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Atividade da Empresa



A estrutura da Empresa atualmente é composta pelos 
seguintes setores de atividade, operando no território 
nacional e em Moçambique, através da sua sucursal,  
designados como Operational Companies: Gas and Power, 
Smart Infrastructure, Digital Industries e Portfólio  
Companies, bem como as Global Service Companies -  
Financial Services, Global Business Services e Real  
Estate Services.

Em 2019, foram consolidadas parcerias com os seus  
clientes e empresas nas vertentes da eletrificação,  
automação e digitalização. Foram inaugurados Centros  
de Competências, com forte aposta na Investigação & 
Desenvolvimento e foram realizados diversos projetos  
em áreas como Gas and Power, Smart Infrastructure  
e Digital Industries.

De destacar que a área de Digital Industries foi escolhida 
para executar o projeto de Digital Enterprise Zeugma 
Modular Production Platform, nas suas instalações, nas  
da FEUP e da Zeugma, em consórcio. Este projeto visa 
desenvolver uma solução digital avançada de produção, 
que permita dotar plataformas de manufatura automática, 
dedicadas à montagem e teste de componentes, com  
uma fabricação de alto valor acrescentado orientada  
às fábricas do futuro.

A.1 

Atividade  
da Empresa
A Siemens tem reforçado  
o estatuto como uma das  
empresas líder do mercado  
nacional nos setores da  
Energia, Indústria e Tecnologias 
de Edifícios, onde está presente 
com produtos, soluções  
e serviços tecnológicos de  
elevada utilidade e pertinência 
nas operações dos seus clientes.
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Em 2019, foram consolidadas 
parcerias com os seus clientes 
e empresas nas vertentes da 
eletrificação, automação  
e digitalização.



A Gas and Power viu os conhecimentos altamente  
especializados que a sua equipa tem na capacidade de 
Black Start garantir-lhe projetos internacionais, no Reino 
Unido ou em Israel. O Black Start consiste na capacidade  
de fazer o arranque dos grupos de produção de energia 
através de turbinas industriais, geradores a gás, diesel  
ou, por exemplo, de um banco de baterias, após um  
ou falha generalizada do sistema. 

A fábrica de Corroios foi 
escolhida para produzir  
a nova geração de  
carregadores elétricos da 
Siemens a nível mundial.

Quanto à Smart Infraestruture, registou em 2019 uma 
dinâmica elevada a nível de todas as operações. Na área de 
Product Solutions and Services (PSS), a fábrica de quadros 
elétricos de Corroios continuou a dar um importante  
contributo para as exportações e deu seguimento ao seu 
plano de investimentos e adequação da capacidade  
produtiva, face às encomendas para clientes nacionais  
e internacionais em 31 países. De destacar que a Fábrica  
de Corroios anunciou, em fevereiro deste ano, o aumento 
de 60% da sua capacidade de produção de quadros  
elétricos de baixa tensão Sivacon e a contratação de novos 
colaboradores para reforçar esta capacidade de produção. 
Esta fábrica foi ainda escolhida para produzir a nova  
geração de carregadores elétricos da Siemens a nível  
mundial, reforçando a sua aposta na mobilidade elétrica, 
um mercado em expansão. 

Outros exemplos de exportação, foi a escolha da Empresa 
pela Cervejas de Moçambique (CDM) para realizar o projeto 
de distribuição de energia de média e baixa tensão da nova 
fábrica de cervejas, situada em Marracuene, na província  
de Maputo. 

Adicionalmente, na área de Regional Solutions and Services 
para edifícios (RSS) houve diversos projetos a registar, com 
destaque a caber ao edifício-sede da EDP, em Lisboa que foi 
equipado com a mais recente plataforma de gestão inte-
grada de edifícios (Desigo CC), bem como os sistemas de 
deteção de incêndios, controlo de acessos e videovigilância.
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Aposta  
na mobilidade elétrica.



Tal como no ano anterior, em 2019 a digitalização voltou  
a ser uma das áreas em foco. A Siemens tem feito uma 
forte aposta nesta área, tendo vindo a apoiar ativamente  
os clientes e parceiros nacionais na transição tecnológica 
em todas as áreas, mas em particular na da Indústria.  
Para dar resposta a todos os desafios na Área da digitalização, 
foi criado, durante 2019, o Lisbon Tech Hub, em Alfragide, 
para providenciar serviços nas áreas de Cibersegurança, 
Business Intelligence, Gestão do ciclo de vida de Aplicações, 
Gestão de projetos e serviços, assim como a Gestão de 
infraestruturas seguras. 

Ainda nesta área, foram inaugurados – em julho de 2019 
- dois novos centros de apoio ao desenvolvimento de projetos 
nas áreas da digitalização e dos edifícios inteligentes, 
localizados nas suas instalações no Freixieiro, Porto.

Os novos i-Experience  
Center 4.0 e Solutions & 
Service Center do Porto, 
tem como objetivo fomentar 
o desenvolvimento de novas 
soluções e tecnologias  
nas áreas da indústria  
e tecnologias para edifícios.
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Indicadores Financeiros



2019 2018 Variação

Encomendas em carteira* 457,7 588,9 -22%

Volume de negócios* 335,6 318,9 5%

Exportação* 154,8 122,8 26%

Resultados Líquidos* 11,9 33,8 -65%

Total Ativo* 235,3 245,0 -4%

Total Passivo* 123,4 109,8 12%

Total Capital Próprio* 111,8 135,2 -17%

Investimento* 4,6 2,4 88%

Número de colaboradores 1.927 1.639 18%

*Valores em milhões de euros

B.1 

Principais  
indicadores  
financeiros
No ano fiscal de 2019,  
a Siemens, S.A. registou  
um desempenho sólido,  
salientando-se os principais  
indicadores financeiros
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De referir, conforme descrito anteriormente, que os  
indicadores em cima evidenciados dizem apenas respeito  
à atividade da Siemens S.A., consequentemente, não estão 
incluídas atividade das empresas do Grupo Siemens  
a operar em Portugal, tais como a Siemens Helthcare, 
Siemens Mobility, Siemens Postal, Parcel & Airport Logistics, 
entre outras. 

Relativamente às encomendas, apesar da redução  
verificada, proveniente do efeito pontual decorrente do 
ajustamento efetuado em um projeto de longa duração  
na Gas and Power, a Siemens, S.A. terminou o presente 
exercício com cerca de 458 milhões de euros de encomendas 
em carteira, indicador inequívoco da sua robustez. 

Exportações

+ 26%
Salienta-se o aumento verificado no volume de negócios 
em cerca de 5%, influenciado pelo aumento das exportações 
de bens e serviços que atingiram este ano o montante de 
154,8 milhões de euros, dos quais 93,8 milhões de euros 
respeitantes aos centros de competência de Accounting & 
Finance, Business Administration Center, Human Resources 
and Governance Accounting & Controlling. 

A redução dos Resultados Líquidos deve-se, essencialmente, 
ao evento singular ocorrido no anterior exercício fiscal, 
nomeadamente, a venda da participação financeira da 
Siemens Healthcare. 

Investimento

+ 88%
Relativamente à posição financeira, a Empresa regista  
um total de ativos no valor de 235,3 milhões de euros, 
sendo que cerca de 84% desses ativos são correntes,  
nomeadamente dívidas a receber e disponibilidades  
que representam, um valor superior a 66 milhões de euros. 
Os capitais próprios cifram-se em 111,8 milhões de euros, 
correspondente a 48% do total do Balanço. 

Destaca-se também, a criação de 288 novos postos  
de trabalho e um valor de investimentos que superou  
os 4,5 milhões de euros.

Colaboradores

+ 18%
Os impostos e contribuições registados pela Siemens S.A., 
no período de 1 de outubro de 2018 a 30 de setembro  
de 2019, dividem-se entre impostos e contribuições  
suportados e impostos e contribuições pagos em nome  
de outras entidades e de pessoas naturais.
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B.1.1  Contribuições fiscais

Os impostos e contribuições suportados representam um 
custo fiscal efetivo da Siemens S.A. além de terem impacto 
direto na sua tesouraria. Estes ascendem a 21,1 milhões de 
euros. Por outro lado, os impostos e contribuições pagos, 
em nome de outras entidades e de pessoas naturais, apesar 
de serem entregues ao Estado pela Empresa e terem  
impacto na sua tesouraria, são imputados aos clientes  
ou retidos aos fornecedores e aos colaboradores, pelo  
que não têm impacto no resultado líquido da Siemens S.A..  
Estes impostos e contribuições ascendem a 101,2 milhões  
de euros. No total, a Siemens S.A. registou um montante  
de 122,3 milhões de euros de impostos e contribuições  
a favor do Estado.

Não existem dívidas em mora ao setor público estatal, 
incluindo Segurança Social.

B.1.2  Proposta de aplicação  
de resultados

Colocamos à disposição da Assembleia Geral 11.904.935 
euros, para o que propomos que seja aplicada a seguinte 
distribuição:

Euros

Dividendos 9.000.000

Outras variações no capital próprio 2.671.930

Resultados transitados 233.005
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Informação adicional



C.1 

Ambiente

A Siemens assumiu o compromisso de tornar as suas  
operações neutras em termos de carbono até 2030, sob  
a convicção de que as empresas desempenham um papel 
pioneiro na luta contra as alterações climáticas. A medida 
conta com um plano de investimento de cerca de 100 
milhões de euros em programas de eficiência energética 
em suas fábricas e edifícios. 

Com o portefólio ambiental  
da Siemens e os seus próprios 
programas ambientais,  
a Empresa contribui de forma 
significativa para a proteção 
de recursos e do ambiente,  
ao mesmo tempo que  
fortalece a competitividade 
dos seus clientes e ajuda  
no combate às alterações 
climáticas.
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Plano de investimento de  
100 milhões de euros para  
o compromisso de operações 
neutras em termos de  
carbono até 2030.



C.2 

Recursos  
humanos

Em maio, a Siemens foi reconhecida pela revista “Human 
Resources” com o Prémio Equilíbrio/Família, como  
a empresa que melhor representa em Portugal a filosofia 
Work-life Balance. Em 2019, a Siemens figura ainda,  
pelo terceiro ano consecutivo, na lista das 20 melhores 
empresas para trabalhar, de acordo com o Randstad  
Employer Brand Research de 2019.  

A 30 de setembro de 2019,  
a Siemens S.A. empregava um 
total de 1.927 colaboradores 
que inclui 6 colaboradores  
do estabelecimento de 
Moçambique.
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Pelo terceiro ano  
consecutivo, a Siemens  
figura na lista das  
20 melhores empresas  
para trabalhar, de acordo 
com o Randstad Employer 
Brand Research de 2019.



O principal objetivo é potenciar o empreendedorismo  
dos negócios Siemens usando a marca da Empresa com  
a finalidade de aumentar o seu foco nos diversos mercados. 

Materializando-se esta estratégia, foi anunciado,  
globalmente, a separação da unidade de negócio –  
Gas and Power. Assim, existirá a cisão da referida atividade 
da Siemens S.A. durante o próximo exercício e posterior 
fusão na nova companhia totalmente focada neste setor  
de atividade.  

A Siemens de futuro pretende continuar a reforçar o seu 
estatuto de uma das empresas líder do mercado nacional 
nos setores da Energia, Indústria, e Tecnologias de Edifícios, 
e continuar a consolidar a sua posição de rentabilidade  
e de referência junto dos seus parceiros. 

C.3 

Perspetivas 
futuras
No seguimento da estratégia 
do Grupo, a Siemens definiu  
o caminho para a criação de 
valor a longo prazo através  
da implementação de uma  
estrutura mais simplificada.
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A unidade de negócio  
Gas and Power, durante  
o próximo exercício irá  
integrar a nova companhia 
Siemens Energy.



C.4 

Considerações 
finais

Alfragide, 15 de novembro de 2019

O Conselho de Administração

Situação da Siemens, S.A. em janeiro de 2020:

Gostaríamos de agradecer a todos os clientes e parceiros 
que connosco colaboraram ao longo do ano e que  
voltaram a confiar às nossas equipas o desenvolvimento  
e a execução dos seus principais projetos. Uma palavra  
de agradecimento também aos nossos colaboradores,  
bem como aos órgãos sociais do Conselho Fiscal  
e Assembleia Geral pelo rigor e profissionalismo  
demonstrado.  

Ao nosso acionista Siemens AG, agradecemos a confiança 
refletida nos diversos investimentos que tem decidido fazer 
em Portugal.

Nome Orgão Função

José Luís Fazenda Arnaut Duarte Assembleia Geral Presidente da Mesa

Marta Maria Reynaud Pinto Leite de Areia Assembleia Geral Secretária

Patrícia da Silva Campos Afonso Assembleia Geral Secretária

José Silva Jorge Conselho Fiscal Presidente

José Rodrigo de Castro Conselho Fiscal Vogal

Franz Josef Kiener Conselho Fiscal Vogal

Ernst & Young Audit & Associados - S.R.O.C., S.A.
Representada por:  
Rui Abel Serra Martins
ou Manuel Ladeiro de Carvalho Coelho da Mota

Revisor Oficial de Contas

Pedro Miguel Pires de Miranda*; 1) Conselho de Administração Administrador Delegado

Peter Erhard Händel*; 2) Conselho de Administração Vogal

* Prazo de duração dos mandatos: 2 anos 
1) Data primeira eleição 19.12.2016 
2) Data primeira eleição 31.03.2015
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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 2019 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.

O documento contém informações sobre o Relatório de Gestão e as 
Demonstrações Financeiras (referentes ao exercício findo em 30 de 
setembro de 2018) bem como outras informações sobre as operações  
da empresa no ano em análise. Em caso de discrepâncias, prevalece  
o conteúdo aprovado pela Assembleia Geral e certificado pelo Revisor 
Oficial de contas.
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Contactos
Sede
Rua Irmãos Siemens, 1
2720-093 Amadora

www.siemens.pt

Telefone: +351 214 178 000
internetrequest.pt@siemens.com

Capital Social: 65.435.000,00 EUR 
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Amadora  
Pessoa Coletiva N.º: 500 247 480

Região Norte
Av. Mário Brito, nº 3570 - Freixieiro 
4455-491 Perafita
Telefone: +351 229 992 000

Fábrica de Quadros Eléctricos
Quinta da Princesa
Av. 25 de Abril, nº 201
2845-547 Amora
Telefone: +351 212 557 102

SPPAL
Edifício Restelo XXI
Av. Ilha da Madeira, nº 35 - 4º Piso 1400-023 Lisboa
Telefone: +351 214 204 200

facebook.com/siemensportugal  

twitter.com/SiemensPortugal  

instagram.com/siemensportugal  

linkedin.com/company/siemens


