
 

Imprensa  

 Lisboa, 17 de maio de 2022 

Hannover Messe: Siemens na maior feira mundial 
de indústria no ano em que Portugal é o país 
parceiro 
 

• Siemens Portugal conta com uma delegação de cerca de 40 clientes e parceiros em 

Hannover 

• Em destaque vão estar projetos nacionais de digitalização e descarbonização nas 

áreas da indústria e das infraestruturas  

• Empresa é uma das maiores empregadoras de origem alemã em Portugal 

 

A Siemens volta a participar na Hannover Messe, a maior feira industrial do mundo. A edição 

de 2022, na qual a Siemens participa com o mote “Vamos combinar os mundos real e digital 

por um amanhã sustentável”, conta com Portugal como país parceiro.  

 

Este ano, a Siemens Portugal estará presente no certame através de um espaço dedicado no 

stand global da Siemens e faz também parte da missão portuguesa liderada pelo AICEP, com 

um espaço no Pavilhão de Portugal. Alguns dos seus representantes irão ainda participar em 

debates e conferências promovidos em ambos os espaços.  

 

“A Siemens está há 116 anos a operar em Portugal, como parceira tecnológica no 

desenvolvimento do país. Somos um exemplo bem-sucedido do investimento alemão, que de 

forma sustentável e continuada se tornou num dos maiores empregadores e exportadores em 

território nacional. Temos feito parte do processo de digitalização e modernização da indústria 

nacional neste longo percurso, integrando meritoriamente a missão de Portugal Partner 

Country na Hannover Messe 2022. Neste importante evento a nível europeu e mundial sairão, 

com certeza, boas oportunidades para colaboração com muitas empresas industriais 



portuguesas e internacionais”, afirma Pedro Pires de Miranda, Presidente Executivo da 

Siemens Portugal. 

 

A Siemens Portugal é uma das mais de 100 empresas portuguesas presentes e conta com 

uma delegação de cerca de 40 clientes e parceiros nacionais nas áreas da indústria, 

infraestruturas e energia. A empresa pretende assim demonstrar o papel da sua tecnologia na 

transformação digital dos negócios dos seus clientes e na resposta aos seus desafios de 

sustentabilidade. Ao combinar o mundo real e virtual, a empresa pode tornar as indústrias mais 

digitais, produtivas e sustentáveis os edifícios e as redes elétricas mais inteligentes e eficientes. 

 

Através de uma aplicação interativa, a empresa irá demonstrar projetos desenvolvidos com 

parceiros e clientes na área da indústria, como são o caso de um sistema de localização – em 

tempo real – de veículos autónomos para a Volkswagen Autoeuropa; o SINERGEA1, um 

sistema de gestão inteligente de resposta a inundações, energia e qualidade das águas 

balneares desenvolvido em parceria com a Águas do Algarve e diversas universidades 

portuguesas; as duas centrais de dessalinização que implementou, em parceria com a Acciona, 

em Cabo Verde; e uma plataforma de produção modular adaptável ao fabrico de várias 

indústrias, desenvolvida em parceria com a Zeugma e a Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto.  

 

Em destaque estarão também dois importantes Hubs exportadores que a Siemens AG 

localizou em Portugal: o Cranes Engineering Hub, que moderniza portos na região EMEA, e o 

Intralogistics Hub, que desenvolve soluções logísticas para armazéns automáticos. 

 

Na área das infraestruturas inteligentes estarão em destaque o projeto de armazenamento de 

energia e gestão de microrrede que a empresa está a desenvolver na Ilha Terceira para a EDA 

- Electricidade dos Açores; a parceria que estabeleceu com a CaetanoBus que visa a 

eletrificação e descarbonização de autocarros; e um projeto que acelera a recuperação de 

pacientes no Hospital da Luz, através de luzes humanizadoras.  

 

 
1 Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do projeto 33595 – SINERGEA financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) através dos Programas Operacionais POR Lisboa2020 e CrescAlgarve2020. O consórcio é composto pela 
Águas do Algarve, Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), Instituto Superior Técnico, Universidade do Algarve e pela 
Siemens. O projeto foi realizado no Município de Albufeira.  



O evento tem transmissão online e quem quiser participar poderá registar-se, de forma gratuita, 

através deste link. 

 

Pode saber mais sobre a participação da Siemens na Hannover Messe, aqui. 

 

Contacto para jornalistas 

Rita Silva | 96 458 24 99 | ritas.silva@siemens.com      

 

M Public Relations 

Ricardo Quintela | 917 695 940 | rquintela@mpublicrelations.pt 

Sofia Martins Santos | 925 294 414 | smsantos@mpublicrelations.pt  

 

Siga-nos no Twitter: https://twitter.com/siemensportugal   

Mais comunicados de imprensa da Siemens Portugal disponíveis, aqui.  

 

Sobre o Grupo Siemens em Portugal  

O Grupo Siemens está em Portugal há 116 anos e empregava, a 21 de fevereiro de 2022, 3.045 profissionais. Ao longo dos últimos 

anos, a empresa sediou no país vários centros de competência mundiais nas áreas da energia, indústria, infraestruturas, 

tecnologias de informação e serviços partilhados, que exportam soluções e serviços made in Portugal para os cinco continentes. 

Para mais informações visite www.siemens.pt ou https://twitter.com/SiemensPortugal  

 

A Siemens AG (Berlim e Munique) é uma empresa tecnológica focada na indústria, infraestruturas, transportes e saúde. A empresa 

cria tecnologia com propósito para benefício dos seus clientes - sejam fábricas com maior eficiência de recursos, cadeias de 

aprovisionamento resilientes, edifícios e redes mais inteligentes, transportes mais sustentáveis e confortáveis, ou cuidados de 

saúde mais avançados. Ao combinar os mundos real e digital, a Siemens capacita os seus clientes para transformarem as suas 

indústrias e mercados, melhorando o quotidiano de milhares de milhões de pessoas. A Siemens também detém uma participação 

maioritária na Siemens Healthineers, uma empresa cotada na bolsa e líder mundial de tecnologia médica que está a definir o futuro 

dos cuidados de saúde. Além disso, a Siemens detém uma participação minoritária na Siemens Energy, líder mundial na 

transmissão e produção de energia elétrica. No ano fiscal de 2021, terminado a 30 de setembro de 2021, o Grupo Siemens gerou 

receitas de 62,3 mil milhões de euros e um resultado líquido de 6,7 mil milhões de euros. A 30 de setembro de 2021, a empresa 

tinha cerca de 303.000 colaboradores a nível mundial. Para mais informações, visite: www.siemens.com.  
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