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Carregadores Siemens exportados para um dos 
mais modernos terminais de autocarros da Europa  
 

• Carregadores serão integralmente desenvolvidos e produzidos em Portugal 
• Esta é uma das maiores encomendas recebidas pela fábrica de Corroios 
• Cidade de Hamburgo, na Alemanha, dá passo importante na transição para 

uma rede de transportes local mais ecológica 

A Siemens, através da Smart Infrastructure, assinou um importante contrato com a 

Hamburger Hochbahn, o maior operador de transportes públicos da cidade alemã de 

Hamburgo. A Siemens irá equipar duas das seis zonas de estacionamento da estação de 

recolha de autocarros de Alsterdorf com um total de 96 carregadores, incluindo as 

tecnologias de ligação à rede pública de média e baixa tensão. Cada zona de 

estacionamento (carport) tem 48 lugares. 

Os carregadores para autocarros elétricos que vão ser entregues no âmbito deste projeto 

foram integralmente desenvolvidos em Portugal, incluindo a engenharia da solução, e vão 
ser produzidos na fábrica que a Siemens tem localizada em Corroios, naquela que é uma 

das maiores encomendas que esta unidade de produção recebeu até hoje. 

"Neste caso, é extremamente satisfatório termos sido capazes de nos destacarmos pela 

flexibilidade da nossa infraestrutura de carregamento, mas também por termos ido ao 

encontro dos elevados requisitos do cliente no que se refere à sustentabilidade. Na nossa 

fábrica em Portugal, por exemplo, os carregadores são fabricados exclusivamente com 

eletricidade proveniente de fontes renováveis. Portanto, fornecemos tecnologia produzida 

de forma sustentável para tornar as cidades mais sustentáveis" disse Jean-Christoph 

Heyne, responsável por Future Grids da Smart Infrastructure, da Siemens. 

A Hamburger Hochbahn tem como meta a conversão de toda a sua frota, de cerca de 1.000 

autocarros, em veículos livres de emissões e amigos do ambiente até ao final desta década. 

Paralelamente à aquisição de veículos, está já em curso a conversão da infraestrutura do 

terminal para que esteja apta a carregar e manter a nova frota. 



Cada ponto de carregamento tem uma potência 150 kW e alimentará os autocarros durante 

o tempo de estacionamento. O contrato assinado entre as duas empresas inclui ainda 

serviços de manutenção durante cinco anos.  

O terminal de autocarros de Alsterdorf ocupa 45 mil m2 e foi inaugurado em abril de 2019. 

Com um total de 240 lugares de estacionamento, este é um dos maiores e mais modernos 

terminais de autocarros elétricos de toda a Europa, bem como o primeiro na Alemanha 

projetado exclusivamente para autocarros livres de emissões.  
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https://press.siemens.com/pt/pt  
 

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

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

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

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

  
A Siemens AG (Berlim e Munique) é um grupo empresarial tecnológico global, que se destaca há mais de 170 anos pela 

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

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

indústrias de processo e transformadoras. A Siemens liga o mundo digital ao mundo virtual para benefício dos seus clientes e 

da sociedade em geral. Através da Mobility, um fornecedor líder de soluções inteligentes de mobilidade para o transporte 

ferroviário e rodoviário, a Siemens ajuda a moldar o mercado mundial de serviços de transporte de passageiros e de carga. 

Através da sua posição maioritária na Siemens Healthineers, empresa cotada em bolsa, a Siemens é também um fornecedor 

líder mundial de tecnologia médica e de serviços de cuidados de saúde digitais. Além disso, a Siemens tem uma posição 

minoritária na Siemens Energy, líder global no transporte e produção de energia, que passou a estar cotada em bolsa no dia 

28 de setembro de 2020. No ano fiscal de 2020, findo a 30 de setembro de 2020, o Grupo Siemens gerou receitas de 57,1 mil 

milhões de euros e um resultado líquido de 4,2 mil milhões de euros. A 30 de setembro de 2020, a empresa tinha 293.000 

colaboradores a nível mundial. Para mais informações, visite: www.siemens.com. 

 

 


