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Imprensa  

 Lisboa, 6 de fevereiro 2019 

Siemens Portugal com lucro de 33,7 milhões 
de euros 
 

• Lucros sobem 120,6% em 2018, mantendo a tendência de crescimento dos 

últimos anos 

• Vendas no valor de 319 milhões de euros, mais 6,6% que em 2017 

• Siemens Portugal exporta para 56 países, atingindo os 122,8 milhões de 

euros em exportações 

 

A Siemens Portugal anuncia hoje os resultados financeiros relativos ao ano fiscal 

de 2018. De outubro de 2017 a final de setembro de 2018, a empresa registou um 

resultado líquido de 33,7 milhões de euros, o que representa um crescimento de 

120,6% em relação ao ano transacto, e vendas no valor de 319 milhões de euros, 

mais 6,6% que no período homólogo.  

 

Neste exercício, através dos seus centros de serviços partilhados e centros de 

competências de engenharia e de tecnologias de informação, a Siemens Portugal 

exportou para 56 países e atingiu os 122,8 milhões de euros, registando um 

crescimento de 4,6% nas exportações. Estas englobam áreas como IoT, aplicações 

cloud, big data, análise de dados, cibersegurança, finanças, recursos humanos, 

imobiliário, entre outras. Também a fábrica de Corroios contribuiu para as 

exportações da filial portuguesa, exportando 85% dos quadros elétricos que 

produziu, para países como a Alemanha, Republica Checa, Holanda, Suíça, 

Bulgária, Áustria, Bélgica, entre muitos outros. 

 

“No geral a performance da empresa foi bem-sucedida em toda a linha, 

particularmente nas áreas da automação e controlo industrial, das redes 

inteligentes e transição energética e das tecnologias para edifícios. O aumento das 

exportações, a performance junto dos nossos clientes e o excelente desempenho 

das áreas operacionais de soluções tecnológicas e serviços contribuíram para o 

crescimento das vendas para os 319 milhões de euros e dos resultados líquidos 

para os 33,7 milhões de euros” disse Pedro Pires de Miranda, Presidente Executivo 
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da Siemens Portugal, acrescentando que “nos próximos anos vamos continuar a 

estratégia de enfoque na Digitalização, nas parcerias com os nossos clientes, nos 

laboratórios aplicacionais, nas exportações e no crescimento dos centros de 

competência internacionais e reforço do Lisbon Tech Hub”. 

 

Sala de imprensa da Siemens Portugal disponível aqui  

 

Contacto para jornalistas 

Rita Silva | 96 458 24 99 | E-mail: ritas.silva@siemens.com 

 

M Public Relations 

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

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

 

 

Sobre a Siemens Portugal  

A Siemens está em Portugal há 113 anos empregando atualmente 2.333 profissionais. A Siemens sedeou em 

Portugal vários centros de competência mundiais nas áreas da energia, infraestruturas, tecnologias de informação 

e serviços partilhados, que exportam soluções e serviços made in Portugal para os cinco continentes. Para mais 

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

 

A Siemens AG é um grupo empresarial líder de mercado em tecnologia, que se destaca há mais de 170 anos pela 

excelência da sua engenharia, inovação, qualidade, fiabilidade e internacionalidade. A empresa está presente em 

todo o mundo, com enfoque nas áreas de eletrificação, automação e digitalização. Sendo um dos maiores 

produtores mundiais de tecnologias energeticamente eficientes, com grande economia de recursos, a Siemens é 

um dos fornecedores líderes de soluções eficientes para a produção e transmissão de energia, e pioneira em 

soluções para infraestruturas, automação, acionamentos e soluções de software para a indústria. Através da sua 

subsidiária Siemens Healthineers AG, cotada na Bolsa, é também um fornecedor líder de equipamentos de 

imagiologia médica – desde sistemas de tomografia computorizada e de ressonância magnética a diagnósticos 

laboratoriais e tecnologias de informação clínica. No ano fiscal de 2018, findo a 30 de setembro de 2018, a 

Siemens gerou receitas de 83,0 mil milhões de euros e um resultado líquido de 6,1 mil milhões de euros. No fim de 

setembro de 2018, a Siemens empregava mundialmente cerca de 379.000 colaboradores. Para mais informações, 

consulte a internet em www.siemens.com. 
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