresa está exposta a uma variedade de riscos financeiros
suscetíveis de alterarem o seu valor patrimonial, os quais,
de acordo com a sua natureza, podem agrupar-se nas
seguintes categorias:
- Risco de mercado
- Risco de taxa de juro
- Risco de taxa de câmbio (ver detalhes abaixo)
- Risco de crédito
- Risco de liquidez
A gestão dos riscos acima referidos - riscos que decorrem,
em grande medida, da imprevisibilidade dos mercados
financeiros – exige a aplicação criteriosa de um conjunto
de regras e metodologias aprovadas pela Administração,
cujo objetivo último é a minimização do seu potencial
impacto negativo no valor patrimonial e no desempenho
da empresa.
Com este objetivo, toda a gestão é orientada em função
de duas preocupações essenciais:
- Reduzir, sempre que possível, flutuações nos resultados
e cash flows sujeitos a situações de risco;
- Limitar os desvios face aos resultados previsionais,
através de um planeamento financeiro rigoroso;
- A empresa não assume posições especulativas, pelo que
geralmente as operações efetuadas no âmbito da gestão
dos riscos financeiros têm por finalidade o controlo de
riscos já existentes e aos quais a empresa se encontra
exposta.
A Administração define princípios para a gestão do risco
como um todo e as políticas que cobrem áreas específicas,
como o risco cambial, o risco de taxa de juro, o risco
de liquidez, o risco de crédito e outros instrumentos
financeiros não derivados e o investimento do excesso
de liquidez.
A gestão dos riscos financeiros - incluindo a sua
identificação, avaliação e cobertura - é conduzida pela
Direção Financeira de acordo com políticas aprovadas
pela Administração. A Direção Financeira avalia e realiza
coberturas de riscos financeiros em estrita cooperação
98

com as unidades operacionais da empresa que dispõem
de equipas especializadas em termos de competência,
experiência e supervisão.

31.1 | Risco de mercado
(a) Risco de taxa de juro
O risco de taxa de juro é o risco de o justo valor ou os
fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro
variar, devido a alterações nas taxas de juro de mercado,
alterando o valor patrimonial da empresa.
A empresa mitiga este risco utilizando a Siemens Financial
Services.
(b) Risco de taxa de câmbio
O risco de taxa de câmbio é o risco de o justo valor ou os
fluxos de caixa de um instrumento financeiro variar em
resultados de alterações nas taxas de câmbio.
O caráter internacional da empresa obriga-a a estar exposta
ao risco de taxa de câmbio das moedas de diferentes
países.
A exposição ao risco de taxa de câmbio resulta
fundamentalmente das atividades operacionais com
clientes e fornecedores com moeda diferente do euro.
- O preço de alguns produtos no mercado mundial é
tradicionalmente fixo em USD, pelo que a evolução do
euro face ao USD poderá ter um impacto nas vendas
futuras da empresa, independentemente de essas vendas
serem denominadas em euros ou noutra moeda;
- Uma parte das vendas é denominada em moedas
diferentes do euro, nomeadamente em USD entre outras
com menor preponderância. Por esta via também a
evolução do euro face a estas moedas poderá ter um
impacto significativo nas vendas futuras da empresa;
- Uma vez concretizadas as vendas em moeda diferente
do euro, a empresa incorre em risco cambial até ao
recebimento dos montantes das venda pelo que existe
permanentemente no ativo da empresa um montante
significativo de créditos a receber expostos a risco cambial
(caso a empresa não contrate instrumentos de cobertura
de risco cambial);
A variação das taxas de câmbio que afeta a exposição ao
risco de taxa de câmbio é a indicada no quadro seguinte.
Quando se afigura oportuno, a empresa recorre à utilização
de instrumentos financeiros para a gestão do risco cambial,
de acordo com uma política definida periodicamente pela
Administração e que tem como objetivo limitar o risco
de exposição cambial associado às vendas futuras, aos
créditos a receber denominados em moedas diferentes
do euro.
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Por norma, só são efetuadas operações sobre taxas de
câmbio que se destinem a cobrir riscos de posições já
existentes ou contratadas e os termos da cobertura são
negociados de forma a serem condizentes com os termos
do instrumento coberto de forma a maximizar a eficácia da
cobertura.
Os ativos e os passivos registados em moeda estrangeira
são valorizados à taxa de câmbio da data do balanço.

USD

set-17

set-16

1,1806

1,1161

SEK

9,649

9,621

GBP

0.8818

0.8610

CHF

1,1457

1,0876

MOP

9,5026

8,9148

NOK

9,4125

8,9865

DKK

7,4423

7,4513

CAD

1,4687

1,469

ZAR

15,9440

15,5238

JPY

132,82

113,09

AED

4,3361

4,0993

BHD

0.4454

0.4208

ILS

4,1591

4,1996

71,8277

87,9264

MZN

Siemens Credit Warehouse mediante o qual cede os
créditos.
A antiguidade de clientes é a indicada na nota 15.
Dado que, conforme descrito anteriormente a
Administração considera que a exposição efetiva da
empresa ao risco de crédito se encontra mitigada a níveis
aceitáveis.

32 | Acontecimentos após
a data do balanço
Em referência à publicação efetuada pela Siemens AG
na apresentação dos resultados do 3º trimestre de 2017,
a 3 de agosto, a Siemens AG planeia listar na bolsa de
valores a Siemens Healthineers.
Para a preparação da oferta pública, a transferência das
ações da Siemens, S.A., sendo a participação atual de
94,95% sobre a Siemens Healthineers Portugal, será
efetuada para a Siemens Healthineers Holding III B.V.
(NIPC 980595444), o qual deverá acontecer até finais
de dezembro de 2017.
Em seguimento do anúncio feito no passado mês de
setembro, pela Siemens AG e Alstom, durante o ano
corrente de 2018, existirá uma fusão das atividades
ferroviárias de ambas as companhias. Desta forma existirá
a cisão da atividade de mobilidade da Siemens, S.A.
e posteriormente a sua fusão com a Alstom. Esta nova
empresa chamar-se-á Siemens Alstom. O futuro grupo,
que se designará Siemens Alstom, vai ser cotado em França
e terá a sua sede social instalada na região parisiense.

31.2 | Risco de crédito
O risco de crédito é o risco de uma contraparte não cumprir
as suas obrigações ao abrigo de um instrumento financeiro
originando uma perda.
A empresa encontra-se sujeita a risco de crédito no que
concerne às seguintes atividades:

No alinhamento com a comunicação efetuada no passado
dia 16 de novembro de 2017 pela Siemens AG, a redução de
6,900 postos de trabalho a nível mundial, será feita metade
dela na Alemanha, com impactos diretos nas divisões de
Power Generation and Power Services, e, Process Industries
and Drives, não se prevendo que esta restruturação tenha
impactos diretos e relevantes na Siemens, S.A.

- Atividade operacional - Clientes e outras contas a receber.
- Atividades de investimento - Depósitos na Siemens
Financial Services;
A gestão do risco de crédito relativo a clientes e outras
contas a receber é efetuada da seguinte forma:
- Seguindo políticas, procedimentos e controlos
estabelecidos pela empresa para cada unidade
operacional;
- Os limites de crédito são estabelecidos para todos os
clientes com base em critérios de avaliação interna;
- A qualidade de crédito de cada cliente é avaliada com
base em notações de crédito fornecidas por empresas
especializadas externas à empresa;
- Os valores em dívida são regularmente monitorizados e
os fornecimentos para os clientes mais significativos estão
normalmente cobertos por garantias;
- A empresa tem em vigor um contrato denominado

33 | Divulgações exigidas por
diplomas legais
33.1 | Divulgação exigida pelo nº 1 do art.
66º – A do CSC
Não existem operações não incluídas no Balanço pelo que
não há lugar à divulgação da respetiva natureza, objetivo
comercial, impacte financeiro ou riscos e benefícios.
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Certificação Legal
das Contas
RELATO SOBRE A AUDITORIA
DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Opinião
Auditámos as demonstrações financeiras anexas de
Siemens, S.A. (a Entidade), que compreendem o Balanço
em 30 de setembro de 2017 (que evidencia um total
de 236.202.382 euros e um total de capital próprio de
119.950.605 euros, incluindo um resultado líquido de
15.310.830 euros), a Demonstração dos Resultados por
Naturezas, a Demonstração das Alterações no Capital
Próprio e a Demonstração dos Fluxos de Caixa relativas ao
ano findo naquela data, e as notas anexas às demonstrações
financeiras que incluem um resumo das políticas
contabilísticas significativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas
apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os
aspectos materiais, a posição financeira da Siemens, S.A. em
30 de setembro de 2017, o seu desempenho financeiro e os
seus fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data, de
acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro
adotadas em Portugal através do Sistema de Normalização
Contabilística.
Bases para a opinião
A nossa auditoria foi afetuada de acordo com as Normas
Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e
orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais
de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas
normas estão descritas na secção "Responsabilidades do
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras"
abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da
lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do
código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Conta.
Estamos convictos de que a prova de auditoria que
obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma
base para a nossa opinião.
Responsabilidades do órgão de gestão e do órgão de
fiscalização pelas demonstrações financeiras
O órgão de gestão é responsável pela:
· preparação de demonstrações financeiras que
apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição
financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa
da Entidade de acordo com as Normas Contabilísticas e
de Relato Financeiro adotadas em Portugal através do
Sistema de Normalização Contabilística;
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· elaboração do Relatório de Gestão nos termos legais e
suplementares;
· criação e manutenção de um sistema de controlo
interno apropriado para permitir a preparação de
demonstrações financeiras isentas de distorções
materiais devido a fraude ou erro;
· adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados
nas circunstâncias ; e
· avaliação da capacidade da Entidade de se manter em
continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias
que possam suscitar dúvidas significativas sobre a
continuidade das atividades.
O órgão de fiscalização é responsável pela supervisão
do processo de preparação e divulgação da informação
financeira da Entidade.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações financeiras
A nossa responsabilidade consiste em obter segurança
razoável sobre se as demonstrações financeiras como um
todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude
ou erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião.
Segurança razoável é um nível elevado de segurança
mas não é uma garantia de que uma auditoria executada
de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção
material quando exista. As distorções podem ter origem
em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas
ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que
influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas
com base nessas demonstrações financeiras.
Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos
julgamentos profissionais e mantemos ceticismo profissional
durante a auditoria e também:
· identificamos e avaliamos os riscos de distorção material
das demonstrações financeiras, devido a fraude ou
a erro, concebemos e executamos procedimentos de
auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos
prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para
proporcinar uma base para a nossa opinião. O risco
de não detetar uma distorção material devido a fraude
é maior do que o risco de não detetar uma distorção
material devido a erro, dado que a fraude pode envolver
conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas
declarações ou sobreposição ao controlo interno;
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· obtemos uma compreensão do controlo interno
relevante para a auditoria com o objetivo de conceber
procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas
circunstâncias, mas não para expressar uma opinião
sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
· avaliamos a adequação das políticas contabilísticas
usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas
e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;
· concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão
de gestão, do pressuposto da continuidade e, com
base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer
incerteza material relacionada com acontecimentos ou
condições que possam suscitar dúvidas significativas
sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade
às suas atividades. Se concluirmos que existe uma
incerteza material, devemos chamar a atenção no
nosso relatório para as divulgações relacionadas
incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas
divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa
opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de
auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém,
acontecimentos ou condições futuras podem levar a que
a Entidade descontinue as suas atividades;

Sociedades Comerciais, somos de parecer que o Relatório
de Gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais
e regulamentares aplicáveis em vigor, a informação nele
constante é concordante com as demonstrações financeiras
auditadas e, tendo em conta o conhecimento e apreciação
sobre a Entidade, não identificamos incorreções materias.

Lisboa, 24 de novembro de 2017
Ernst & Young Audit & Associados - SROC, S. A.
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas
Representada por:

Rui Abel Serra Martins - ROC nº 1119
Registado na CMVM com o nº 20160731

· avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo
global das demonstrações financeiras, incluindo as
divulgações, e se essas demonstrações financeiras
representam as transações e acontecimentos
subjacentes de forma a atingir uma apresentação
apropriada; e
· comunicamos com os encarregados da governação,
incluindo o órgão de fiscalização, entre outros assuntos,
o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as
conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer
deficiência significativa de controlo interno identificado
durante a auditoria.
A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da
concordância da informação constante do Relatório de
Gestão com as demonstrações financeiras.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS
E REGULAMENTARES
Sobre o Relatório de Gestão
Dando cumprimento ao artigo 451, nº 3, al. e) do Código das
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Relatório e Parecer do
Conselho Fiscal
Exmos. Senhores Acionistas,
Em conformidade com o disposto na alínea g) do número
1 do artigo 420º do Código das Sociedades Comerciais,
cumpre-nos, na qualidade de membros do Conselho Fiscal
da Siemens, S.A., apresentar o Relatório e Parecer sobre
o Relatório de Gestão, contas e proposta de aplicação de
resultados, apresentadas pelo Conselho de Administração
da Sociedade, relativamente ao exercício findo em 30 de
setembro de 2017.
Através de reuniões e outros contatos com o Conselho de
Administração, bem como pelos esclarecimentos e diversas
informações recolhidas junto dos serviços competentes,
o Conselho Fiscal informou-se acerca da atividade da
Sociedade e da gestão dos negócios desenvolvida no
exercício findo em 30 de setembro de 2017.
Procedeu também à verificação da informação financeira
produzida ao longo do ano, efetuando as análises julgadas
convenientes. Comprovámos igualmente a adequação
das políticas contabilísticas e dos critérios valorimétricos
adotados.
Após o encerramento das contas, o Conselho Fiscal
apreciou o Relatório de Gestão elaborado pelo Conselho
de Administração, que traduz apropriadamente a atividade
desenvolvida neste exercício e a evolução previsível dos
negócios da Sociedade, bem como as demonstrações
financeiras apresentadas, que compreendem o Balanço,
a Demonstração dos resultados por naturezas, a
Demonstração de fluxos de caixa, a Demonstração das
alterações no capital próprio e o Anexo às Demonstrações
Financeiras.
O Conselho Fiscal verificou a observância da Lei e dos
estatutos da sociedade e concluiu também que as contas do
exercício satisfazem as disposições legais aplicáveis, tendo
levado em devida conta as contingências fiscais verificadas
no decurso do ano.
Finalmente, depois de ter sido elucidado pela Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas do trabalho realizado pela
mesma e das suas principais conclusões no âmbito da
revisão efetuada, tomou conhecimento da Certificação Legal
das Contas sem reservas e com cujo teor concorda.
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Em resultado do trabalho desenvolvido e tendo em
consideração os documentos referidos no parágrafo anterior,
somos de Parecer que a Assembleia Geral Anual
da Sociedade aprove:
a) O Relatório de Gestão e as Demonstrações
Financeiras referentes ao exercício findo em 30 de
setembro de 2017 e,
b) A Proposta de aplicação de resultados contida no
mencionado Relatório de Gestão.
Por último, propomos um voto de louvor ao Conselho de
Administração pela eficiência demonstrada no desempenho
das suas funções, bem como aos Diretores e demais pessoal
da Sociedade pela dedicação e resultados alcançados no
exercício.

Amadora, 24 de novembro de 2017
O Conselho Fiscal
António Vitorino, Presidente
Franz Kiener, Vogal
José Rodrigo de Castro, Vogal
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Siemens, S.A.
Situação em janeiro de 2018
Assembleia Geral:
José Luís Fazenda Arnaut Duarte
Presidente da Mesa
Marta Maria Reynaud Pinto Leite de Areia
Patrícia da Silva Campos Afonso
Secretárias
Conselho Fiscal:
António Manuel de Carvalho Ferreira Vitorino
Presidente
José Rodrigo de Castro
Vogal
Franz Josef Kiener
Vogal
José Silva Jorge
Suplente
Revisor Oficial de Contas:
Ernst & Young Audit & Associados - S.R.O.C., S.A.
Representada por Rui Abel Serra Martins
ou Manuel Ladeiro de Carvalho Coelho da Mota
Conselho de Administração:
Miguel Angel López Borrego
Presidente
Pedro Miguel Pires de Miranda
Administrador Delegado
Peter Erhard Händel
Vogal
Dados adicionais sobre o Conselho de Administração:
· Prazo de duração dos mandatos: 2 anos.
· Datas da primeira eleição dos atuais membros do Conselho
de Administração
Miguel Angel López Borrego: 20/12/2013
Pedro Miguel Pires de Miranda: 19/12/2016
Peter Erhard Händel: 31/03/2015
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T. +351 214 204 200
/siemensportugal
/siemensportugal
/siemensportugal
/siemens
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 2017 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.

Para mais exemplares contatar
Rita Silva

Corporate Communications
T. +351 4204595
ritas.silva@siemens.com

