
 

Imprensa  

 Lisboa, 07 de fevereiro de 2022 

Carregadores fabricados pela Siemens em Portugal 
vão dar energia a autocarros elétricos na Austrália 
 

• Infraestrutura de carregamento para um dos principais fabricantes de autocarros da 

Austrália vai ser produzida em Corroios 

• Solução digital de gestão de entreposto da Siemens para relatórios e monitorização 

• Projeto apoia a adoção de transportes com baixas emissões em toda a Austrália 

 

Um dos principais fabricantes australianos de autocarros, a Custom Denning, selecionou as 

estações de carregamento de autocarros elétricos e a solução digital de gestão de entreposto 

da Siemens para a sua frota Element. As estações de carregamento, que vão ser produzidas 

pela Siemens em Portugal, na sua unidade de Corroios, serão utilizadas no lançamento dos 

autocarros elétricos deste fabricante e estarão disponíveis para futuras encomendas dos seus 

clientes.  

 

De acordo com a Autoridade Governamental Australiana para as Alterações Climáticas, as 

emissões de gases de efeito de estufa dos transportes da Austrália têm vindo a aumentar todos 

os anos desde 1990 (exceto em 2020, devido à COVID-19). Com um peso de 21%, os veículos 

pesados e os autocarros representam a segunda maior parcela dessas emissões. Os governos 

estatais em toda a Austrália estão a encorajar a adoção de transportes com baixas emissões. 

O Estado de Nova Gales do Sul, por exemplo, pretende converter, até 2030, todos os seus 

8.300 autocarros para zero emissões. 

 

A unidade de carregamento SICHARGE UC da Siemens, produzida na fábrica de Corroios, fará 

parte da fase de ensaios de autocarros elétricos zero emissões da Custom Denning. Para este 

efeito, o fabricante australiano de autocarros construiu quatro protótipos do seu novo autocarro 

elétrico, Element. Cada autocarro experimental será entregue a um operador, juntamente com 



uma unidade SICHARGE UC100, capaz de fornecer até 100 kW, bem como uma solução 

digital de gestão de entreposto da Siemens. A Custom Denning adquiriu também um stock de 

unidades de carregamento SICHARGE UC100 para oportunidades futuras.  

 

O SICHARGE UC serve toda a gama de potências de 100 a 600 kW e pode funcionar até 1.000 

V. Isto garante aos operadores de autocarros uma enorme flexibilidade quando projetam 

entrepostos de autocarros elétricos, porque permite criar infraestruturas altamente eficientes, 

concebidas para ter em conta os rápidos avanços na tecnologia de baterias. Além disso, 

permite aos operadores de autocarros expandir de forma rentável a sua infraestrutura de 

carregamento com até cinco dispensadores, mais um pantógrafo por estação de carregamento. 

 

As funcionalidades de monitorizar e reportar da solução digital de gestão de entreposto 

permitirão aos operadores de autocarros controlar de forma centralizada todas as unidades de 

carregamento e reportar facilmente os principais indicadores, incluindo as poupanças nos 

custos operacionais. A funcionalidade de gestão inteligente também permite fazer o 

carregamento programado para tirar partido de tarifas noturnas mais baixas, assegurando ao 

mesmo tempo que os autocarros atingem o estado de carregamento desejado no momento em 

que devem entrar em serviço no dia seguinte. 

 

Os autocarros elétricos Element serão construídos na fábrica da Custom Denning, localizada 

em St. Marys, na parte ocidental da cidade de Sidney, Austrália. Logo que tudo esteja 

operacional, a fábrica terá capacidade para produzir 550 autocarros elétricos por ano, os quais 

se destinam tanto ao mercado nacional como internacional.  

 

Para mais informações sobre SICHARGE UC, 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   
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Mais comunicados de imprensa da Siemens Portugal disponíveis em 

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 2021, 2.949 profissionais. Ao longo dos 

últimos anos, a empresa sedeou 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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