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Estimados clientes e parceiros,

O ano de 2018 foi um ano de consolidação da 
liderança do mercado nacional nos segmentos 
de negócio onde a Siemens opera, particular-
mente nas áreas da automação e controlo 
industrial, das redes de energia inteligentes  
e das tecnologias para a transição energética 
e para a eficiência e segurança dos edifícios.

O aumento das exportações, a performance 
junto dos nossos clientes e o excelente 
desempenho das áreas operacionais de 
soluções tecnológicas e dos serviços contri-
buíram para o crescimento das vendas e dos 
excelentes resultados líquidos da Siemens 
em Portugal. 

Salientamos o negócio de produto desenvol-
vido com distribuidores e parceiros que cresceu 
consideravelmente, tendo sido alcançado um 
dos melhores anos de vendas de sempre, 
reforçado pela componente da digitalização  
e por novas formas de colaboração. 

Em linha com as três prioridades estabelecidas 
pela gestão, em Portugal estivemos focados 
em tornar a digitalização uma realidade1, 
através, por exemplo, dos diversos eventos 
de partilha de melhores práticas que organi-
zámos para os nossos clientes; a liderar pelo 
exemplo2; através das dezenas de Safety 
Walk & Talks que levámos a cabo em projetos 
de norte a sul do país. 

Estas ações, promovidas pela gestão de topo 
da empresa, visam reforçar a cultura de segu- 
rança e promovem uma maior conscienciali-
zação sobre os comportamentos a adotar  
em projetos garantindo que são cumpridos  
e vividos os mais exigentes requisitos de 
segurança. Estivemos também focados em 
reforçar a relação com os clientes3, visível, 
por exemplo, no resultado muito positivo que 
alcançámos no Net Promoter Score - o standard 
global do setor para aferir a satisfação e 
fidelização de clientes.

Dois dos momentos altos do ano foram  
os anúncios de investimento na área da 
digitalização que fizemos na presença de 
representantes do governo e dos nossos 
principais clientes e parceiros que, ao 
totalizarem os 25 milhões de euros, irão 
com toda a certeza contribuir para que o 
país ganhe ainda mais dinamismo e destaque 
numa área de grande importância económica.

Nos próximos anos vamos continuar a im- 
plementar a estratégia que temos vindo  
a delinear, e cujo enfoque se mantém na 
digitalização, no estabelecimento de parce-
rias com os nossos clientes, na implementa-
ção de laboratórios aplicacionais e centros  
de experimentação, agora na zona norte do 
País, e no desenvolvimento das nossas ativi-
dades de exportação, através da expansão 
dos nossos centros de competência e da 
nossa fábrica de quadros elétricos.

Vamos também continuar a reforçar as nossas 
equipas, quer através do recrutamento de 400 
novos profissionais para o Lisbon Tech Hub,  
o centro de competências internacional de 
tecnologias de informação que temos sedeado 
em Lisboa, quer de mais 100 técnicos para a 
nossa fábrica em Corroios, prevendo ultrapas-
sar a marca dos 2500 colaboradores em 2019. 
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Mensagem
do Presidente

1 Make Digitalization Work | 2 Lead by example | 3 Customer at the core

O ano de 2018 foi um ano de 
consolidação da liderança 
do mercado nacional nos 

segmentos de negócio onde 
a Siemens opera.
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No futuro, tal como tem sido até agora, a 
sustentabilidade, em todas as suas dimensões 
- ambiente, sociedade e boas práticas de 
negócio - continuará a ser uma das pedras 
basilares da nossa atuação.

Gostaria, portanto, 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 investi-
mentos que tem decidido fazer em Portugal. 
Juntos vamos continuar a fazer a diferença 
no mundo, servindo a sociedade e criando 
valor para os nossos stakeholders. Este é,  
e vai continuar a ser, o propósito da nossa 
empresa.

 
 
 
Pedro Pires de Miranda

Presidente Executivo 
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›COMISSÃO EXECUTIVA

PEDRO PIRES DE MIRANDA 

Presidente Executivo da Siemens, S.A. 

PETER HÄNDEL

Chief Financial Officer da Siemens, S.A.

JOÃO SILVA MARQUES

Power And Gas | Power Generation Services

MARGARIDA CUNHA | Compliance | Export Control

MARINA GUERRA | Quality, Environmental, Health, and Safety (QEHS)

MARTA PINTO LEITE | Legal

PEDRO HENRIQUES | Human Resources

SALOMÉ FARIA | Communications

RENATO PELLEGRINI | Taxes

JOSÉ PAIVA | Accounting & Controlling

›SUPORTE AO NEGÓCIO
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›

NEGÓCIO

GLOBAL SERVICES

ANTÓNIO MIRA

Digital Factory | Process
Industries and Drives

MANUEL NUNES

Mobility

LUÍS MOURATO

Building Technologies

IVAN FRANÇA

Siemens Healthineers, Lda.

FERNANDO SILVA

Energy Management

FERNANDO GONÇALVES

Siemens Postal, Parcel  
& Airport Logistics

›REGIÕES

RUI MARQUES

Branch Moçambique

SÉRGIO FILIPE

Regional Company Angola

ALF FRANZONI | Global Services Location

MADALENA DE SÁ | Finance Shared Services
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... de acordo com  
o Eurostat, o país chegou  
pela primeira vez a setembro  
com excedente orçamental.
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Ambiente  
Macroeconómico

A economia nacional atravessa uma fase 
positiva, com uma componente cíclica, mas 
também com uma base de melhoria estrutural. 
Os elevados níveis de endividamento atingidos 
na primeira década do euro estão a ser digeridos, 
mas mantém-se um foco de vulnerabilidade a 
fatores com origem externa. 

Esta análise baseia-se nos números do Eurostat, 
o instituto de estatística da União Europeia.  

O relatório com os principais indicadores 
económicos para os países-membros da 
União Europeia1 indica que o PIB de Portugal 
subiu 1,9% no terceiro trimestre de 2018, 
quando comparado com o mesmo período 
de 2017. Já em relação ao segundo trimestre 
de 2018, a subida é de 0,3%. Em comparação, 
a Zona Euro registou uma subida de 1,6% e 
de 0,2%, respetivamente. 

A taxa de emprego regista uma subida de 
2,1% face ao período homólogo (terceiro 
trimestre) e a taxa de desemprego fixava-se, 
em novembro de 2018, nos 6,6%. A Zona 
Euro registava uma subida no emprego de 
1,3% e uma taxa de desemprego de 7,9%, 
para os mesmos períodos.

Quanto à balança comercial portuguesa,  
o Eurostat não aponta números recentes  
nas exportações e importações portuguesas, 
mas regista um défice comercial para o país 
superior a dois mil milhões de euros, até 
novembro de 2018. Aqui, a Zona Euro leva 
substancial vantagem, com um saldo positivo 
superior a 15 mil milhões de euros nos 
primeiros onze meses de 2018. 

Destaque ainda, em 2018, para um facto 
inédito em Portugal2: de acordo com o 
Eurostat, o país chegou pela primeira vez  
a setembro com excedente orçamental. Este 
desempenho refere-se apenas ao terceiro 
trimestre em si e não ao acumulado dos três 
trimestres de 2018. Numa nota do Eurostat3, 
o terceiro trimestre registou o maior excedente 
orçamental (3,6%) desde que o gabinete 
europeu de estatísticas começou a manter 
um histórico desta evolução.

Segundo o Boletim Estatístico de janeiro 
de 20194 do Banco de Portugal, o PIB cresceu 
2,1% até ao terceiro trimestre de 2018, face 
ao período homólogo, em contraste com  
a desaceleração que o penúltimo trimestre 
registou na restante Zona Euro (1,6%). 

Em termos gerais, o enquadramento externo da economia  
portuguesa permaneceu favorável em 2018. A economia mundial 
continuou a expandir-se a um ritmo sólido, num quadro positivo 
nos mercados de trabalho e financeiros, com a confiança dos 
agentes económicos das principais economias. 

Panteão Nacional, 
Lisboa
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1,2,3,4,5,6,7,8 FONTES: Banco de Portugal / Conselho de Finanças Públicas / Eurostat / Moody’s

O supervisor bancário em Portugal aponta 
ainda para a continuidade da recuperação  
do mercado de trabalho, com uma subida  
do emprego de 2,2% face a igual período do 
ano anterior, bem como uma descida na taxa 
de desemprego para 7%. A Zona Euro volta a 
perder na comparação com Portugal neste 
segmento, com um crescimento de 1,4% no 
emprego e com uma taxa de desemprego  
na ordem dos 8,2%. 

A balança comercial portuguesa continua 
desequilibrada, com as exportações a regista-
rem uma taxa de variação anual de 3,6% no 
terceiro trimestre de 2018 e as importações 
de 4,1%. Aqui, a Zona Euro leva vantagem e 
mostra uma balança comercial equilibrada, 
registando uma variação anual de 2,8% nas 
exportações e 2,7% nas importações.

O crescimento sustentado da economia 
nacional esteve também na origem da 
revisão positiva dos ratings de Portugal por 
parte das principais agências de notação 

internacionais, com o país a deixar final-
mente de ter qualquer das três principais 
agências mundiais a classificar a sua dívida 
como “lixo”.  
 
Mais de sete anos depois, a Moody’s, a  
agência mais cética em relação à recuperação 
económica e orçamental portuguesa, deu 
sinais de ter voltado a confiar no país: 
colocou o rating novamente em nível de 
investimento. Em outubro de 2018, o rating 
da Moody’s passou de Ba1 para Baa3, com 
perspetiva estável, o primeiro considerado não 
especulativo5. Em setembro, a Standard & Poor’s 
manteve o rating de Portugal em BBB-, tendo 
apenas mudado a perspetiva da qualidade 
da dívida portuguesa de “estável” para 
“positiva”6. A Fitch manteve-se como a que 
avalia Portugal de forma mais positiva, 
mantendo o rating de BBB e a perspetiva 
do país como “estável”7.
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Numa estimativa futura, o boletim de 
dezembro do Banco de Portugal8 prevê  
que a economia portuguesa prossiga  
“uma trajetória de crescimento da atividade, 
embora em desaceleração, no horizonte 
2019-21, em linha com as projeções para o 
mesmo período publicadas para o conjunto 
da área do euro pelo Banco Central Europeu”. 
Projeta-se que o PIB cresça 1,8% em 2019, 
1,7% em 2020 e 1,6% em 2021.  
 
O abrandamento do PIB neste triénio reflete 
um contributo progressivamente menor das 
exportações, em termos líquidos de conteúdos 
importados. O contributo da procura interna 
líquida de conteúdos importados para o 
crescimento do PIB também deverá reduzir-se 
ligeiramente ao longo do horizonte projetado. 
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No crescimento da procura externa, o comércio  
internacional deverá manter uma relativa estabilidade 
dirigida a Portugal, em 2019-2021. As projeções  
apontam para um crescimento das exportações  
de 3,7% em 2019, 4% em 2020 e 3,6% em 2021.
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2333 
Nº COLABORADORES GRUPO SIEMENS

319 
MILHÕES DE EUROS DE VENDAS

33,7 
MILHÕES DE EUROS DE LUCRO

195 
MILHÕES DE EUROS DE ENCOMENDAS

1639 
Nº COLABORADORES SIEMENS, SA

311 
CONTRATAÇÕES

44
NACIONALIDADES

38 ANOS 
IDADE MÉDIA

40% 
MULHERES

ENCOMENDAS
EM CARTEIRA

EXPORTAÇÕES 
2018

+ 4,6%

122,8
MILHÕES DE EUROS

VALORES
2018

RECURSOS
HUMANOS

56 PAÍSES

60% 40%

MILHÕES DE EUROS

600



Siemens reforça as parcerias com 
clientes e empresas nas vertentes 
da eletrificação, automação  
e digitalização.
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A Siemens é uma das empresas líder 
do mercado nacional nos setores  
da energia, indústria, mobilidade  
e tecnologias para edifícios, presente 
com produtos, soluções e serviços  
tecnológicos de grande impacto nas 
operações dos seus clientes.

 
Realizou em todo o País importantes projetos em infraestru- 
turas de produção e transmissão de energia, relacionados 
com a transição energética, edifícios hospitalares, aeroportos 
e transportes ferroviários e nas indústrias transformadoras, 
petroquímicas e águas. Reforçou as parcerias com clientes  
e empresas nas vertentes da eletrificação, automação  
e digitalização e organizou importantes eventos temáticos  
de cariz tecnológico. A empresa registou ainda uma subida 
considerável do volume de vendas e do lucro, com destaque 
para o aumento das exportações e da criação de emprego,  
o que lhe permitiu alargar as suas competências nas áreas  
das tecnologias de informação (TI), software industrial e da 
engenharia, ultrapassando os 2300 colaboradores em Portugal, 
Angola e Moçambique, e criando 311 novos postos de  
trabalho altamente qualificados. 
 
Este relatório reflete as atividades das várias unidades da 
Siemens, S.A. em Portugal, incluindo os centros de competência 
de TI, de serviços partilhados, de engenharia e as funções que 
desempenham para diversos países.  
 
No ano fiscal de 2018, o grupo Siemens fechou o exercício 
com o montante de 319 milhões de euros em vendas, um 
resultado líquido de 33,7 milhões de euros, exportações que 
atingiram os 122,8 milhões de euros e encomendas de 195 
milhões de euros. Estes valores representam um aumento  
de 120,6% do resultado líquido e de 6,6% em vendas, face  
a igual período no exercício transato, e uma diminuição  
de 28,8% na entrada de encomendas. 

Atividade Global | Relatório e Contas 2018
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Sede Siemens, 
Alfragide
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A Siemens, presente em Portugal há 113 anos, 
orgulha-se de contribuir para a dinamização 
da economia nacional através, por exemplo, 
da criação de emprego, mas também do valor 
que gera em impostos e que todos os anos 
entrega ao Estado.  

Em 2018 esse valor foi de  91,7 milhões de 
euros. Para além disso, quando seleciona os 
parceiros para a realização dos seus projetos, 
a empresa tende a privilegiar empresas 
nacionais, o que faz com que 33% dos seus 
fornecedores sejam portugueses.

Visita da COTEC Portugal ao 
stand Siemens na Hannover 
Messe 2018, Alemanha

Joe Kaeser, CEO Siemens AG; 
Pedro Pires de Miranda,  
CEO Siemens Portugal;  
Ana Lehmann, ex-Secretária  
de Estado da Indústria.

A empresa beneficiou das parcerias tecnológi-
cas que estabeleceu com clientes nacionais e 
internacionais, do reforço das suas capacidades 
através dos centros de competência de tecno- 
logias de informação, engenharia e serviços 
partilhados, mas também da estratégia de 
crescimento das exportações para 56 países.  

Desta forma, foram criados 311 novos postos 
de trabalho no ano fiscal passado, a maioria 
dos quais nas áreas das TI/Lisbon Tech Hub e 
das engenharias, tendo a empresa fechado o 
ano com 2333 colaboradores. Houve um dia 
em que entraram 20 novos colaboradores na 
Siemens, um marco na história da empresa.  

Para apoiar esta expansão do Lisbon Tech Hub, 
um dos centros de competências que a empresa 
tem sedeados em Alfragide, a Siemens lançou 
uma campanha de employer branding. Através 
desta iniciativa, pretendeu-se mostrar as novas 
vertentes em que a empresa atua e reforçar a 
sua atratividade enquanto empregador de 

A reputação da Siemens, a proximidade aos  
seus clientes, as competências dos seus  

colaboradores, o rigor na execução dos seus  
projetos e a capacidade de inovação a nível  
global foram fatores decisivos para que, em  

2018, a Siemens em Portugal tivesse mais  
um ano positivo.  

Relatório e Contas 2018 | Atividade Global
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eleição, recordando que tem disponíveis 
oportunidades de emprego muito interes-
santes para um dos maiores centros de 
tecnologias de informação mundiais da 
multinacional. 
 
Esta campanha, que esteve presente no digital 
e imprensa generalista, económica e especiali- 
zada e que chegou a mais de 700.000 pessoas, 
terá uma segunda fase em 2019.  
 
No mesmo período, registou-se um aumento 
considerável das vendas, do lucro e das expor-
tações, impulsionado pelo rigor na execução 
dos projetos, no enfoque na digitalização e 
serviços digitais, e também pela implementação 
de espaços para cocriação com os clientes, 
como é o caso do i-Experience Center 4.0, 
que a Siemens inaugurou em fevereiro de 
2018 num evento em parceria com a COTEC; 
ou dos três Building Technologies Centers 
também inaugurados em julho deste ano, 
todos na sua sede em Alfragide. Quanto à 
entrada de encomendas, em 2018 registou-se 
uma quebra que afetou sobretudo as áreas 
ligadas aos grandes projetos.  

Há ainda a registar alguns casos de  
adiamentos na colocação de encomendas 
por parte de clientes nacionais, bem como 
um abrandamento na concretização de 
investimentos públicos. Em destaque, pela 
positiva, estiveram as áreas de produto 
caracterizadas como negócio de short cycle, 
nomeadamente nas divisões Building  
Technologies, Digital Factory e Energy  
Management foi observado um crescimento 
significativo das vendas alcançadas através 
das redes de parceiros que fazem a  
distribuição dos produtos da Siemens.

A fábrica de quadros elétricos de Corroios 
continuou o seu plano de investimentos  
e adequação da capacidade produtiva face  
às encomendas para clientes nacionais  
e internacionais em 31 países.  
 
Neste âmbito merece destaque o começo da 
exportação assinalável de quadros elétricos 
isolados a gás de média tensão Simosec, 
utilizados em infraestruturas como hospitais, 
data centers, centros comerciais, pequenas 
fábricas, entre outros.

Atividade Global | Relatório e Contas 2018

Websummit 2018, 
Lisboa
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Um dos momentos altos do ano foi o anúncio 
feito em junho, na presença da então Secretária 
de Estado da Indústria, Ana Teresa Lehmann, 
do investimento de 5 milhões de euros que  
a Siemens vai fazer em Portugal nos próximos 
dois anos.  

O foco deste investimento são projetos de 
investigação e desenvolvimento nas áreas 
estratégicas da energia e da mobilidade, 
entre outras iniciativas. 

A digitalização foi, de facto, uma das áreas 
em foco no ano transato. A Siemens tem 
vindo a apoiar ativamente os clientes e 
parceiros nacionais na transição tecnológica 
em todas as áreas, mas em particular na  
da Indústria 4.0.  

Foram realizados eventos focados nas soluções 
digitais, para os quais foram convidados 
clientes, dos quais são exemplo a Web Summit, 
onde foi apresentado ao mercado português 
o MindSphere, o sistema operativo aberto
para a internet das coisas, baseado na cloud, 
que permite criar novos modelos de negócio 
e transformar digitalmente empresas de 
setores tão diversos como a energia, indústria, 
mobilidade e logística, independentemente 
do seu tamanho. 

No evento Digitalization Days, a Siemens 
posicionou-se junto dos clientes como pioneira 
em três das principais tendências a impactar  
a área da digitalização: cibersegurança, inteli- 
gência artificial e análise de big data e orga-
nizou sessões técnicas focadas em energia, 
mobilidade, indústria e edifícios na era digital. 

Evento Digitalization Days, 
Siemens em Alfragide

Relatório e Contas 2018 | Atividade Global
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Evento Cidades 
e Infraestruturas Inteligentes,

Siemens em Alfragide

Atividade Global | Relatório e Contas 2018

Os Digitalization Days, organizados em junho de 2018,  
contaram com mais de cem participantes e daqui surgiram  
oportunidades de parceria e cooperação em projetos-piloto.

A destacar ainda o evento Cidades e Infraes- 
truturas Inteligentes que teve como foco  
os clientes na área do vertical das cidades  
e que contou com a presença de empresas 
municipais de ambiente, energia e águas, 
entre outras.

Em abril, a Siemens esteve na Feira de  
Hannover 2018, na Alemanha, o principal 
evento do mundo para a tecnologia industrial. 
Apresentou diversos exemplos sobre o potencial 
da Indústria 4.0, com aplicações nos setores 
aeroespacial, automóvel, eletrónico, indústria 
química, alimentar, entre outros. 
 

A COTEC Portugal também esteve pre-
sente nesta feira internacional, com 
especial dedicação ao tema da Mobili-
dade Inteligente. Como tal, a Siemens 
não pôde deixar de apoiar esta presença 
e de participar em diversas intervenções 
promovidas por esta associação empre-
sarial portuguesa. 
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Em agosto, o Presidente da República de 
Angola, João Lourenço, visitou o Centro de 
Formação Siemens Professional Education  
e também a fábrica de tecnologia de alta 
tensão da Siemens, em Berlim, na Alemanha. 
A comitiva presidencial incluiu ainda os 
ministros do Desenvolvimento Económico  
e Social, Energia e Águas, Transportes, 
Finanças, Petróleos e Recursos Naturais e 
Saúde, assim como o Embaixador Angolano 
na Alemanha e o Governador do Banco 
Nacional de Angola.  

Foi acompanhado por Pedro Pires de Miranda, 
Presidente do Conselho de Administração da 
Siemens Angola e por Sérgio Filipe, CEO da 
Siemens Angola. Durante a visita a Berlim, 
João Lourenço conheceu o modelo de ensino 
dual da escola de formação da Siemens, uma 
referência a nível mundial.  

Relatório e Contas 2018 | Atividade Global

Visita do Presidente Angolano, 
João Lourenço ao Centro Siemens 
Professional Education, Berlim

João Lourenço,  
Presidente de Angola 

conheceu em Berlim o 
modelo de formação 

dual da Siemens.
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Atualmente estudam nesta escola vários 
alunos angolanos no âmbito do programa 
Tech Apprenticeship@Siemens, focado nas 
áreas da eletrónica e mecatrónica. 
 
Em Angola, destaque para a participação da 
Siemens na FILDA 2018 - Feira Internacional 
de Luanda, que decorreu em julho. Neste 
evento, a Siemens destacou no seu espaço 
soluções para o transporte e distribuição de 
energia, bem como o portefólio de serviços 
digitais para a indústria do petróleo e do gás. 
 
Nesta feira, a Siemens apresentou, pela 
primeira vez naquele país, a turbina industrial  
a gás SGT-800. Líder para aplicações de ciclo 
combinado, esta turbina tem tido elevada 
procura mundial, registando já mais de 350 
unidades vendidas para países como o Panamá, 
Argentina, Tailândia, China, Israel e Bolívia, 
entre outros. No total, estas turbinas já 
estiveram em operação mais de seis milhões 
de horas e podem ser ligadas ao MindSphere. 
 
A Siemens colocou ainda em prática mais um 
protocolo de cooperação científica através da 
inauguração do Laboratório de Automação no 
Instituto Superior Politécnico de Tecnologias  
e Ciências (ISPTEC), em Luanda. Através deste 
laboratório, a Siemens e o ISPTEC visam 
promover a formação e qualificação dos 
recursos humanos, incentivando igualmente 
o crescimento profissional nas áreas das 
tecnologias de informação. 
 
Também em Moçambique, no início do ano 
fiscal, a Siemens participou num importante 
evento internacional, a Mozambique Gas 
Summit & Exhibition, em Maputo. 

Organizado em parceria com a Empresa 
Nacional de Hidrobarbonetos, e com os apoios 
do Ministério da Energia, Instituto Nacional  
do Petróleo e a Companhia Moçambicana de 
Hidrocarbonetos, este evento é um espaço 
único onde representantes do governo se 
reúnem com a indústria para impulsionar  
o setor dos hidrocarbonetos no país. 

A Siemens participou ainda na Feira Agro-
Pecuária, Comercial e Industrial de Moçambique 
(FACIM), em Maputo, no final de agosto de 
2018. Foi o sexto ano consecutivo em que  
a empresa marcou presença na FACIM, onde 
deu a conhecer aos visitantes alguns dos 
projetos desenvolvidos no País nas áreas da 
produção, transporte e distribuição de energia. 
Outros dos destaques apresentados foram  
as soluções e a engenharia que a empresa 
disponibiliza para o aproveitamento de gás 
natural liquefeito em toda a cadeia de valor. 
 
Em Setembro, a Siemens apoiou o 3º Congresso 
de Engenheiros de Língua Portuguesa, cujo 
tema central foi as "Alterações Climáticas”.

Neste evento de três dias que decorreu em 
Maputo, a empresa participou em dois painéis: 
o primeiro dedicado às águas, no qual foi abor- 
dado o projeto Águas de Maputo, e o segundo 
intitulado “Encontros Corporativos e de 
Negócios” onde foi feita uma apresentação 
genérica sobre a presença da Siemens em 
Moçambique. 

A Siemens participou, juntamente com  
outras empresas, no debate “Promover  
Soluções Económicas e Inovadoras para  
Projetos de Gás e Gás Natural Liquefeito  
em Moçambique”.  
 
Apresentou também uma ampla gama  
de turbinas a gás e vapor, que variam  
entre os 4 e os 564 MW, bem como  
geradores, soluções completas para  
centrais elétricas e motores a gás  
e diesel.
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PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE LUCROS DA SIEMENS AG

MILHÕES DE EUROS

400
LUCROS DISTRIBUIDOS AOS 

COLABORADORES EM FORMA DE AÇÕES

STANDARD GLOBAL DO SECTOR 
PARA AFERIR A SATISFAÇÃO 
E FIDELIZAÇÃO DOS CLIENTES

FORMAÇÃO & ESTÁGIOS

54.200
HORAS FORMAÇÃO

89
ESTÁGIOS

PESSOAS E SOCIEDADE

VOLUNTARIADO 2018

4300 
HORAS VOLUNTARIADO

575 
VOLUNTÁRIOS

64

SEGURANÇA
2018

AMBIENTE

SAFETY WALKS & TALKS 
(TOP MANAGEMENT)

REFORÇO DOS REQUISITOS 
DE SEGURANÇA

ACÇÃO DE REFORÇO 
DA CULTURA DE SEGURANÇA

NET PROMOTER SCORE 
(NPS) (+5 PONTOS › 2017)

CLIENTES

PONTOS 58

PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO 
LOCAL (IDI)

VISITAS 400

I-EXPERIENCE 
CENTER

PROJ. DESENVOLVIDOS 20

BUILDING TECHNOLOGY 
CENTER

PROJ. DESENVOLVIDOS 15

INOVAÇÃO

• MICROGRID AS A SERVICE; 

• CARREGAMENTO DE AUTOCARROS 
   ELÉCTRICOS;

• ACCESS TO ENERGY

PROJETOS

3



... o negócio só faz sentido 
quando cria valor para 
a sociedade.



E1
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Sustentabilidade
na Siemens

Desta forma a empresa alinha a sua  
estratégia com as metas da Agenda 2030  
da ONU para o Desenvolvimento Sustentável, 
nomeadamente as de longo prazo: acabar 
com a pobreza, proteger o planeta e garantir 
a prosperidade.

A Siemens contribui para a consecução 
dessas prioridades, fornecendo soluções de 
energia limpas e acessíveis, criando cidades 
inteligentes e habitáveis, desenvolvendo 
sistemas de saúde inovadores, entre outras 
medidas. Enquanto isso, promove o equilíbrio 
entre as pessoas, o meio ambiente e a 
rentabilidade.

O compromisso da Siemens com a susten- 
tabilidade é amplamente reconhecido por 
diversos ratings e rankings de elevada 
relevância nesta área, como seja por exemplo 
o Dow Jones Sustainability Index, no qual  
a empresa figurou em 2018, uma vez mais, 
na primeira posição na sua indústria.

Em Portugal, a Siemens tem focado a sua  
atividade na criação continuada de empregos, 
em investimentos em áreas estratégicas para 
o crescimento futuro da empresa, como sejam 
a das tecnologias de Informação e a Digitali-
zação, e na promoção da Inovação de forma 
transversal a todas as áreas em que atua. 

A empresa está ainda envolvida, de forma 
muito ativa, em organizações, comités  
e grupos de trabalho diretamente ligados  
à eletrificação, automação e digitalização  
nos setores da mobilidade, energia, indústria, 
infraestruturas e edifícios, e tem apostado na 
criação de laboratórios aplicacionais e espaços 
de experimentação onde, em parceria com os 
seus clientes, desenvolve e cria as soluções 
que respondem aos desafios mais prementes 
do seu negócio e da sociedade.

Diversidade e inclusão

A Siemens valoriza a diversidade como uma 
forma de criar valor e de inovar de forma 
constante, ao mesmo tempo que garante  
a inclusão e colaboração entre pessoas com 
diferentes formas de pensar, diferentes tipos 
de formação, experiências, especialização  
e qualidades individuais em todos os níveis 
organizacionais, contribuindo diretamente 
para o sucesso do seu negócio.

A nível global a empresa trabalha essencial-
mente em 8 dimensões ao nível da diversidade: 
igualdade de género, nacionalidades, repartição 
etária, crenças religiosas, orientação sexual, 
incapacidade física e mental e estado parental.

A Sustentabilidade é um tema de relevância estratégica  
para a Siemens e é parte integrante da sua atividade diária.  
A empresa defende que o desenvolvimento sustentável é um 
meio para alcançar um crescimento lucrativo e de longo prazo 
e que o negócio só faz sentido quando cria valor para as  
sociedades em que atua: para os clientes, para as pessoas  
e para o meio ambiente.

Actividade de voluntariado Renascer do Rei,
Pinhal de Leiria

23



Relatório e Contas 2018 | Sustentabilidade

Conta com colaboradores provenientes de 
44 nacionalidades, e uma média etária de 
34 anos. Em termos de equilíbrio de género 
a equipa da Siemens Portugal caracteriza-se 
por ser 40% do género feminino e 60% do 
género masculino.

Neste domínio importa realçar que a Siemens 
em Portugal conta já com 20% de mulheres 
nas áreas STEM (Science, Technology, Engi-
neering and Mathematics).

Compliance

Para a Siemens compliance e integridade  
são valores prioritários em todos os níveis  
da gestão porque a empresa acredita que 
somente atuando de forma responsável  
e ética na sociedade se garante um futuro 
sustentável para a empresa e para as suas 
pessoas.

A Siemens tem tolerância zero em relação  
à corrupção, violações dos princípios de 
concorrência justa e quaisquer violações da lei 
e tem implementado um sistema que lhe 
permite agir para garantir a integridade  
na condução dos negócios.

O sistema de compliance da Siemens abrange 
um vasto conjunto de medidas para garantir 
que os seus negócios são sempre realizados 
em total conformidade com a lei, com os seus 
princípios e regras internos, e divide-se em três 
níveis de ação: prevenir, detetar e responder.

Em Portugal, e devido ao facto  
de a empresa ter sediados no país 

diversos centros de competência e de 
serviços partilhados que trabalham  

a partir daqui para todo o mundo,  
a Siemens tem um balanço muito 

positivo entre estas dimensões.
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Clientes 

‘Place customers at the core’ foi um dos 
objetivos estratégicos definidos pela empresa 
para 2018. E o desafio foi alcançado. Quem  
o diz são os clientes consultados no inquérito 
anual que tem por base a métrica de Net 
Promoter Score (NPS) - o standard global  
do setor para aferir a satisfação e fidelização  
de clientes.

A Siemens Portugal registou uma satisfação 
recorde de 58 pontos, uma subida de 5 pontos 
percentuais em comparação com o inquérito 
anterior, sendo um dos países Siemens com 
maior NPS a nível mundial.

Com 233 clientes consultados registou-se 
ainda um aumento do número de Promoters, 
ou seja, clientes satisfeitos que são também 
os mais propensos a recomendar a Siemens  
a um colega ou parceiro de negócios.

A excelência operacional é de resto uma 
prioridade da empresa que conta no total 
com mais de 120 Gestores de projeto  
certificados.

Pessoas e Sociedade

A Siemens conta com 379 mil colaboradores  
a nível mundial que ocupam um lugar central 
na atuação da empresa. Temas como a segu-
rança, a formação e o bem-estar das suas 
pessoas são alguns dos principais tópicos  
a que a empresa dedica programas e ações 
específicas a nível global, mas também local.

Um dos pilares estratégicos da empresa  
é o fomento de uma cultura de pertença1 
que faz com que as suas pessoas atuem 
como se a empresa lhes pertencesse. Neste 
domínio, a Siemens alargou para 80% o 
número de colaboradores em todo mundo 
que são acionistas da empresa, o que significa 
que mais de 300 mil dos 379 mil colaboradores 
da Siemens detêm ações. 

Em Portugal, a Siemens atingiu um patamar 
de adesão de 98% de todos os seus colabo- 
radores, que agora também são acionistas 
da Siemens AG.

O aumento deveu-se a uma alocação de ações 
feita no âmbito do programa de distribuição  
de lucros, o Siemens Profit Sharing, que foi 
constituído em 2015 para que todos os cola- 
boradores elegíveis, e que não ocupem cargos 
de gestão a nível superior, façam parte do 
sucesso da empresa. Neste âmbito, desde 
2015, um total de 400 milhões de euros foi 
canalizado para o Fundo Profit Sharing que foi 
distribuído pelos colaboradores de 102 países, 
principalmente sob a forma de ações gratuitas.

 
A promoção de medidas que potenciem  
o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional 
das suas pessoas é outra prioridade da 
gestão da empresa em Portugal que valoriza 
que os colaboradores aliem a competência  
e eficiência profissional com a satisfação no 
trabalho. A pensar neste aspeto a empresa 
disponibiliza internamente uma série de 
serviços e comodidades a pensar na saúde  
e bem-estar das suas pessoas, como sejam 
um serviço permanente de enfermagem  
e de médico de clínica geral, psicólogo, 
ginásio, entregas de serviços de lavandaria, 
produtos hortícolas, farmácia, entre outros.

A Siemens Portugal promove de forma  
ativa a criatividade e a flexibilidade, dando  
a possibilidade à generalidade das pessoas 
para que, até duas vezes por semana,  
trabalhem de forma remota a partir de sua 
casa ou a partir dos escritórios partilhados 
situados na fábrica de Quadros Elétricos  
em Corroios.

Sustentabilidade | Relatório e Contas 2018

Além do Profit Sharing, o programa Global Share 
Matching da Siemens (que prevê a atribuição de 
ações gratuitas por determinado número de ações 
adquiridas), constitui, para a empresa, o núcleo  
da cultura de participação no capital, e é um dos 
maiores programas do mundo de remuneração  
de colaboradores sob forma de ações.

1 ownership culture 25



Fruto deste investimento, pelo segundo ano 
consecutivo, a Siemens integrou um dos dez 
primeiros lugares do ranking que mede as 
empresas mais atrativas para se trabalhar  
em Portugal. Subiu um lugar no Randstad 
Employer Brand Award 2018, para a oitava 
posição, e venceu a categoria “Utilização  
de Tecnologia de Ponta”.

O Randstad Employer Brand Research é o 
maior estudo independente de employer 
branding, desenvolvido junto da população 
ativa e promovido pela Randstad há 17 anos 
em 30 países, com respostas de mais de 175 
mil pessoas. Em Portugal existe desde 2016 
e identifica as empresas que mais capacidade 
de atração exercem no mercado de trabalho, 
tendo em conta critérios como o salário, 
equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, 
oportunidades de carreira e formação, entre 
outros.

A Siemens Portugal tem, por tudo isto, conse-
guido reter recursos humanos com elevado 
nível de conhecimento e de especialização, 
mas continua apostada em captar e atrair 
novos talentos. 

Em 2018 a empresa lançou uma campanha  
de employer branding, na qual promove  
o Lisbon Tech Hub, o centro de competências
localizado em Portugal que desenvolve e 
exporta soluções de tecnologias de informação 
(TI) que são utilizadas pelos mais de 370 mil 
colaboradores da empresa a nível mundial.  

Através desta campanha a Siemens apresentou 
as novas vertentes em que atua e reforçou  
a sua atratividade enquanto empregador  
de eleição, recordando que tem disponíveis 
oportunidades de emprego para um dos 
maiores centros de tecnologias de informação 
mundiais da multinacional. No Lisbon Tech 
Hub trabalha uma equipa em crescimento, 
que conta já com mais 600 pessoas, que 
tem verdadeiro impacto na reinvenção 
digital do mundo atual. A empresa anunciou 
durante o ano de 2018 que, até 2020, esta 
equipa contará com 1000 profissionais. 

Simulação do processo  
de remoção de uma lâmina 
numa turbina a gás

Relatório e Contas 2018 | Sustentabilidade
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Formação

A Siemens incentiva os seus colaboradores  
a estarem constantemente a aprender, o 
chamado life long learning, de forma a 
manterem-se empregáveis e valorizados. 

A nível global a empresa investiu em 2018 
mais de 514 milhões de Euros na formação e 
desenvolvimento contínuo das suas pessoas.

Em 2018 os colaboradores da Siemens Portugal 
tiveram  54.200 horas de formação, em 
formato presencial e e-learning, com um 
foco cada vez maior nas áreas da digitalização 
e na forma como pode ser utilizada em prol 
do negócio.

Um dos destaques foi o lançamento do portal 
“Digitalization Learning World”, aberto a toda 
a organização, em que cada colaborador pode 
construir o seu próprio percurso formativo  
de acordo com as suas necessidades: o portal 
combina vídeos de especialistas, dicas, artigos 
da especialidade, chats, e formações online, 
como o “Digital Knowledge Challenge”.

Uma das outras vertentes da formação  
da Siemens Portugal são os programas de 
estágios promovidos pela empresa. No ano 
comercial de 2018, a Siemens recebeu 89 
estagiários profissionais, que desempenharam 
funções nas áreas da eletrónica, TI, automação, 
mecatrónica, finanças, gestão e administração, 
entre outras. Os programas de estágios que 
a Siemens desenvolve têm, por norma, uma 
taxa de empregabilidade que ronda os 80%, 
ou seja, a grande maioria dos estagiários acaba 
por ser integrada na organização. No mesmo 
período, 59 alunos escolheram a Siemens 
para realizar os seus estágios curriculares.

No mesmo âmbito, em janeiro, e porque  
a comunidade financeira representa 35%  
da força de trabalho da Siemens, a empresa 
lançou o Finance Trainee Program. Trata-se  
de um programa de estágios anuais remu-
nerados, para estudantes recém-graduados 
na área financeira, que constitui uma opor-
tunidade para os candidatos integrarem uma 
empresa nacional sólida, a operar em contexto 
multinacional, e conhecerem diferentes 
atividades dentro da área financeira. 

Lançamento do Finance 
Trainee Program

Na primeira edição do programa foram 
disponibilizadas 18 vagas e a taxa de retenção 
foi de mais de 90%, visto que a maioria dos 
candidatos que concluíram o estágio foi 
integrada na Siemens. Atualmente trabalham 
nas mais diversas áreas de negócio e nos  
centros de serviços partilhados.

Sustentabilidade | Relatório e Contas 2018
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Saúde e segurança no trabalho 

Na Siemens os serviços de saúde e segurança 
no trabalho vão muito além do que é exigido 
por lei e a preocupação com estes temas 
existe desde a fundação da empresa há mais 
de 170 anos, altura em que o seu fundador 
deixava já registado que a motivação e o 
desempenho dos seus colaboradores - e sua 
saúde em particular - eram vitais para o 
sucesso da empresa. Este princípio ainda hoje 
orienta as atividades da Siemens em gestão 
de saúde e segurança.

Por esse motivo, para além de cumprir a sua 
responsabilidade social como empregador, 
apoia os colaboradores na manutenção da 
sua melhor capacidade de desempenho ao 
longo de todo o seu percurso profissional, 
garantindo assim a competitividade de 
longo prazo da empresa.

Um dos exemplos desta promoção  
é o Programa Global Healthy@Siemens  
que impulsiona um processo de melhoria 
contínua na gestão da saúde, promove o 
bem-estar físico, mental e social dos seus 
colaboradores a quatro níveis: bem-estar 
psicossocial, atividade física, nutrição 
saudável e assistência médica. 

Um dos temas em destaque em 2018 foi  
a saúde mental tendo sido lançada uma 
campanha de sensibilização para o tema  
por parte dos colaboradores e respetivas 
chefias.

A empresa promove uma cultura de Zero 
Harm - acredita que a marca de zero acidentes  
é possível se todos zelarem uns pelos outros,  
ao mesmo tempo que reduz riscos no local  
de trabalho, cria ambientes de trabalho 
saudáveis e ajuda as suas equipas a dominar  
os desafios do mundo de trabalho de hoje.

Foram implementadas campanhas de sensibi-
lização para vários aspetos da segurança no 
local de trabalho tendo como objetivo reduzir 
o número de acidentes nas suas instalações. 
Uma das áreas cobertas foi a segurança nas 
escadas que teve uma campanha própria 
para chamar a atenção das pessoas para  
a necessidade de se movimentarem pelas 
escadas de forma atenta e segura, sem 
telemóveis ou computadores, e com especial 
alerta para o uso do corrimão.

 

Cidadania Corporativa

De igual forma, a Siemens mantém o seu foco 
no apoio ao desenvolvimento sustentável  
da sociedade, sendo um parceiro muito ativo 
na área da cidadania corporativa e da res- 
ponsabilidade social focada em três áreas: 
promoção do acesso à tecnologia, à educação 
e programas de apoio à sociedade e ambiente. 

Em Portugal, como no resto do mundo,  
a Siemens atua com uma lógica Business  
to Society, ou seja, a empresa acredita que  
o negócio só faz sentido se tiver um impacto 
positivo na sociedade em que decorre. E não 
há área em que isto faça mais sentido do 
que a educação. 

Sustentabilidade | Relatório e Contas 2018

Em 2018, a Siemens Portugal conduziu 64 Safety 
Walk & Talks em projetos de norte a sul do país. 
Estas ações, promovidas por 48 gestores de topo  
da empresa, visam reforçar a cultura de segurança 
e promovem uma maior consciencialização sobre 
os comportamentos a adotar durante os projetos 
garantindo que são cumpridos e vividos os mais 
exigentes requisitos de segurança.
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Através de várias iniciativas desenvolvidas 
com os objetivos de formar e orientar os 
mais jovens, de requalificar as competências 
de quem trabalha em áreas que perderam 
relevância e de incentivar as suas pessoas  
a estarem constantemente a aprender,  
a Siemens acredita estar a criar valor para  
si, para todas as entidades que atuam nos 
seus mercados, e para o País como um todo. 

Neste âmbito, em 2018 a Siemens promoveu, 
em parceria com a Happy Code, o Workshop 
de Introdução à Programação, destinado  
aos filhos dos colaboradores da Siemens, 
com idades entre os 7 e os 18 anos, em que 
os introduziu no mundo da criação de jogos  
e apps, do empreendedorismo e do desen-
volvimento de um plano de negócio  
e Design Thinking. 

Foi ainda renovado o Desafio Geração Simaris 
Design, iniciativa lançada em 2017 e que tem 
tido um impacto positivo na vida profissional 
dos participantes. Destes mais de uma dezena 
está atualmente a estagiar ou a trabalhar na 
Siemens ou em projetos.

A segunda edição deste desafio contou com  
a participação de 34 equipas, compostas por 
68 alunos de 13 universidades portuguesas. À 
final foram as 12 melhores equipas, apuradas 
em duas semifinais realizadas em fevereiro, 
em Alfragide e no Freixeiro (Porto). 

O bom trabalho dos vencedores Ricardo Carreira 
e Alfredo Carreira, do Instituto Politécnico de 
Leiria, foi recompensado com uma viagem ao 
Centro Totally Integrated Power da Siemens, 
na Alemanha, e com estágios na Siemens em 
Portugal. Em segundo lugar ficaram os alunos 
Tiago Azenha e Fábio Ferreira, da Universidade 
de Aveiro, tendo sido também premiados com 
estágios na empresa. 

O desafio final deste ano contou ainda com  
a presença de representantes da Siemens da 
Alemanha, Espanha e Dinamarca, que estão  
a planear lançar desafios idênticos nos seus 
países e quiseram perceber melhor a dinâmica 
e o formato do desafio.

Noutras latitudes, os alunos da escola Dom 
Bosco, em Cacuaco, Angola, puderam realizar, 
em fevereiro de 2018, um conjunto de  
experiências científicas utilizando os 300 kits 
“Matuta Júnior” oferecidos pela Siemens 
Angola. O objetivo desta iniciativa foi fomentar 
o interesse dos alunos pelas áreas das ciências
e engenharias, numa iniciativa da Associação 
Grupo Amizade e da Siemens em Angola.

Em maio foram entregues pela Siemens 
Moçambique outros 300 kits “Matuta Júnior” 
em conjunto com a Hidroelétrica de Cahora 
Bassa, a duas escolas do Songo, na província 
de Tete. Cerca de 1.600 alunos, com idades 
entre os 5 e os 10 anos, foram abrangidos  
por esta iniciativa.

Ao nível social e de reintegração, a Siemens 
continuou a apoiar a associação Serve the 
City, através da participação nos Jantares 
Comunitários organizados por esta instituição. 

Com esta estratégia, a Siemens dá o  
seu contributo para os objetivos de  

desenvolvimento sustentável definidos  
pelas Nações Unidas, o que ambiciona,  

que todos sem exceção, tenham acesso  
a uma educação de qualidade. 

Desafio Geração 
Simaris Design 

2018
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Estes jantares constituem uma experiência 
singular e inovadora, na qual pessoas  
desprovidas de uma habitação e outras 
socialmente fragilizadas são convidadas  
a sentar-se à mesma mesa com voluntários 
das mais diversas proveniências. O objetivo 
é promover a proximidade social e combater 
a indiferença criada pelo choque de dispari-
dades económicas. 

Abraçando um causa nacional, mais de 500 
colaboradores da Siemens participaram no 
início do ano de 2018 numa ação de limpeza 
e reflorestação do Pinhal de Leiria. Esta foi  
a maior ação de voluntariado alguma vez 
organizada pela Siemens Portugal, que  
contou com a plantação de cerca de 35 mil 
árvores num só dia e com a doação de um 
total de 45 mil outras árvores. As zonas 
intervencionadas foram as do Pinhal de 
Leiria e da Charneca do Nicho, num total  
de 59 hectares.  

A ação, desenvolvida em parceria com a 
União das Freguesias de Souto da Carpalhosa 
e Ortigosa e o Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas, pretende contribuir 
para a rápida reflorestação da área ardida do 
Pinhal de Leiria, após os incêndios de outubro 
de 2017.

Atividade “Matuta Júnior”  
nas escolas do Songo,  
Moçambique

Atividade de voluntariado, 
Renascer do Rei, no Pinhal  
de Leiria
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Ambiente

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 competi-
tividade dos seus clientes e ajuda no com-
bate às alterações climáticas. O valor anual 
das emissões poupadas situa-se na ordem 
das 609 milhões de toneladas por ano.

Recorde-se que a Siemens foi a primeira 
empresa industrial a comprometer-se com 
a neutralidade carbónica a partir de 2030  
e para tal irá investir cerca de 100 milhões 
em programas de eficiência energética  
nas suas fábricas e edifícios até 2020.  

Em Portugal, a empresa lançou no mercado 
o software para melhorar a qualidade do ar
nas cidades: o City Air Management (CyAM). 
A apresentação do projeto teve lugar na 
conferência “Cidades e Infraestruturas 
Inteligentes”, na sede em Alfragide, onde 
foram ainda apresentadas e debatidas 
soluções tecnológicas com vista aos desafios 
futuros das cidades sustentáveis na era digital.

Localmente a empresa continua também 
apostada em baixar as emissões e consumos 
associados às suas operações, bem como em 
aumentar a taxa de recuperação de resíduos 
produzidos, tendo para o efeito lançado uma 
campanha interna, a ‘We Recycle’, para 
relembrar as boas práticas da separação dos 
resíduos e esclarecer dúvidas existentes.

Inovação

A Inovação tem evoluído no sentido de se 
focar cada vez mais na criação de valor e de 
novos modelos de negócio, em detrimento  
do foco apenas na tecnologia. 

A Siemens acompanha essa mudança e as suas 
atividades de Investigação e Desenvolvimento 
(I&D) concentram-se hoje não apenas na 
criação de produtos e soluções, mas também 
de novos serviços e modelos de negócio 
disruptivos, que gerem valor para os seus 
clientes e para a empresa. 

No ano fiscal de 2018, a Siemens investiu 5,6 
mil milhões de Euros em I&D a nível global, 
um valor que tem vindo a aumentar ano após 
ano. Neste período a empresa detinha aproxi-
madamente 65.000 patentes concedidas em 
todo o mundo. 

Com uma estratégia de inovação sistemática, 
alinhada entre equipas centrais de I&D e as 
áreas de negócio, a empresa mudou em 2018 
a forma como faz Investigação e Desenvolvi-
mento e criou o conceito de tecnologias 
estratégicas para a empresa. São 14 as áreas 
em que a Siemens está focada em liderar, no 
presente e no futuro: manufatura aditiva, 
robótica, aplicações blockchain, mobilidade 
elétrica e conectada, conectividade, ciber- 
-segurança, análise de dados e inteligência 
artificial, sistemas de energia descentralizados, 
armazenamento de energia, futuro da  
automação, materiais, eletrónica de potência, 
simulação e gémeos digitais, bem como 
sistemas e processos de software.

O objetivo desta abordagem é aumentar  
o impacto dos desenvolvimentos, de forma
transversal a todas as áreas de negócio, e 
reforçar a sua competitividade num mercado 
que se carateriza por evoluções constantes  
e rápidas, fruto da introdução de tecnologias 
disruptivas.

Alavancar o conhecimento das regiões foi 
outra das medidas desta reorganização 
estratégica, da qual a Siemens em Portugal 
beneficiou de forma direta. 

Ao todo, no ano comercial de 2018,  
575 colaboradores participaram em ações  

de voluntariado organizadas pela Siemens,  
tendo dedicado 4300 horas do seu tempo  

a atividades de cariz social.

A empresa mantém a política  
de disponibilizar 16 horas por ano  

para cada colaborador poder  
participar em ações de voluntariado.
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Desenvolvimento nacional

A sede da empresa localizou em Portugal 
atividades de desenvolvimento em duas das 
áreas tecnológicas estratégicas: mobilidade 
elétrica e sistemas e serviços de energia.

Fruto desta decisão, a Siemens anunciou em 
junho de 2018 um investimento de 5 milhões 
de euros, a ser feito em Portugal nos próximos 
dois anos. O foco são três projetos de investi-
gação e desenvolvimento nas duas áreas 
mencionadas, mas também o impulso  
a tecnologias chave para a digitalização  
do tecido empresarial do país. 

Na área da energia um dos projetos em curso 
é de data analytics aplicada à eficiência 
energética, e destina-se essencialmente  
a grandes consumidores de energia que 
também sejam produtores, permitindo a 
otimização do mix energético e a melhoria  
da estrutura de custos dos clientes. O segundo 
projeto na área da energia tem como objeto  
a disponibilização de energia em locais 

remotos, sem necessidade de infraestrutura 
de rede, um dos maiores desafios dos países 
em desenvolvimento onde a energia é essen-
cial para a sua prosperidade socioeconómica.

Na área da mobilidade o desenvolvimento  
a ser feito a partir de Portugal versa sobre 
sistemas de carregamento inteligente para 
autocarros elétricos, dando assim resposta 
ao aumento crescente de veículos elétricos 
rodoviários afetos a serviços de transporte 
coletivo. Os carregamentos inteligentes 
podem contribuir para a utilização de baterias 
de menor dimensão e permitem reduzir as 
necessidades de capacidade instalada da 
infraestrutura de energia.

Os três projetos têm como base tecnológica  
o MindSphere, o sistema operativo aberto da
Siemens para a Internet das Coisas, baseado 
na nuvem.

Sustentabilidade | Relatório e Contas 2018
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No âmbito do SIFIDE (Sistema de Incentivos Fiscais à I&D 
Empresarial), a Siemens Portugal obteve um crédito fiscal 
56% superior ao do ano anterior, resultado dos projetos 
submetidos e aceites no programa. Os fatores de avaliação 
têm em conta o carácter inovador dos projetos por via da 
implementação de novas soluções e processos ou de adoção 
de tecnologias que dêem resposta a um desafio existente.  
Em 2018 a empresa submeteu seis projetos nas áreas dos 
edifícios inteligentes, mobilidade, energia e análise de dados.

Transformação digital

Dando continuidade à aposta feita na criação de laboratórios 
aplicacionais e espaços de experimentação e de desenvolvi-
mento conjunto com clientes e parceiros, a empresa registou 
uma forte dinâmica nos dois centros criados em 2017.  
Na área da Indústria, o I-Experience Center 4.0 localizado 
nas instalações de Alfragide serviu de palco a cerca de 20 
desenvolvimentos de projeto e provas de conceito, envol-
vendo startups, universidades e empresas nacionais.

Inaugurada há um ano, esta estrutura tem como objetivo 
servir de incubadora de desenvolvimento e experimentação 
de novas soluções e conceitos ligados ao paradigma da 
Indústria 4.0, tendo registado perto de 400 visitas.

Todo o processo de criação está assente em MindSphere. 
Através desta solução, todos os produtos, instalações, processos 
e equipamentos que compõem o processo produtivo ficam 
conectados entre si, permitindo uma análise rápida e eficaz 
de grandes quantidades de dados e uma tomada de decisão 
melhor fundamentada. 

A inovação assenta 
na transformação 
digital.
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Uma das valências que este espaço oferece  
é a de se poder simular  ecossistemas cara- 
terísticos de determinados espaços e de 
centralizar nos sistemas existentes a moni- 
torização remota de edifícios e outras  
infraestuturas, obtendo assim um nível de 
dados essencial para adequar as condições 
técnicas de uma instalação, executar ma-
nutenção e gestão integradas ou ainda 
monitorizar, por exemplo, a performance 
energética dos edifícios. Já foram desen-
volvidos e simulados, em parceria com os 
clientes finais, cerca de 15 projetos nas áreas 
das instalações farmacêuticas, hospitalares, 
telecomunicações, banca, utilities de energia, 
retalho, entre outras.

Serviços digitais criam novos  
modelos de negócio  

A Siemens em Portugal tem sido ainda o 
embrião de desenvolvimento tecnológico e 
de novos modelos de negócio. Desenvolvidos 
por equipas locais, estes conceitos focam-se 
essencialmente em serviços na área da digi- 
talização e têm conquistado o interesse de 
clientes por todo o mundo.  

Um dos exemplos é na área da energia, com 
os “Black Start”, uma forma de dotar centrais 
termoelétricas de ciclo combinado com a 
capacidade de se recolocarem em serviço 
sem terem necessidade de recorrer às redes 
de transporte ou distribuição de energia para 
o seu restauro.

Holanda, Dinamarca e Inglaterra são alguns 
dos países na linha da frente na adoção 
deste tipo de solução, num contexto europeu 
em que o peso das renováveis tem vindo  
a aumentar, com uma forte influência na 
estabilidade da rede, ao mesmo tempo que 
se caminha para um modelo sem fontes  
de produção de energia  a partir de carvão  
e nuclear, que garantiam o restauro das 
centrais a gás em caso de apagão. A equipa 
da Siemens Portugal desempenha hoje um 
papel essencial na transformação e moder- 
nização energética, e é pioneira no conceito 
e na implementação desta funcionalidade 
com as centrais em funcionamento.

Na área de mobilidade é merecedor de 
destaque o sistema de inteligência artifical 
aplicado no sistema de bicicletas partilhadas 
de Lisboa, um projeto onde a Siemens  
é responsável pela instalação, manutenção  
e operação. 

O sistema português é uma das maiores 
operações de bicicletas elétricas da Europa.  
No espaço de um ano foram feitas mais de 
um milhão de viagens nas bicicletas da rede, 
que conta com 1410 bicicletas e 140 estações. 
Para garantir o equilíbrio do sistema,  
a manutenção preventiva e corretiva, bem 
como a operação do centro de controlo, a 
Siemens está a recorrer à análise dos dados 
gerados e criou algoritmos avançados de 
previsão para gerir a dispensa das bicicletas 
nas estações e na gestão do carregamento. 

Desta forma é possível saber em tempo real 
quantas estações de ancoragem de bicicletas 
estão disponíveis num determinado local ou 
quando é expectável que fiquem disponíveis. 
De referir que Lisboa é a primeira referência  
da Siemens a nível global na gestão de um 
sistema nos chamados modos suaves, e  
a equipa portuguesa tem participado em 
diversos fóruns e eventos internacionais da 
especialidade para promoção e divulgação  
do conceito que se pretende que caminhe 
cada vez mais no sentido da conectividade  
com a rede de transportes públicos e os  
outros modos de transporte, a fim fazer 
uma gestão inteligente de toda a mobilidade 
de uma cidade.

Na área dos laboratórios aplicacionais para  
edifícios, o Building Technologies Center  

foi um dos três espaços criados para o  
desenvolvimento e implementação de  

soluções inteligentes para edifícios,  
nomeadamente proteção contra incêndios,  

segurança, automação, eficiência energética,  
e segurança da informação dos mesmos.
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De mencionar que a empresa sediou em 
Portugal o centro de competências global na 
área do IT em 2014. Fruto da enorme dinâmica 
e qualidade dos serviços prestados o Lisbon 
Tech Hub, que conta com mais de 600 profis-
sionais viu confirmado um plano de expansão 
para mais 400 postos de trabalho na área das 
tecnologias de informação até 2020.

As equipas deste Hub trabalham com um 
foco especial nas áreas da cibersegurança, 
inteligência artificial e robótica. Em conjunto 
com os cerca de 25 mil engenheiros de 
software que integram a equipa global da 
Siemens, exploram todo o potencial da 
digitalização e criam um impacto positivo na 
sociedade - em todas as áreas de intervenção 
da empresa, da indústria à energia, passando 
pelas infraestruturas e os transportes.

Confirmado um plano  
de expansão para mais 
400 postos de trabalho 
na área das tecnologias 
de informação até 2020.

Sistema de bicicletas elétricas 
partilhadas de Lisboa
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LISBON TECH HUB

QUASE
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MILHÕES DE CONSUMIDORES
DE ENERGIA EM PORTUGAL 
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BUILDING 
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CONSUMO NACIONAL 
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23a

% REPRESENTATIVA DO CONSUMO 
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40%
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~
600
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PORTUGAL É A 23ª ECONOMIA 
MAIS PREPARADA A ADOTAR A 

INDÚSTRIA 4.0 DE UM CONJUNTO 
DE 45 PAÍSES ANALISADOS

>1
MILHÃO DE VIAGENS
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MOBILITY



POWER AND GAS |
POWER GENERATION
SERVICES

28 PAÍSES

Nº DE HORAS DE TRABALHO
DAS EQUIPAS SIEMENS

PRESENÇA DO CENTRO 
DE COMPETÊNCIAS

PROJETO 
ENERCON

7362

TURBINAS A VAPOR 
DA SIEMENS REPRESENTAM

CAPACIDADE INSTALADA EM CENTRAIS 
DE BIOMASSA EM PORTUGAL

85%
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O setor energético atravessa 
uma fase de mudança, sobre- 
tudo do recurso a combustí-
veis fósseis para formas de 
energia tidas como mais ‘lim-
pas’ e renováveis. Como tal, a 
Siemens, que desenvolve tec-
nologia de ponta e soluções 
inovadoras e especializadas 
nesta área, assume-se como 
um parceiro natural para as 
empresas do setor, em Portu-
gal ou noutros países.  
 
A prová-lo estão os projetos que a Siemens 
Power and Gas e Power Generation Services 
(PG/PS) executou em 2018 para a EDP, como  
a modernização da Central do Carrapatelo,  
a remodelação da Central Hidroelétrica de 
Cefra, ou ainda outros no segmento hídrico 
como a Valeira, Belver, Aguieira e Alqueva.  
A EDP foi apenas um dos vários clientes 
nacionais em 2018, merecendo igualmente 
destaque o contrato de manutenção de longa 
duração celebrado com a Companhia Térmica 
Tagol para uma turbina a gás, em Almada.  
A nível internacional, a Siemens foi ainda 
escolhida para projetos de Black Start: um da 
Enecogen, no porto de Roterdão, Holanda; 
outro na nova central de ciclo aberto de 
Spalding, Reino Unido. 

Em 2018 a relação entre a Siemens e a EDP 
voltou a ser extensa e profícua, com a elétrica 
portuguesa a procurar os serviços da Siemens 
PG/PS em diversas áreas geográficas, em terra 
ou na água.  

Um dos projetos adjudicados pela EDP à 
Siemens foi o da modernização do aproveita-
mento hidroelétrico da Central do Carrapatelo, 
nas margens do rio Douro, na fronteira dos 
distritos do Porto e de Viseu, com uma potência 
instalada de 201 MW. A EDP entregou à 
Siemens a engenharia, produção, transporte  
e instalação dos disjuntores de alternador 
dos grupos 1, 2 e 3 desta central, bem como 
as alterações na instalação decorrentes da 
sua substituição.

Foram utilizadas celas de média tensão 
Siemens 8BK40, para uma corrente de serviço 
de 5300 A, com ventilação forçada - uma 
solução que não é standard na Siemens. Foi 
necessário desenvolver uma engenharia 
especial de detalhe, quer em termos elétricos, 
quer em termos mecânicos e de layout de 
implantação. As intervenções no grupo 1 e 3 
foram concluídas com sucesso e dentro do 
planeamento previsto. A intervenção no 
grupo 2 está agendada para 2019. 

Este projeto integra uma longa lista de 
referências desenvolvidas pela Siemens 
nesta área, da qual fazem parte as centrais 
de Crestuma-Lever, da Valeira, de Vila Nova  
e de Nunes. Recentemente, a empresa ganhou 
também o concurso para o fornecimento  
e instalação dos disjuntores de alternador  
da Central do Torrão, de 140 MW.  

A EDP também confiou à Siemens o projeto 
de revisão e remodelação dos dois geradores 
da Central Hidroeléctrica de Cefra, em 
Cabeceiras de Basto, bem como a substituição 
dos respetivos sistemas de excitação, que se 
encontravam em fim de ciclo. Esta central 
tem uma potência instalada de 1,1 MW.

Power and Gas, 
Power Generation
Services

Barragem do Carrapatelo  
no rio Douro
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Aproveitamento Hidroelétrico 
da Valeira, no rio Douro

O projeto incluiu a engenharia, produção, 
transporte e instalação dos reguladores de 
tensão dos sistemas de excitação dos grupos 
1 e 2, do tipo brushless, bem como a benefi-
ciação dos alternadores e algumas alterações 
na instalação, efetuadas no decorrer da 
intervenção. No que concerne a tecnologia, 
foram instaladas, pela primeira vez em 
Portugal, as mais recentes versões das 
soluções Digureg 2 da Siemens. 

A Siemens já realizou outros projetos na área 
dos sistemas de regulação e excitação, com 
recurso a esta tecnologia e à tecnologia  
Thyripol, dos quais se destacam as intervenções 
feitas nas centrais de Belver (cinco grupos) e 
da Valeira (três grupos). A par das intervenções 
feitas em Portugal, o centro de competências 
de energias renováveis também já recebeu 
solicitações para participar em projetos 
internacionais, nomeadamente em Cuba,  
no México e na Suécia. 

Ainda com a EDP, a Siemens viu serem-lhe  
confiados vários projetos no segmento 
hídrico, para dar continuidade à remodela-
ção de centrais.
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No Alqueva, para o fornecimento de um 
sistema de compensação do fator de potência 
em média tensão para os transformadores 
em regime vazio. A implementação desta 
solução respondeu à necessidade urgente da 
EDP em eliminar os custos de energia reativa 
quando os grupos não estão em operação. 
Foi concluído e permitiu que, logo após a 
sua colocação em serviço, a EDP deixasse de 
pagar energia reativa. O projeto e a solução 
encontrada pela Siemens receberam os 
maiores elogios por parte do cliente.

E na Aguieira, no Rio Mondego, projeto  
que se segue ao do Alqueva e que lhe  
é semelhante em tudo.

Em Belver, no Rio Tejo, para alteração da 
configuração da subestação da SHPP Belver, 
com mudança de layout dos transformadores, 
que permitirá ao cliente uma melhor  
exploração e manutenção das instalações  
de média tensão e alta tensão. Foi concluído 
o primeiro grupo e o segundo será concluído 
em 2019. O sucesso do projeto no primeiro 
grupo, dentro dos prazos e com elevada 
qualidade foi novamente objeto de referên-
cia e agradecimento do cliente. 

Em Valeira, no Rio Douro, que, na realidade, 
são dois projetos, consiste um na moderniza-
ção dos disjuntores alternadores dos três 
grupos e o outro visa a modernização dos 
sistemas Thyripol de excitação dos três 
grupos. Ambos os projetos prevêem a alteração 
para disjuntores alternadores de última 
geração, com design específico incluindo 
ventilação e adaptação ao layout existente. 
Em ambos, os dois primeiros grupos já foram 
concluídos em 2018 e o terceiro grupo ficará 
concluído em 2019.

Ainda no âmbito do segmento hídrico, a PG em 
conjunto com a EDP, venceu o prémio interna-
cional VGB Quality Award 2018, pelo projeto  
de Frades II, atribuído pela VGB PowerTech, 
associação internacional de produção  
e armazenamento de energia e calor. 

A PG em conjunto com  
a EDP venceu o prémio  
internacional VGB Quality 
Award 2018 pelo projeto  
de Frades II.
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Esta central hidroelétrica do norte do país 
tem o mecanismo de bombagem reversível 
mais potente da Península Ibérica e o segundo 
mais potente do mundo, e representa  
uma inovação tecnológica que contribui  
para a estabilização da rede elétrica nacional 
e para a expansão da produção de energia 
de fontes renováveis em Portugal.  

A EDP escolheu o consórcio Siemens/Voith 
para este projeto de engenharia mecânica  
e eletrotécnica, no qual a Siemens forneceu 
as infraestruturas elétricas, os serviços 
auxiliares elétricos, os sistemas de comuni-
cação, ventilação, bombagem e segurança, 
bem como as pontes rolantes necessárias  
ao funcionamento da central. O consórcio 
foi ainda responsável pela integração na 
central e nas estruturas de construção civil 
de todos os sistemas elétricos e mecânicos.

Estas intervenções estão em linha com  
a parceria que as duas empresas têm mantido 
ao longo dos anos e que já fez com que 
colaborassem em vários projetos de reabili- 
tação e de novas centrais hidroelétricas em 
Portugal, que têm dominado a estratégia 
para o futuro da EDP. 

O know-how da Siemens 
é, nesse sentido, um 
componente importante 
nesta alteração de paradigma  
na produção energética 
em Portugal, que está cada 
vez mais orientada para 
as renováveis.

Ainda em solo português, a Companhia 
Térmica Tagol renovou a sua confiança na 
Siemens ao voltar a entregar a manutenção 
da sua turbina a gás, instalada na unidade 
fabril de Almada, para fornecimento de vapor 
ao processo de produção da Sovena (grupo 
português, pertencente à Nutrinveste, uma 
holding do sector Agroindustrial do Grupo 
Jorge de Mello). A Siemens é o fabricante  
da turbina a gás instalada neste projeto, 
tendo por isso conhecimento privilegiado  
do seu funcionamento. 

Refinaria da Galp, 
Sines

Essa vantagem competitiva permite um 
posicionamento como parceiro preferencial 
para a execução das atividades de manutenção, 
adicionando valor ao que seria uma execução 
de manutenção simples e programada.

A área Power Generation Services continua 
também a participar nos maiores projetos 
nacionais de melhoria da eficiência energética 
e de processo produtivo de instalações 
industriais, como o projeto do aumento  
de potência da turbina do grupo compressor 
de gás bruto da Repsol ou o projeto que se 
encontra a decorrer nas instalações da Galp 
em Sines para aumento da capacidade da 
unidade de FCC (Fluid Catalytic Cracking).
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No segmento da biomassa, a Siemens está 
fornecer uma nova turbina a vapor de con-
densação, modelo SST-400, para a nova cen- 
tral da Bioelétrica do Mondego (Grupo Altri) 
na unidade industrial da Celbi em Leirosa, 
Figueira da Foz. O novo grupo gerador tem 
uma potência de 41 MW e deverá entrar em 
operação em julho de 2019. 

A nova central reforça a liderança da Bioelétrica 
e do Grupo Altri no setor da biomassa em 
Portugal. Trata-se de um projeto estratégico 
para a Bioelétrica, que irá permitir aumentar  
a capacidade de produção elétrica baseada em 
biomassa dedicada dos atuais 70MW para cerca 
de 110MW. A Siemens forneceu quatro das 
cinco turbinas a vapor perfazendo cerca de 
90% da capacidade instalada. 

No total, a empresa forneceu nove das onze 
turbinas a vapor instaladas em centrais de 
biomassa em Portugal, cerca de 85% da 
capacidade. Esta nova central será uma das 
maiores de biomassa dedicada da Europa.

Quanto a projetos internacionais, em 2018  
a engenharia portuguesa voltou a interna-
cionalizar-se pela mão da Siemens, para  
a Holanda e para o Reino Unido. A área  
Power Generation Services ganhou dois  
contratos para dotar centrais termoelétricas  
de ciclo combinado com a capacidade  
Black Start, que coloca em operação a 
central sem ter necessidade de recorrer  
às redes de transporte ou distribuição  
de energia, para depois contribuir para  
o seu restauro.  
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A nível internacional, a Siemens  
foi ainda escolhida para projetos 
de Black Start: um da Enecogen,  
no porto de Roterdão, Holanda; 
outro na nova central de ciclo 
aberto de Spalding, Reino Unido.



Central da Enecogen 
na Holanda

No caso da Holanda, tratou-se de uma central no porto de 
Roterdão que pertence à Enecogen, uma empresa veículo, 
detida pela Eneco (Holanda) e Dong (Dinamarca), com o 
projeto a ser cofinanciado pela TenneT (operador de rede). 
No Reino Unido, tratou-se da nova central de ciclo aberto  
de Spalding, com o projeto a ser desenvolvido em estreita 
cooperação com a Siemens UK.

Para além de diversas atividades de reengenharia da central, 
o projeto inclui também o fornecimento de sete motores a 
gás da Dresser Rand com 1.050 kW cada, bem como o 
comissionamento do sistema. A data de conclusão está 
prevista para Agosto de 2019.

Em Angola, a Siemens, através das divisões PG/PS, continuou 
a dar resposta às várias solicitações que recebeu dos seus 
clientes na área do service para turbinas e compressores 
que estão em funcionamento em diversas instalações em 
terra e offshore.

Neste âmbito, chegou a Angola, a Kaombo Norte, uma 
plataforma flutuante de produção e armazenamento de 
petróleo, na qual durante o ano as equipas da Siemens 
levaram a cabo trabalhos de comissionamento. Este é um 
dos maiores projetos de exploração de crude em águas 
ultraprofundas de África.

Por último, de referir a comemoração dos dez anos do 
centro de competência de comando e controlo de centrais 
de produção de energia. Uma década a criar soluções de 
engenharia, instalação e colocação em serviço de centrais em 
todo o mundo. Desde a sua fundação em 2008, esta equipa 
com mais de 40 colaboradores já desenvolveu projetos em 
todas as geografias. Este ano começa um novo ciclo ao 
voltar-se para o desenvolvimento de produtos e soluções 
digitais para análise de dados e suporte aos seus clientes 
com novas soluções, agora apenas disponíveis em ambientes 
IoT (Internet of Things).
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ENERGY 
MANAGEMENT

832.560

FORNECIMENTO DE ENERGIA 

CONTADORES INTELIGENTES 
(SMART METERS) FORNECIDOS 
EM PORTUGAL

PARQUE SOLAR 
DE MOCUBA, MOÇAMBIQUE

MIL PESSOAS

175

PRODUÇÃO DE ENERGIA
NA CENTRAL FOTOVOLTAICA 
SOLARA4, PORTUGAL

GWH

383



Hidroelétrica de Cahora Bassa, Moçambique



A capacidade de internacionalização da 
Siemens também ficou bem vincada com  
os projetos desenvolvidos além-fronteiras, 
onde se destacam a contratação para  
a renovação da subestação elétrica de  
Mocuba da Eletricidade de Moçambique, em 
Moçambique, ou a parceria entre a Siemens 
Portugal e a Electra, para a construção de 
dois laboratórios de ensaios nas Ilhas de São 
Vicente e de Santiago, em Cabo Verde.

Seguindo uma lógica geográfica para os 
principais projetos que envolveram a EM, 
começamos pelo Norte de Portugal, em 
Gouvães, Trás-os-Montes. Neste local, a 
Iberdrola está a desenvolver o Projeto Alto 
Tâmega, um dos maiores empreendimentos 
hidroelétricos da europa, o qual é composto 
por três barragens: Gouvães, Daivões e Alto 
Tâmega, num total de 1160 MW de potência 
instalada, e que se prevê venha a estar 
concluído até 2023. 

Energy 
Management

Laboratórios 
de ensaio em

Cabo Verde
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Em 2018, a divisão Energy Management (EM) da Siemens 
desenvolveu a sua atividade pelas mais diversas geografias 
de Portugal, desde Trás-os-Montes, no Projeto do Empreendi-
mento Hidroelétrico do Alto Tâmega da Iberdrola, passando 
pela modernização da subestação de Alto Mira da REN, locali-
zada na Amadora, pela construção da subestação da central 
fotovoltaica SOLARA4 do Grupo Welink, no Algarve, ou pela 
ilha de Porto Santo, onde foi contratada pela Empresa  
de Eletricidade da Madeira para a total modernização da 
respetiva central térmica e subestação, principais fontes  
de energia para os respetivos habitantes. 

Depois de ter construído o posto de corte de 
60kV, assim como a subestação de 60/20kV, 
que fornecem energia à empreitada durante  
a fase de construção do aproveitamento, a 
Siemens foi contratada para o fornecimento, 
em regime chave-na-mão, da subestação  
de muito alta tensão de 400kV, baseada em 
tecnologia GIS (Gas Insulated Switchgear). 

Esta instalação garantirá a interligação das 
três centrais à rede nacional de transporte 
operada pela REN. Trata-se de mais um 
projeto de grande dimensão, suportado  
na mais moderna tecnologia, comprovando 
o reconhecimento por parte dos clientes da
liderança tecnológica e da competência das 
equipas de engenharia e execução da divisão 
EM da Siemens Portugal.

Em Guimarães, a Siemens foi escolhida pela 
Câmara Municipal para ajudar a aumentar  
a eficiência energética do município, através  
de um projeto de modernização do sistema  
de iluminação pública.  

F3
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Nos últimos seis anos a Siemens 
forneceu equipamentos, sistemas 
e serviços que permitiram colocar 
em serviço cinco subestações.
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Subestação 
de Alto Mira 
na Amadora



Este empreendimento estender-se-á por uma 
área de 400 hectares e terá uma produção 
anual de 383 GWh, equivalente ao consumo 
anual de uma cidade de 130 mil habitantes, 
prevendo-se a sua conclusão para julho de 
2019. 

Finalmente, ainda em Portugal, mas em 
território insular, a Siemens foi contratada 
pela Empresa de Eletricidade da Madeira 
(EEM) para a modernização total da central 
térmica de Porto Santo, bem como da subes-
tação que se encontra adjacente, no Arqui-
pélago da Madeira. Estas infraestruturas, 
originalmente construídas em 1992, com 
parte dos respetivos equipamentos e sistemas 
a carecerem de atualização, irão com esta 
remodelação integral garantir a manutenção 
de elevados níveis de fiabilidade e qualidade 
de fornecimento de energia às populações 
da ilha de Porto Santo.  

Sendo esta central a principal fonte de energia 
para os habitantes da Ilha, o desafio maior do 
projeto consiste em realizar esta modernização 
com a instalação em serviço, otimizando a sua 
performance, mas também incrementando  
a resiliência do sistema elétrico da ilha, na 
eventualidade de ocorrer alguma indispo- 
nibilidade nos grupos diesel instalados.  

Posto de Corte 
do projeto do 
Alto Tâmega
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A primeira fase desta empreitada consistiu 
na substituição de 10 mil luminárias por 
equipamentos mais eficientes, com tecnologia 
LED. As luminárias utilizadas, de 32W e 61W, 
têm várias vantagens face aos equipamentos 
convencionais que foram substituídos. Para 
além de exigirem menos manutenção, têm 
uma vida útil mais longa e não carecem de 
ser substituídas com a mesma frequência. 
Através deste projeto foi possível diminuir os 
consumos energéticos e aumentar a qualidade 
da iluminação pública do município. 

Na zona da Grande Lisboa, a REN atribuiu à 
Siemens a responsabilidade pela modernização 
do Sistema de Proteção, Comando e Controlo 
(SPCC) da subestação de Alto Mira, localizada 
na Amadora.  

Pela importância desta instalação na rede  
de transporte de energia na área da Grande 
Lisboa, a remodelação deste SPCC com  
equipamento da gama SIPROTEC 5 terá de 
ser executada com a instalação em serviço, 
de forma a garantir a continuidade de 
fornecimento de eletricidade e os níveis  
de fiabilidade da rede a que está obrigado  
o operador de rede de transporte (REN),  
e que se situam nos mais elevados padrões  
a nível europeu.  
 
A exigência deste projeto ao nível da coorde-
nação, planeamento, engenharia e desenvol-
vimento de software, é mais uma prova da 
confiança da REN nos engenheiros nacionais 
da divisão EM da Siemens Portugal, nomea-
damente na sua capacidade de execução. 

Descendo mais um pouco no território de 
Portugal Continental, chegamos ao Algarve, 
onde a Siemens ficou responsável, em julho 
de 2018, pela construção para o Grupo Welink 
da subestação de muito alta tensão de 400kV 
da central fotovoltaica SOLARA4, localizada 
em Alcoutim.

O projeto permitirá interligar à rede nacional 
de transporte de energia, aquela que é a maior 
central fotovoltaica não subsidiada da Europa, 
e uma das 20 maiores do mundo, com 220 MW 
de potência instalada.  
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Subestação de Mocuba 
em Moçambique

Esta subestação vai permitir ligar à rede a  
primeira central de produção de energia solar 
fotovoltaica de Moçambique - o Parque Solar 
de Mocuba, que irá abastecer com energia re- 
novável cerca de 175 mil agregados familiares.

A Siemens ficou responsável por remodelar  
e modernizar a subestação de média tensão, 
para que seja possível receber e injetar na rede 
a energia que será produzida pelo parque  
solar. O processo de renovação da infraestru- 
tura contribui ainda para estabilizar a rede de 
transporte e distribuição de energia da região, 
tornando-a mais fiável, sendo também deter-
minante para o aumento de disponibilidade  
de energia no centro e norte de Moçambique, 
regiões carenciadas nesta área. 

Na Islândia, a Landsnet, empresa responsável 
pela gestão da rede elétrica nacional de alta 
tensão, confiou à Siemens o projeto de 
modernização do sistema de proteção, 
comando e controlo da subestação de Búrfell, 
uma das mais importantes do país. Através 
desta intervenção foi possível melhorar a 
performance da subestação de 220kV, bem 
como diminuir os seus custos de operação e 
de manutenção. 

Em Moçambique, em maio de 2018, a Elec- 
tricidade de Moçambique (EDM) atribuiu  
à Siemens a responsabilidade pela renovação 
da subestação elétrica de Mocuba, situada na 
província da Zambézia, no centro do País.
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O Parque Solar de Mocuba 
irá abastecer, com energia 
renovável, cerca de 175 mil 
famílias.
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Entre outros equipamentos a fornecer pela 
Siemens, destacam-se os quadros de média 
tensão, o sistema de comando e controlo  
e os serviços auxiliares, assim como todos  
os serviços associados de gestão e execução 
da empreitada.  
 
Para o desenvolvimento deste projeto a 
Siemens conta ainda com a colaboração de  
diversas empresas moçambicanas, garantindo 
também a formação e capacitação das equipas 
da EDM para a exploração e manutenção dos 
equipamentos e sistemas instalados. 

Em Angola, a Siemens concluiu a colocação 
em serviço dos equipamentos e sistemas 
fornecidos através do seu parceiro Powergol 
para a importante obra da subestação 
“Angola e Cuba”, que serve a cidade de 
Luanda. A colocação em serviço e a inte- 
gração na rede elétrica desta instalação  
teve como principais objetivos melhorar a 
qualidade do serviço prestado às populações  
e contribuir para que cada vez mais pessoas 
tenham acesso a energia elétrica.  
 
Nos últimos seis anos a Siemens forneceu 
equipamentos, sistemas e serviços que 
permitiram colocar em serviço cinco subes-
tações, sendo que outras duas se encontram 
atualmente em fase de conclusão, contribuin-
do para a eletrificação e desenvolvimento do 
país. A maioria destas infraestruturas é 
baseada em tecnologia GIS que, ao recorrer 
a uma solução isolada a gás, permite reduzir 
substancialmente a área de implantação 
necessária para as instalações e o impacto 
visual e ambiental das mesmas. Esta tecno-
logia garante igualmente uma elevada 
fiabilidade de funcionamento, praticamente 
sem custos de operação e manutenção. 

Por fim, em Cabo Verde, a Siemens  
estabeleceu uma parceria com a ELECTRA, 
Empresa de Electricidade e Água, para 
instalar dois laboratórios de ensaios nas 
cidades da Praia, Ilha de Santiago, e do 
Mindelo, Ilha de São Vicente. 

O projeto foi inaugurado em setembro  
de 2018, com estas estruturas a serem  
dotadas das mais modernas tecnologias 
para ensaio de sistemas de contagem e 
sistemas de proteção, bem como tecnologia 
de avaliação de equipamentos primários. 

O principal objetivo é desenvolver as compe-
tências das equipas da ELECTRA, não só com 
o fornecimento de equipamentos de tecno-
logia de ponta, mas também com a respeti-
va formação e qualificação. A formação 
ministrada teve a duração de cinco semanas 
e a parceria estabelecida pela ELECTRA com 
a Siemens inclui a prestação de serviços de 
suporte durante os próximos três anos.

O desenvolvimento deste projeto contou 
com a colaboração e o trabalho de equipas 
de dois dos centros de competência que  
a Siemens tem em Portugal, na área do 
transporte e da distribuição de energia, mas 
também com uma participação relevante da 
EDP Internacional, em parceria com a divisão 
EM da Siemens.
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Central Térmica 
do Porto Santo

A Siemens estabeleceu parceria com a ELECTRA 
para instalar dois laboratórios de ensaio.
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BUILDING 
TECHNOLOGIES

INSTALAÇÕES TÉCNICAS 
OPERADAS 

4800

ÁREA INTERVENCIONADA
COM SOLUÇÕES E PRODUTOS

2

IMPACTO 
SOCIAL EM

CONFORTO E SEGURANÇA

MILHÕES
PESSOAS / ANO

MILHÕES DE METROS
QUADRADOS

150



Hospital CUF Descobertas



Neste ano, a Siemens teve o privilégio  
de contribuir para áreas nevrálgicas em  
Portugal, como a saúde, com a expansão  
do Hospital da Luz e equipando os novos  
hospitais da CUF; a Educação, com as  
soluções de segurança e de controlo no 
recém-inaugurado campus universitário  
da Universidade Nova em Oeiras; e a sus- 
tentabilidade, com a criação de três centros 
de desenvolvimento Siemens em Alfragide 
para aumentar a inteligência dos edifícios.  

Comemorou-se ainda a parceria entre  
a Siemens e a Caixa Geral de Depósitos, 
marcada pelos 25 anos da sede do banco 
português em Lisboa, o primeiro edifício  
a atingir a classificação energética A+ em 
Portugal. O ano de 2018 da Building Techno-
logies (BT) começou como tinha terminado 
2017: com a expansão do Hospital da Luz,  
em Lisboa.

Este projeto foi adjudicado em dezembro  
de 2017 e tem conclusão prevista para março 
de 2019. Consiste na ampliação das instala-
ções de Lisboa, através da construção de um 
novo edifício com cerca de 57.000 m2, para 
o qual a BT efetua o fornecimento, configu-
ração e colocação em serviço dos sistemas 
de segurança e gestão técnica centralizada. 

Com cerca de 2.500 sensores inteligentes, 
o projecto conta com 50 detetores, 70 painéis
de sinalização para a deteção de gases tóxicos 
nos estacionamentos, controlo de acessos em 
200 portas e 100 câmaras de vídeo, equipa-
mentos e sistemas geridos e monitorizados 
através da Plataforma Integrada de Gestão  
de Edifícios.

Esta solução é totalmente compatível  
e integrada com os equipamentos e sistemas 
já instalados no Hospital, assegurando a 
exploração e operação de todas as instalações 
técnicas de forma harmonizada e comunicante, 
permitindo otimizações de custos e facilidade 
de utilização dos sistemas. A Siemens fornece 
ainda todo o sistema de automação e contro-
lo do novo edifício, incluindo sistemas de 
controlo de ar condicionado, controlo de 

Building 
Technologies
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Quase no virar de mais uma 
década, a eficiência com  
que a tecnologia interage 
com o meio envolvente  
desempenha um papel  
cada vez mais importante.  
O objetivo da Siemens passa 
por tornar cada projeto  
num marco de eficiência,  
segurança e conforto. 
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Hospital da Luz, 
Lisboa
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A área Building 
Technologies recebeu  
alguns dos mais  
entusiasmantes desafios 
da Siemens, em 2018. 

estores e iluminação, com a plataforma de 
gestão integrada a maximizar a segurança e 
conforto da nova unidade hospitalar. 

Ainda na área da Saúde, a BT foi escolhida em  
junho de 2018, pelo Grupo José de Mello Saúde 
para equipar quatro novos hospitais CUF (Tejo, 
Sintra, Torres Vedras e Santarém) com tec- 
nologias de gestão centralizada de edifícios.

As quatro unidades hospitalares recebem 
o sistema Desigo CC, uma plataforma multi-
disciplinar de gestão de edifícios da Siemens, 
que integra os sistemas de automação  
de AVAC (aquecimento, ventilação e ar 
condicionado), o controlo da iluminação,  
a eficiência energética, as soluções de 
proteção e deteção de incêndios, e restantes 
soluções de segurança dos edifícios.  
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Esta plataforma permite controlar e manter  
as infraestruturas, bem como apoiar a imple-
mentação de medidas de eficiência energética, 
e consequente redução de emissões.

No Hospital CUF Tejo, em Alcântara, a Siemens 
instala ainda um dos sistemas de segurança  
e proteção de incêndios mais inovadores do 
mercado. No âmbito deste projeto, a Siemens 
fornece um sistema de gestão técnica com  
30 mil pontos de controlo e um sistema de 
controlo automático de salas com mais de  
mil controladores.

Está contemplada ainda a instalação de pai- 
néis de deteção de incêndio Sinteso e de mais  
de 2.500 dispositivos e sensores de deteção de 
incêndio, de gás e de controlo de acessos. Todos 
estes equipamentos comunicam com o sistema 
de controlo de acessos SiPASS e Siveillance 
VMS, para vídeo vigilância e com o Desigo CC, 
para o comando e controlo do edifício.

Foi ainda estabelecida uma parceria entre  
a Siemens e o Grupo José de Mello Saúde 
para a conservação e manutenção das 
instalações e sistemas nos quatro hospitais 
durante 10 anos, o que permite que estes 
sejam permanentemente atualizados 
durante o seu ciclo de vida.

Em julho de 2018, a Siemens anunciou  
a criação em Alfragide, a sua sede em 
Portugal, de três centros para desenvolver 
e implementar soluções inteligentes de 
proteção contra incêndios, controlo de 
acessos, intrusão, videovigilância, gestão 
técnica centralizada, eficiência energética, 
segurança da informação e monitorização 
de edifícios.

Os três Building Technologies Centers -  
Building Automation, Fire Safety & Security 
e Information Technologies, trabalham 
coordenados para o desenvolvimento  
e implementação de soluções e projetos 
integrados, dando resposta a todas as 
necessidades dos edifícios, em estreito 
cumprimento com os mais elevados  
padrões de segurança informática.

Hospital CUF Descobertas,
Lisboa

Para o Hospital CUF Tejo a Siemens forneceu  
um dos sistemas de segurança e proteção  

de incêndios mais inovador do mercado.
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Building Technologies Centers, 
Alfragide

As soluções apresentadas nestes centros são 
adequadas para infraestruturas tão diversas 
como hospitais, data centers, centros comer-
ciais, aeroportos ou outras infraestruturas  
críticas. Nestes laboratórios, a Siemens 
desenvolve soluções tecnológicas juntamente 
com clientes, parceiros e investigadores nas 
áreas da digitalização, indústria 4.0, infraestru-
turas para edifícios e mobilidade. O portefólio 
da Siemens em Portugal já permitiu, nos 
últimos três anos, tornar cerca de 150 edifícios 
mais inteligentes e eficientes.

Prosseguindo no ano, a Siemens concluiu, 
em outubro de 2018, um projeto onde foi 
contratada para fornecer e instalar as solu-
ções de segurança no novíssimo campus  
da Universidade Nova School of Business & 
Economics (Nova SBE), em Carcavelos, um 
dos projetos mais inovadores e mediáticos 
dos últimos anos em Portugal. A Siemens 
forneceu ainda o sistema de gestão de 
edifícios que agrega todas estas valências.

Building Technologies | Relatório e Contas 2018
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A intervenção incluiu o fornecimento e imple-
mentação, em todo o complexo, dos sistemas 
de videovigilância e dos sistemas de deteção  
de incêndios, bem como das tecnologias de 
deteção de gases nas áreas de estacionamento,  
e ainda dos sistemas de controlo de acessos e 
dos sistemas de alarme contra roubo e intrusão.

 O fornecimento inclui também o sistema  
de gestão de edifícios Desigo CC que permite 
simplificar o controlo, monitorizar e otimizar 
as várias áreas do edifício, melhorando o seu 
desempenho e eficiência. Inclui-se ainda o 
sistema Siveillance VMS, uma plataforma  
de armazenamento e monitorização das 
imagens recolhidas pelas câmaras. 

Foi igualmente aplicada a tecnologia Sinteso, 
que permite receber as informações do 
sistema de deteção de incêndios no local  
ou remotamente, através de computadores 
portáteis ou tablets, para que os gestores 
dos edifícios possam visualizar todas as 
ocorrências, avisos, alarmes e eventos 
passados, bem como proceder ao controlo 
do sistema a qualquer momento e de  
qualquer lugar.

Por fim, foi também em 2018 que a Siemens 
e a Caixa Geral de Depósitos (CGD) celebraram 
os 25 anos da sua parceria tecnológica, uma 
relação que se estende desde o início de vida 
do edifício-sede do banco português.
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Este edifício ‘inteligente’ foi o primeiro em 
Portugal a obter a classificação energética A+. 
Trata-se de um complexo com 15 pisos, 200 
mil metros quadrados, que é diariamente 
frequentado por cerca de quatro mil pessoas.

Este projeto prova que edifícios mais antigos 
podem alcançar índices de eficiência tão bons 
como os das estruturas mais recentes, o que  
é relevante se considerarmos que os edifícios 
representam 40% dos consumos de energia 
da União Europeia1. Com a colaboração da 
Siemens conseguiu-se tornar este edifício 
num exemplo de eficiência e sustentabilidade, 
uma verdadeira mais-valia para todas as 
pessoas que trabalham e visitam este espaço.

O edifício-sede da CGD opera a maior e mais 
sofisticada central térmica da Europa, que 
produz a sua própria energia. A implementação 
deste sistema de armazenamento e distri- 
buição de energia permitiu uma redução do 
consumo energético anual equivalente ao 
consumo de duas mil pessoas, cerca de metade 
dos utilizadores diários do edifício. Também o 
sistema de otimização de ar condicionado e 
iluminação permite uma redução de emissões 
de CO

2
 e consequente pegada ambiental. 

A parceria entre as duas empresas, que celebra 
um simbólico quarto de século, arrancou com 
a instalação de um sistema de gestão centrali-
zada de edifícios da Siemens no edifício-sede 
da CGD e, desde então, inclui a operação, 
manutenção e gestão da rede elétrica e  
dos sistemas mecânicos. O conjunto inclui 
também os equipamentos de ventilação,  
ar condicionado e aquecimento (HVAC),  
a gestão de portas automáticas, a rede de 
intercomunicadores, som, vídeo e a rede de 
televisão. A Siemens foi ainda escolhida para 
instalação dos sistemas de videovigilância, 
dos detetores de fumo e de CO

2
 e da rede de 

extintores, bem como do sistema de controlo 
de acessos de todo o complexo.

A par da intervenção no edifício-sede da 
CGD, a Siemens é responsável pelas opera-
ções de manutenção técnica de cerca de  
630 sucursais do banco, incluindo as redes 
elétricas, os equipamentos mecânicos  
e de ar condicionado.

Building Technologies | Relatório e Contas 2018

Campus Universitário 
da Universidade Nova SBE, 
Carcavelos

 1https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings

A Siemens concluiu  
o projeto do novo
campus da Universidade 
Nova School of Business  
& Economics.
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DIGITAL FACTORY | 
PROCESS INDUSTRIES 
AND DRIVES

I-EXPERIENCE 
CENTER 4.0

MÁQUINA TISSUE 
(NAVIGATOR)

SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA, MAPUTO

HABITANTES SERVIDOSTONELADAS MÉTRICAS
DE PAPEL PRODUZIDAS

MILHÕES 

1,7
Nº DE 

VISITANTES

400
MIL
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Com o tema da transformação 
digital a ter uma importância 
crescente, a Siemens lançou 
em 2018 o primeiro i-Experience 
Center 4.0 em Portugal.



Em 2018, na área industrial,  
a Siemens lançou em Portugal 
o primeiro i-Experience Center 
4.0, um centro de experimen-
tação que apoia o desenvolvi-
mento de projetos que supor-
tem a digitalização na indústria. 

Foi ainda escolhida pela Companhia Logística 
de Combustíveis (CLC) para o projeto de 
modernização industrial da estação de bomba- 
gem de combustíveis instalada em Sines. Na 
sua atividade de exportação, a destacar em 
Moçambique o contrato firmado com as Águas 
de Maputo, bem como o fornecimento do 
sistema de automação, comando e controlo 
para a gestão do terminal de combustíveis da 
Galp, na Beira. Em Angola, os destaques vão 
para o protocolo de formação e cooperação 
científica estabelecida com o ISPTEC e, 
ainda, para o comissionamento de um FPSO 
(Floating production storage and offloading) 
em Kaombo Norte.

Com o tema da transformação digital a ter 
uma importância crescente, a Siemens lançou 
em 2018 o primeiro i-Experience Center em 
Portugal, um centro de experimentação que 
permite apoiar o desenvolvimento de projetos 
que suportem a digitalização na indústria. 

Inaugurado na sede da Siemens Portugal, 
em Alfragide, a 19 de fevereiro de 2018 pelo 
então Ministro da Economia Manuel Caldeira 
Cabral, e pelo Presidente Executivo da Siemens 
SA, Pedro Pires de Miranda, faz parte do com- 
promisso da Siemens Portugal com a estratégia 
do Governo para a Indústria 4.0, visando a 
capacitação dos recursos humanos e o desen-
volvimento das suas competências digitais.  

Apoia ainda diversas entidades, como 
startups ou universidades, no desenvolvimento 
de novas soluções para a indústria.

Os i-Experience Centers 4.0 estão integrados 
na Academia Siemens 4.0, uma das medidas 
estratégicas resultantes da Iniciativa Portugal 
i4.0, que foram apresentadas pelo Governo 
em 2017. Dotam o tecido industrial português 
com uma nova incubadora de soluções digi- 
tais, reduzindo os tempos de desenvolvimento 
dos produtos e, consequentemente, da sua 
colocação no mercado. 

Uns meses depois, em maio de 2018,  
a Ferpinta, empresa portuguesa de metalo-
mecânica e metalúrgica, escolheu a Siemens 
para modernizar e tornar mais eficiente a 
sua fábrica em Vale de Cambra. No âmbito 
deste projeto foram renovados os equipa-
mentos de automação, sistemas de tração, 
motores e instalações elétricas. Com a 
solução global implementada pela Siemens, 
a Ferpinta garante uma poupança energética 
de cerca de 10%.

A Siemens viu ainda as suas equipas de 
Digital Factory e Process Industries and 
Drives (DF/PD) serem escolhidas, em agosto 
de 2018, como parceira pela CLC para o 
projeto de modernização industrial da esta-
ção de bombagem de combustíveis instalada 
em Sines. A atualização ocorreu nos sistemas 
de transporte de combustíveis, ao longo de 
147 quilómetros, desde a estação de Sines até 
ao parque de armazenagem, em Aveiras de 
Cima. Através das soluções que a Siemens 
instalou é possível controlar, comandar e 
monitorizar este transporte a partir da sala 
de controlo, em Aveiras de Cima. 

Digital Factory, 
Process Industries 
and Drives

i-Experience Center, 
Alfragide

Digital Factory, Process Industries and Drives | Relatório e Contas 2018
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A estação de bombagem de Sines tem um sistema de três 
bombas, duas com motores de velocidade fixa e uma bomba 
com motor de velocidade variável. Foi nesta última que  
a Siemens instalou os equipamentos adequados ao transpor-
te de combustíveis de velocidade variável, como por exemplo 
o motor elétrico SIMOTICS HV Series H-compact, o primeiro 
do género instalado em Portugal, customizado especialmente 
para esta instalação, o variador de velocidade e o posto de 
seccionamento. Foi ainda instalado um sistema de climatiza-
ção na sala elétrica e feita a atualização do sistema SCADA 
existente, de forma a permitir gerar alarmes, relatórios e toda 
a informação necessária para que a operação seja feita de 
forma eficaz, segura e eficiente. 

Em setembro de 2018, a Siemens concluiu o projeto  
de fornecimento e comissionamento dos sistemas de  
acionamento, comando, controlo e comunicações da  
primeira máquina que a Navigator colocou em funcionamento 
para a produção de Tissue Paper (tipo de papel usado para 
lenços de papel, rolos de cozinha, higiénico, etc.), em 
Cacia. A Siemens forneceu soluções como o sistema  
de automação da máquina e auxiliares, PCS7, incluindo 
hardware e licenças; sistemas de comunicação; quadros  
de automação; sistemas de acionamento da máquina tissue 
(Voith), principal e auxiliares, incluindo motores e drives;  
e ainda o Service, um projeto de automação, desenvolvimento 
de software, formação, comissionamento e gestão de projeto.  
 
A Siemens foi fornecedora para o portefólio de  
comunicação e automação, o que lhe permitiu apresentar 
uma solução de engenharia única para a parte elétrica  
e sistema de automação.  

Fábrica da Navigator, 
Cacia

Digital Factory, Process Industries and Drives | Relatório e Contas 2018

A Siemens concluiu o 
projeto de fornecimen-
to e comissionamento 
dos sistemas de aciona-
mento, comando, con-
trolo e comunicações 
da primeira máquina 
da Navigator.
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Concluindo o mercado nacional, de destacar  
ainda a nomeação da equipa de Cranes  
(guindastes e gruas portuárias) da PD para 
dar suporte a ofertas e execução de moderni-
zação de projetos retrofit para a região EMEA 
(Europa, Médio Oriente e África). 

Este tipo de negócio requer um conhecimento 
muito específico e tem riscos associados, o 
que tem originado uma procura substancial 
para a modernização dos meios mecânicos e 
elétricos existentes nos portos e na indústria 
da automação de Cranes de todo o mundo, 
com a Siemens Portugal a ser, também nesta 
área, reconhecida internacionalmente. Um 
dos grandes exemplos de projetos executa-
dos por esta equipa foi o do porto de Sines.

Em Moçambique, a Siemens ganhou um 
contrato para a telegestão do sistema  
de abastecimento de águas de Maputo. 
Atualmente, este sistema serve uma zona 
com 1.7 milhões de habitantes, onde apenas  
40% têm acesso a água potável. Este projeto 
melhora a performance geral do sistema.  
Na rede são instalados sensores de caudal, 
pressão e nível que irão ser monitorizados em 
tempo real, permitindo otimizar a exploração 
do sistema e detetar, por exemplo, a existência 
de fugas, ou outras anomalias. Toda esta 
informação estará disponível no centro de 
comando do cliente. Assim, é possível executar 
medidas de melhoria, como a regulação 
ótima do caudal e da pressão, ou mesmo 
planear a manutenção preventiva e corretiva 
do sistema.

Porto de Sines,
Portugal
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CLC - Companhia 
Logística de 

Combustíveis

Também em Moçambique, a Siemens foi 
escolhida, em abril de 2018, para o forneci-
mento do sistema de automação, comando  
e controlo para a gestão do terminal de com- 
bustíveis da Galp na Beira. O parque tem a 
capacidade de armazenamento de 67.000m3 

de diversos combustíveis, com o terminal  
a ocupar uma área de 4,7 hectares.

Pretende-se com este projeto, não só medir  
a qualidade e quantidade de combustíveis  
em cada tanque existente neste parque, mas 
também fazer a gestão geral de todo o parque 
de combustíveis (diesel, gasolina e biofuel).  
O projeto abarca o sistema completo de auto-
mação PCS 7, incluindo hardware e licenças; o 
sistema de gestão do Terminal (COTAS); redes 
de comunicação e interfaces; automação; 
controladores programáveis (PLC) e ainda o 
desenvolvimento de software, formação, 
comissionamento e gestão de projeto.

Em Angola, uma das prioridades tem sido  
o desenvolvimento de capital humano local. 
Nesse sentido, a Siemens assinou um protocolo 
de cooperação científica com o Instituto 
Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências 
(ISPTEC), em Luanda. O objetivo é desenvolver 
os recursos humanos, projetos e tecnologias, 
bem como produtos especializados nas áreas 
de engenharia, economia e gestão que são 
lecionadas naquela instituição, para que mais 
tarde possam ser integrados na Siemens ou 
em setores onde a empresa opera. 

Esta colaboração prevê o estabelecimento, 
arranque e desenvolvimento de projetos no 
Laboratório de Automação, com tecnologia 
da Siemens, que oferece ainda software para 
que os alunos do ISPTEC possam trabalhar 
com a tecnologia mais inovadora que se 
desenvolve no mundo. 

Digital Factory, Process Industries and Drives | Relatório e Contas 2018

A Siemens recebeu ainda a maior encomenda 
de sempre para o comissionamento de um 
FPSO em Angola. Trata-se de uma unidade 
flutuante de armazenamento e transferência 
de combustíveis da Total, operada pela 
Saipem, onde a PD fez o fornecimento do 
sistema de tratamento e injeção de água.  
O comissionamento de Kaombo Norte foi 
concluído em setembro de 2018.

O contrato com a Siemens nos Estados 
Unidos inclui a colaboração de engenheiros 
de Singapura, Noruega e Estados Unidos, 
com a logística a ser responsabilidade da 
Siemens Angola. Esta encomenda abriu novas 
perspetivas para a divisão PD, viabilizando um 
LTSA (acordo para suporte de longa duração) 
ou um On-Call contract neste FPSO e, futura-
mente, para o FPSO Kaombo Sul. Esta enco-
menda abre igualmente novas perspetivas 
para a divisão Power Generation Services, que 
fez o fornecimento de compressores da 
Dresser Rand, entidade integrada na Siemens, 
S.A. Angola, em abril de 2018.

A Siemens recebeu a maior encomenda  
de sempre para o comissionamento  
de um FPSO em Angola.
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MOBILITY
BICICLETAS 
ELÉTRICAS

LOCOMOTIVAS EM PORTUGAL
COM MANUTENÇÃO SIEMENS

MIL KM
PERCORRIDOS

180
MILHÕES DE KM

PERCORRIDOS

10

ATIVIDADES 
DE EXPORTAÇÃO

COLABORADORES

80





Em Moçambique, a atividade focou-se na 
construção dos sistemas de sinalização e 
telecomunicações para uma das maiores 
linhas ferroviárias do país.

Ainda no decorrer deste ano, a Siemens 
Mobility continuou a expandir as suas qualifi-
cações através do seu Centro de Competências, 
sediado em Portugal. Ali tem desenvolvido 
sistemas de carregamento, sistemas de 
potência e controlo a bordo destinados a 
autocarros elétricos, designados por eBus.

A Siemens Mobility retomou a prestação de 
serviços de manutenção do sistema de gestão 
de tráfego da cidade de Lisboa. Numa cidade 

 
Mobility

Relatório e Contas 2018 | Mobility

com cerca de meio milhão de habitantes, mas 
que frequentemente triplica este número 
durante os horários de trabalho em dias 
úteis, este sistema desempenha um papel 
fundamental no quotidiano de todos os que 
têm a sua atividade diária na cidade.

De realçar um aspeto inovador deste serviço 
de manutenção: na sequência de uma 
fase-piloto da abordagem City Clustering 
Maintenance, a rotina de manutenção 
preventiva passou a ser embebida nas ações 
de manutenção corretiva. Suportada por um 
sistema de informação georreferenciado, 
esta integração permite informar os técnicos 
no terreno sobre quais os equipamentos  
a inspecionar preventivamente perto do 
local em que estão a decorrer intervenções 
corretivas. As rotinas preventivas ficam assim 
integradas nas tarefas diárias de manuten-
ção corretiva, otimizando-se o tempo de 
deslocação, que passa a ser calculado de 
forma dinâmica, permitindo uma otimização 
de recursos expressiva.

O centro de atendimento funciona 24 horas 
por dia, sete dias por semana, permitindo  
aos cidadãos reportarem avarias. Estas 
comunicações são imediatamente tratadas  
e enquadradas na gestão diária dos serviços 
de manutenção, o que permite otimizar a 
intervenção dos técnicos.

O sistema obriga a uma presença constante 
nas ruas da cidade, onde as equipas da 
Siemens asseguram a manutenção preventiva 
e a reparação dos componentes eletrónicos 
do sistema, estando também englobados 
serviços fundamentais para a imagem e bom 
funcionamento do sistema, como são as 
limpezas e as pinturas periódicas, sendo 
estes serviços especificados e contratados 
em coordenação com a área de procurement.

A área Mobility continuou  
a apostar na inovação em  
mobilidade elétrica, um 
rumo que faz cada vez mais 
sentido. 
 
As competências adquiridas  
e desenvolvidas ao longo  
de anos a trabalhar este 
setor têm sido reconhecidas  
e recompensadas pelos  
clientes, através de diversos 
projetos emblemáticos para 
a mobilidade em Portugal.
Em Lisboa retomou-se a  
manutenção semafórica. No 
segmento ferroviário, reno-
varam-se também os contratos 
de manutenção da Infra- 
estruturas de Portugal.
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Ainda nesta área, mas no setor ferroviário,  
a Siemens é responsável, há mais de 20 
anos, pela manutenção da sinalização da 
Infraestruturas de Portugal. Um projeto de 
dimensão nacional em Portugal continental 
que envolve mais de 90 colaboradores, 
distribuídos por equipas disponíveis 24 horas 
por dia, todos os dias do ano, sempre a 
menos de 60 minutos de distância de qualquer 
ponto da rede que requeira manutenção. Este 
tempo é ainda mais curto, descendo para 15 
minutos, no que aos centros de comando e 
controlo diz respeito.

Para a execução deste projeto, a Siemens 
desenvolveu ferramentas inovadoras como  
o SSI Monitor, programa que permite monito-
rizar em tempo real os sistemas de sinalização 
instalados, através dos telemóveis dos técnicos 
de manutenção ou a partir da sede em 
Alfragide. São ainda utilizadas ferramentas 
de análise de Big Data, que permitem identifi-
car rapidamente tendências no desempenho 
dos equipamentos e das equipas, e respetivas 
áreas de melhoria.

Este tipo de análise é especialmente indicado 
no caso da Infraestruturas de Portugal, em 
que o volume de informação abarca mais de 
mil circulações rodoviárias por dia, mais de 
meio milhão de mudanças de estado em 
mais de cinco mil equipamentos de via, a 
deteção de mais de 30 avarias na infraestru-
tura ferroviária e a execução de mais de 300 
intervenções de manutenção preventiva.

As ferramentas tecnológicas utilizadas, 
associadas à experiência e formação técnica 
das equipas no terreno, conduzem à prestação 
de um serviço de alta qualidade para a 
Infraestruturas de Portugal, sem qualquer 
atraso na circulação imputado à manutenção 
da sinalização até à data. Isto permite à 
Infraestruturas de Portugal assegurar uma 
rede de sinalização com alta fiabilidade e 
disponibilidade, contribuindo assim a Siemens 
para o transporte seguro e eficiente de 
pessoas e bens na Rede Ferroviária Nacional

A experiência da Siemens na área de mobili-
dade tem-lhe permitido acumular reputação, 
o que também tem tido impacto positivo 
noutros mercados, como o de Moçambique. 

Neste país, a China National Complete 
Engineering Corporation confirmou a sua 
intenção de contratar à Siemens os sistemas 
de sinalização e telecomunicações da linha 
ferroviária que liga as minas em Moatize, no 
Interior Norte, e o Porto de Macuse, no 
Litoral Nordeste. Esta linha, totaliza aproxi-
madamente 480 quilómetros, tem 16 esta-
ções e será operada pela Thai Moçambique 
Logística.

A Siemens irá recorrer, neste projeto, a 
soluções como o Trainguard Sentinel, sistema 
de controlo de comboios, o Trackguard 
Westrace para o comando seguro dos equi-
pamentos de sinalização a instalar na linha  
e o Controlguide Rail9000, sistema de 
comando e controlo de operação.  

Relatório de Gestão 2018 | Building TechnologiesRelatório e Contas 2018 | Mobility

78



No âmbito das atividades do seu centro de 
competências, e após ter fechado um acordo 
de fornecimento com a Caetanobus para  
o fornecimento de 160 sistemas de tração  
e controlo para o autocarro elétrico urbano, 
foram também fornecidos os respetivos 
sistemas para os autocarros de Lisboa, 
Porto, Aveiro e Braga.

No âmbito das soluções E.Cobus (autocarro 
para aeroportos) foi reforçada a presença 
nas cidades de Estugarda (Alemanha), Genebra 
(Suíça) e Vancouver (Canadá), com forneci-
mentos adicionais. Foi ainda concluída a 
entrega do autocarro para Hong Kong.

Quanto ao desenvolvimento dos carregadores 
elétricos, registou-se uma expansão notável no  
mercado dos Estados Unidos da América, em 
cidades como Nova Iorque, Nova Jérsia (com  
o operador NewFlyer) e Seattle. Também a 
Allison Transmission, uma fabricante norte- 
-americana de transmissões automáticas para 
serviços comerciais e sistemas de proporção 
híbrida, passou a ser cliente da Siemens. 
Manteve-se ainda a estabilidade dos forneci-
mentos no mercado europeu, como em Oslo 
(Noruega) e Nuremberga (Alemanha).

No mercado nacional destaca-se a instalação 
do sistema de carregamento para os STCP  
e a futura instalação na Carris, em 2019.

Mobility | Relatório e Contas 2018

Estação do Rossio,
Lisboa



GLOBAL 
SERVICES

NACIONALIDADES

44

CONTRATAÇÕES 
ATÉ 2020

PESSOAS

400

NÚMERO DE COLABORADORES
LISBON TECH HUB

~600 





As prioridades dos Global 
Services que operam nas 
áreas das tecnologias de  
informação, real estate,  
financeira, logística, compras  
e recursos humanos assentam 
em dois pontos fundamentais: 
satisfação do cliente e a  
melhoria contínua.  
A organização dos Global  
Services da Siemens em  
Portugal conta com mais  
de mil colaboradores, de  
dezenas de nacionalidades, 
exportando conhecimento  
e mais-valias para diversos 
países onde a empresa está 
presente. 

 
O ano financeiro de 2018 da Global Services 
(GS) Portugal centrou-se na inovação e no 
crescimento, sempre com grandes níveis de 
sucesso. 

As taxas de satisfação são elevadas e todos os 
serviços alcançaram um nível de satisfação do 
cliente entre 8 e 9 (numa escala de 1 a 10).

Global 
Services

Relatório e Contas 2018 | Global Services
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O Siemens Lisbon Tech Hub, o centro  
de Tecnologias de Informação e o BPO 
(Business Processing Outsourcing) têm 
contribuído para impulsionar de forma 
contínua o aumento de produtividade dos 
processos por via da automatização dos 
mesmos através de soluções inovadoras  
na área da robótica.

O maior crescimento do ano foi no Siemens 
Lisbon Tech Hub, que providencia serviços 
nas áreas de cibersegurança, business intelli-
gence, gestão do ciclo de vida de aplicações, 
gestão de projetos e serviços assim como a 
gestão de infraestruturas seguras. Uma força 
de trabalho jovem, altamente qualificada, 
motivada e geradora de ideias que desenvol-
veu por exemplo uma solução para sentiment 
analytics em redes sociais de análise de dados 
que mede a opinião das pessoas sobre deter-
minado assunto. Outro exemplo é o Siemens 
Traffic Airnalytics uma nova tecnologia que 
promete revolucionar a análise de dados de 
tráfego rodoviário. A mesma baseia-se em 
várias disciplinas, que vão desde o processa-
mento avançado de vídeo à análise de 
grandes volumes de dados, passando ainda 
pela aeronáutica multidimensional. Esta 
solução permite a introdução de medidas 
para melhorar a fluidez do tráfego, em  
zonas com semáforos. 

O Lisbon Tech Hub desenvolve também aplica-
ções para o MindSphere (sistema operativo 
aberto IoT, baseado na nuvem, que conecta 
produtos, sistemas e máquinas, permitindo  
a recolha de dados em grandes volumes para 
processamento avançado e a otimização de 
processos, monitorização e manutenção 
preventiva).

O SRE Global Support Center deu continuidade 
a um sistema de TI implementado em 2017, a 
nível global, que abrange todas as atividades 
administrativas relacionadas com o setor 
imobiliário, como contratos, gestão de espa-
ços, pagamentos e manutenção de edifícios, 
entre outros.

O Finance Shared Services implementou uma 
ferramenta inovadora de gestão de dados 
mestres (clientes e fornecedores) para mais 
de 50 entidades jurídicas da Siemens, que 
permitiu segmentar o processo e reduzir em 
aproximadamente 40% do tempo, desde o 
pedido até à execução do mesmo no sistema. 
Nesta mesma vertente de digitalização, esta 
área desenvolveu três processos robotizados, 
permitindo o aumento de qualidade e a 
redução de riscos associados aos erros no 
processamento manual. Este centro venceu 
ainda o Prémio de Excelência de Serviço 
Global 2017 na categoria de Customer Focus, 
um reconhecimento interno a nível interna-
cional. Dentro do Business Administration 
Services, depois da integração do Customs  
& Trade Statistics Support no Functional Tax 
Services a área recebeu um pedido de serviços 
adicionais relativos ao Customs Data Manage-
ment que vai enriquecer e estender o portefólio 
e o âmbito deste centro.

Nas áreas de vendas administrativas (Order 
Management Services), a Siemens opera em 
estreita colaboração com a área de negócio 
Digital Factory para consolidar a gestão de 
encomendas dos diferentes países europeus, 
utilizando soluções de otimização de processos 
e transição e implementando um novo sistema 
de fluxo de trabalho por forma a gerar medidas 
adicionais de produtividade.  

Sistema Traffic Airnalytics

Relatório e Contas 2018 | Global Services
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SRE Global 
Support Center

Esta solução é inovadora e revolucionária  
e tem gerado o interesse e abordagens de 
outras áreas de negócio.

O SCM FSS (Supply Chain Management) 
presta serviços de suporte à compra de ma- 
terial indireto aos diversos fornecedores da 
Siemens, estando focado em três áreas essen-
ciais da cadeia de fornecimento de materiais  
e serviços: Purchase to Pay, Source to Contract  
e ainda Support & Enabling services.  
 
Em janeiro de 2018, este centro implementou 
uma solução robotizada para todas as modifi-
cações e conclusões de ordens de compra, 
que vêm diariamente da Polónia. Esta solução 
permitiu ao SCM FSS aumentar a qualidade 
do serviço prestado ao cliente, evitar erros 
causados pelo processamento manual de 
dados e diminuir significativamente o tempo 
por transação libertando os colaboradores 
para tarefas de valor acrescentado. O SCM 
FSS é percecionado como um parceiro de 
referência para a implementação de soluções 
de otimização de processos de compra 
“End2End”, funcionando como a área de 
back office para todos os departamentos de 
compras estratégicas da Siemens, permitindo 
que estes se foquem no seu negócio principal.

Global Services | Relatório e Contas 2018

Por fim, o HR FSS (Serviços Partilhados para 
Recursos Humanos), está a implementar a 
plataforma HR Cloud, de forma a operaciona-
lizar os negócios da Siemens nos diferentes 
países com serviços state-of-the-art, digitais, 
simples e sustentáveis. Trata-se de um progra-
ma global que substituirá gradualmente os 
sistemas de RH locais ou regionais existentes 
por soluções inovadoras, centradas no utiliza-
dor, baseadas em cloud e assentes em proces-
sos padronizados. Paralelamente, a prestação 
de serviços de RH em todo o mundo será 
consolidada num menor número de centros 
de serviços de operações globais, garantindo 
o mais elevado nível de sinergias e know-how 
a nível mundial.

O ano financeiro de 2018 
dos Global Services (GS) 
Portugal centrou-se na 
inovação e no crescimento, 
sempre com grandes
níveis de sucesso.
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A tecnologia da SPPAL  
está em todos os aeroportos  
nacionais, por onde passaram  
55 milhões de passageiros  
em 2018.
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A Siemens Postal, Parcel & Airport Logistics (SPPAL), 
especialista em logística de aeroportos, correio e trata-
mento de comércio eletrónico, é uma das áreas em que  
a Siemens tem elevada relevância a nível mundial  
mantendo um track-record inigualável. 
 
No caso dos correios, duas em cada três cartas em todo  
o mundo passam por equipamentos Siemens. A tecnologia 
da SPPAL está ainda presente em todos os aeroportos a 
nível nacional, pelos quais passaram 55 milhões de passa-
geiros em 2018, bem como em cerca de 40 aeroportos em 
todo o mundo - alguns dos maiores e melhores trabalham 
com a Siemens numa base de contratos de longa duração. 
Os engenheiros portugueses estão atualmente envolvidos 
em projetos de alto valor em locais tão diversos como a 
China, Hong Kong, Índia, Gana, Grécia e, claro, Portugal. 
 
É de salientar o know-how das equipas portuguesas, reco-
nhecido, mais uma vez, internacionalmente. Em 2018 iniciou-
-se a execução do contrato de fornecimento e manutenção 
de 13 aeroportos na Grécia cujo processo - desde a prepara-
ção da proposta, à execução e à assistência pós-venda - é 
liderado por Portugal. Este projeto resulta do concurso de 
privatização dos aeroportos gregos, ganho pela Fraport, empre-
sa germânica especialista na gestão de aeroportos. Em Hong 
Kong, a equipa portuguesa realizou a substituição total do 
software (coração) do aeroporto. A equipa portuguesa 
tem-se firmado como pilar essencial para a atividade da 
SPPAL em todo o mundo, tendo responsabilidades à escala 
mundial.
 
O espírito empreendedor e a atitude vencedora que caracterizam 
esta área da Siemens, têm colocado a equipa portuguesa 
num lugar cimeiro da organização.
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… uma transformação na 
prestação de cuidados, rumo  
a uma medicina cada vez mais  
precisa e à melhoria da experiência 
do paciente - tudo assente na  
crescente digitalização da saúde.
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A Siemens Healthineers, um parceiro líder dos prestadores 
de cuidados de saúde em todo o mundo, assumiu a 
missão de ajudar a construir o futuro da saúde. Este 
setor atravessa mudanças profundas, que implicam uma 
transformação na prestação de cuidados, rumo a uma 
medicina cada vez mais precisa e à melhoria da experiência 
do paciente – tudo assente na crescente digitalização da 
saúde. Assim, a aposta passa por soluções inovadoras  
e abordagens de negócio diferenciadoras, mas também 
numa maior agilidade para responder com eficiência  
aos desafios que os prestadores enfrentam.

Em março de 2018, a Siemens Healthineers atingiu um 
marco histórico como empresa com a entrada em bolsa. 
Esse passo permitiu ganhar maior independência e flexibili-
dade e, assim, abordar de forma mais ágil e eficiente novos 
modelos de parceria. E, neste âmbito, a Siemens Healthineers 
e o Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa assumiram uma 
parceria inédita, por dez anos, para o desenvolvimento de 
um centro de referência em cardiologia, com recurso a avan-
çada tecnologia, aliada à investigação e a práticas clínicas de 
excelência, criando um novo paradigma na prestação de 
cuidados de saúde. 

Esta parceria marca uma forma disruptiva de ver a saúde, bem 
como uma nova era no modelo de relação com os pacientes, 
assente na proximidade e monitorização contínuas e efetivas, 
transformando a prestação de cuidados em cardiologia. 

2018 foi também o ano em que a Siemens Healthineers lançou 
em Portugal a nova solução de diagnóstico laboratorial, que 
veio transformar a prestação de cuidados nesta área e que 
aumentou a capacidade de oferta das tecnologias disponíveis. 
Esta solução é já uma referência no mercado internacional  
e nacional, com várias instalações asseguradas em unidades  
de saúde portuguesas.

Outro ponto de destaque foi o centro de competências finan-
ceiras, que tem registado um crescimento suportado em novos 
projetos assegurados também neste período, prestando atual-
mente serviços financeiros a 17 países a partir de Portugal.

Ao longo dos anos, a Siemens Healthineers tem disponibilizado 
soluções inovadoras em diagnóstico por imagem e laboratório, 
sistemas para terapia, serviços de consultoria clínica, soluções 
empresariais e digitais, além de serviços de suporte de exce-
lência, apostando de forma consistente em I&D, para um 
constante desenvolvimento de novas e inovadoras soluções.
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BALANÇO 2018*

ESTRUTURA DO BALANÇO DA SIEMENS, S.A.
A soma do Balanço regista o montante de 245 milhões  
de euros, representando os ativos fixos tangíveis, com 
29,3 milhões de euros, 21,7 por cento do capital próprio. 
As dívidas de terceiros a curto prazo e as disponibilidades 
correspondem a 26,58 por cento do total do Balanço. Os 
capitais próprios cifram-se neste exercício em 135 milhões 
de euros, correspondendo a 55,22 por cento do Balanço. 

ENCOMENDAS À SIEMENS, S.A.
O volume de encomendas (relativas ao negócio próprio) 
recebidas pela Siemens S.A. em Portugal, neste exercício, 
atingiu o montante de 195 milhões de euros.

VENDAS DA SIEMENS, S.A.
O valor das vendas da Siemens S.A. atingiu o montante  
de 319 milhões de euros. 

INVESTIMENTOS DA SIEMENS, S.A.
Os investimentos realizados em imobilizado corpóreo pela 
Siemens S.A. atingiram os 1,9 milhões de euros no período 
em questão. 

EXPORTAÇÕES DA SIEMENS, S.A.
As exportações de bens e serviços atingiram este ano o 
montante de 122,8 milhões de euros, dos quais 77,7 milhões 
respeitantes aos centros de competência de Accounting & 
Finance, Business Administration Center, Human Resources 
and Governance Accounting & Controlling. 
 
RESULTADO LÍQUIDO DA SIEMENS, S.A.
O resultado líquido apresenta este ano o valor de 33,7 
milhões de euros.

COLABORADORES DA SIEMENS, S.A.
Em 30 de setembro de 2018, a Siemens S.A. empregava 
um total de 1.639 colaboradores que inclui 7 colaboradores 
do estabelecimento de Moçambique.

RESULTADOS DA SIEMENS, S.A.
O valor da receita de negócio próprio registou o montante 
de 319 milhões de euros. Foram efetuadas todas as amor-
tizações, ajustamentos e provisões que a Administração 
entendeu necessárias para a cobertura de riscos previsíveis.

* Dados referentes à Siemens Portugal.
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Colocamos à disposição da Assembleia Geral 33.772.486,53 
de euros, para o que propomos a seguinte distribuição:

Dividendos: 32.400.000 euros;
Resultados transitados: 1.372.486,53 euros

O resultado líquido já inclui 8,4 milhões de euros em  
gratificações aos colaboradores.

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

As contas foram objeto de auditoria pela firma de auditores 
independentes Ernst & Young Audit & Associados - SROC, S.A..

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As transferências da Siemens, S.A. para o Estado, no  
período de 1 de outubro de 2017 a 30 de setembro de 
2018, ascenderam ao montante de 25,3 milhões de euros 
em impostos e de 18 milhões de euros para a Segurança 
Social, tendo as nossas vendas gerado 48,1 milhões  
de euros de IVA, o que perfaz um total de 91,7 milhões 
de euros para os cofres do Estado.

A todos os colaboradores, de todas as unidades e serviços  
internos e externos, que contribuíram para o desenvolvimen-
to da Empresa, agradecemos a dedicação, empenho  
e profissionalismo que demonstraram ao longo do ano.

Amadora, 16 de novembro de 2018
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| SIEMENS, S.A. BALANÇO (Montantes expressos em Euros)

Rubricas Notas set-18 set-17

ATIVO:

Ativo não corrente:

Propriedades de investimento 7 1.123.350 1.267.066

Ativos fixos tangíveis 8 29.326.388 30.041.200

Ativos intangíveis 9 15.283 38.208

Outros investimentos financeiros 10 10.000 23.034.996

Ativos por impostos diferidos 13 1.386.279 2.566.745

31.861.300 56.948.214

Ativo corrente:

Inventários 14 11.184.782 14.036.479

Clientes 15 47.468.801 30.720.096

Estado e outros entes públicos 16 480.278 371.440

Outros créditos a receber 12 135.403.151 122.608.971

Diferimentos 17 936.481 447.088

Caixa e depósitos bancários 4 17.673.312 11.070.094

213.146.805 179.254.168

Total do Ativo 245.008.105 236.202.382

CAPITAL PRÓPRIO:

Capital subscrito 18 63.435.000 65.435.000

Prémio de emissão 18 16.090.000 16.090.000

Reservas legais 18 13.140.000 13.140.000

Outras reservas 18 10.140.566 11.080.468

Resultados transitados 18  (1.290.541)  (1.105.693)

Resultados líquidos do período 18 33.772.487 15.310.830

Total do Capital Próprio 135.287.512 119.950.605

PASSIVO:

Passivo não corrente:

Provisões 20 7.628.163 13.284.193

Passivos por impostos diferidos 13 1.606.337 696.323

9.234.500 13.980.516

Passivo corrente:

Fornecedores 12 16.259.741 32.622.697

Adiantamentos de clientes 12 3.111.029 5.604.248

Estado e outros entes públicos 16 8.914.893 11.426.336

Outras dívidas a pagar 12 38.909.861 40.713.602

Diferimentos 17 33.290.569 11.904.377

100.486.093 102.271.261

Total do Passivo 109.720.593 116.251.777

Total do Capital Próprio e do Passivo 245.008.105 236.202.382

O Conselho de Administração O Contabilista Certificado
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| SIEMENS, S.A. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Montantes expressos em Euros)

Rendimentos e Gastos Notas set-18 set-17

Vendas e serviços prestados 23 318.879.913 299.036.117

Subsídios à exploração 19 1.823 3.894

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas  
e empreendimentos conjuntos

10 19.594.828 2.179.404

Variação nos inventários da produção 14  (1.003.270) 1.859.058

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 14  (101.389.407)  (98.968.206)

Fornecimentos e serviços externos 25  (108.414.625)  (103.406.393)

Gastos com o pessoal 22  (82.301.029)  (74.474.336)

Imparidade de inventários (perdas/reversões) 26  (304.463)  (86.782)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 26  (2.447.711) 252.000

Provisões (aumentos/reduções) 20 3.229.194  (4.135.923)

Outros rendimentos 27 6.250.740 5.273.166

Outros gastos 28  (8.265.766)  (3.856.922)

Resultado antes de depreciações,  
gastos de financiamento e impostos (EBITDA)

43.830.225 23.675.077

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 29  (2.825.337)  (2.063.532)

Resultado operacional  
(antes de gastos de financiamento e impostos) (EBIT)

41.004.888 21.611.545

Juros e rendimentos similares obtidos 30 24.207 7.641

Juros e gastos similares suportados 30  (603.518)  (348.898)

Resultado antes de impostos (EBT) 40.425.577 21.270.288

Imposto sobre o rendimento do período 13  (6.653.090)  (5.959.458)

Resultado líquido do período 33.772.487 15.310.830

Resultado por ação básico  EUR 2,66  EUR 1,17

O Conselho de Administração O Contabilista Certificado
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| DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO 
  Período findo em 30 de setembro de 2018 (Montantes expressos em Euros) 

Descrição 
Capital 

Realizado 
Prémios de 

Emissão
Reservas 

Legais
Outras 

Reservas
Resultados 

Transitados

Resultado 
Líquido do 

Período

Total de 
Capital 
Próprio

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO  
01-10-2016

1  65.435.000  16.090.000  13.140.000  11.118.771  (6.594.980)   5.660.946  104.849.737 

APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Transferência de Resultado Liquido  
para Resultados Transitados

  5.660.946  (5.660.946)       - 

2          -                  -                    -                    -        5.660.946    (5.660.946)                    -   

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

Correções de Exercícios anteriores                    -   

3                  -                    -                    -                    -                     -                    -                      -   

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 4    15.310.830     15.310.830 

RESULTADO INTEGRAL 5=3+4    15.310.830     15.310.830 

OPERAÇÕES COM DETENTORES  
DE CAPITAL NO PERÍODO

Outras alterações reconhecidas  
no capital

                 -                    -                    -          (38.304)        (171.660)                  -          (209.963)

6                  -                    -                    -          (38.304)        (171.660)                  -          (209.963)

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 
30-09-2017

7=1+2+3+4+6  65.435.000   16.090.000  13.140.000   11.080.468     (1.105.693)    15.310.830  119.950.605 

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO  
01-10-2017

7  65.435.000   16.090.000  13.140.000   11.080.468     (1.105.693)    15.310.830  119.950.605 

APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Transferência de Resultado Liquido  
para Resultados Transitados

   15.310.830  (15.310.830)                    -   

Reforço da Reserva Legal                    -   

8                  -                    -                    -                    -      15.310.830  (15.310.830)                    -   

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

Outras alterações reconhecidas  
no capital

                 -                     -                    -                      -   

9                  -                    -                    -                    -                     -                    -                      -   

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 10    33.772.487     33.772.487 

RESULTADO INTEGRAL 11=9+10                  -                    -                    -                    -      33.772.487     33.772.487 

OPERAÇÕES COM DETENTORES  
DE CAPITAL NO PERÍODO

                 -   

Pagamento de Dividendos  (14.200.000)  (14.200.000)

Redução do Capital Subscrito (2.000.000)                  -                    -                    -               -                  -      (2.000.000)

Outras alterações reconhecidas  
no capital

     (939.902)     (1.295.678)    (2.235.580)

12 (2.000.000)                  -                    -        (939.902)  (15.495.678)                  -    (18.435.580)

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO  
30-09-2018

13=7+8+9+10+12  63.435.000   16.090.000  13.140.000   10.140.566     (1.290.541)    33.772.487  135.287.512 

O Conselho de Administração O Contabilista certificado
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| DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA (Montantes expressos em Euros)

Rubricas set-18 set-17

Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto

Recebimentos de clientes 358.620.052 319.102.125

Pagamentos a fornecedores (250.621.137) (202.406.497)

Pagamentos ao pessoal (75.685.151) (72.606.398)

Caixa gerada pelas operações 32.313.764 44.089.229

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento (2.494.817) (9.297.905)

Outros recebimentos/pagamentos (49.155.362) (28.130.241)

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) (19.336.415) 6.661.083

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Ativos fixos tangíveis (1.879.967) (1.978.772)

Dividendos (14.200.000) -

Recebimentos provenientes de:

Ativos fixos tangíveis - 9.392

Investimentos financeiros 42.619.824 -

Juros e rendimentos similares 3.294 7.641

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) 26.543.151 (1.961.740)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Pagamentos respeitantes a:

Juros e gastos similares (603.518) (348.898)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) (603.518) (348.898)

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) 6.603.217 4.350.446

Efeito das diferenças de câmbio - -

Caixa e seus equivalentes no início do período (11.070.094) (6.719.648)

Caixa e seus equivalentes no fim do período 17.673.312 11.070.094

O Conselho de Administração                              O Contabilista Certificado
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1 | Introdução 

A empresa foi constituída em 1922 com a denominação 
social de Siemens Companhia de Eletricidade, Lda.  
Em 1931 foi transformada em sociedade anónima e com  
as alterações ao Código das Sociedades Comercias, tomou 
a presente designação de Siemens, S.A..

A empresa tem a sua sede na Rua Irmãos Siemens, nº1, 
Venteira, Amadora.

Dispõe, ainda, de instalações no Freixieiro e uma fábrica 
de quadros elétricos em Corroios. As instalações no Sabugo 
encontram-se desativadas em virtude do fecho da fábrica, 
conforme já divulgado em demonstrações financeiras 
anteriores, constando na presente data como propriedade 
de investimento.

A sua atividade principal é o fabrico, desenvolvimento, 
reparação, aquisição e venda de Soluções integradas para 
a gestão e manutenção de edifícios e equipamentos 
industriais, smart grids, serviços e sistemas de proteção 
e controlo.

A empresa-mãe da Siemens S.A. denomina-se Siemens 
International Holding, B.V., que tem a sua sede em Haia, 
na Holanda, detendo 100% das 12,687 milhões de ações 
com o valor nominal de 5 euros cada, que representam o 
capital da Siemens, S.A..

A Siemens S.A., optou por não apresentar as suas 
demonstrações financeiras consolidadas, ao abrigo da 
isenção permitida pela alínea b) do nº3 do artigo 7º do 
Decreto- Lei nr 98/2015 de 2 de junho.

2 | Referencial contabilístico 
de preparação das 
demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras da empresa foram preparadas 
em conformidade com as Normas Contabilísticas de Relato 
Financeiro (NCRF) previstas pelo Sistema de Normalização 
Contabilística conforme disposto no Decreto Lei nº 
158/2009 de 13 de julho, alterado pelo Decreto-Lei nº 
98/2015 de 02 de junho.

Não houve derrogações de disposições do SNC tendo 
em vista a necessidade de estas darem uma imagem 
verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos 
resultados da empresa.

A 1 de janeiro de 2016 consumou-se o projeto de Cisão-
Fusão do negócio “In-Vivo”, originando a Cisão da área de 
negócio Healthcare dentro da Siemens S.A. e subsequente 
fusão com a Siemens Healthcare, Lda.  

Desta operação resultou uma redução da participação 
financeira na Siemens Healthcare, Lda. para 94,95% (100% 
no ano anterior). Em novembro de 2017 esta participação  
de 94,95% foi vendida à Siemens Healthineers Holding III B.V..

Adicionalmente, a 1 de julho de 2018 consumou-se o 
projeto de Cisão-Fusão com destaque de uma parte do 
património da Siemens S.A. relativo ao negócio da Mobility 
para fusão com a empresa Siemens Mobility, Unipessoal 
Lda., sendo esta nova empresa detida a 100% pela Siemens 
International Holding B.V..

À data da operação, os valores apresentados no Balanço, 
pela unidade de negócio cindida, eram os seguintes:

 
01-jul-18

Ativo não corrente: 463.159

Ativo corrente: 15.646.855

Capitais Próprios: 3.009.065

Passivo não corrente: 916.990

Passivo corrente: 8.341.468
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Adicionalmente, para efeitos de comparabilidade, o impacto 
da unidade cindida na Demonstração de resultados na 
Siemens S.A. é o seguinte:

Siemens SA Siemens  SA 
Ajustado*

Unidade 
Cindida

Siemens  SA 

set-18 set-17 01 jul-17 set-17 
Rendimentos e Gastos

Vendas e serviços prestados 318.879.913 289.002.255 10.033.862 299.036.117 

Subsídios à exploração 1.823 3.894 - 3.894 

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos 19.594.828 2.179.404 - 2.179.404 

Variação nos inventários da produção (1.003.270) 1.567.177 291.881 1.859.058 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (101.389.407) (94.197.965) (4.770.241) (98.968.206)

Fornecimentos e serviços externos (108.414.625) (101.170.829) (2.235.565) (103.406.393)

Gastos com o pessoal (82.301.029) (72.264.178) (2.210.158) (74.474.336)

Imparidade de inventários (perdas/reversões) (304.463) (86.782) - (86.782)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) (2.447.711) 293.091 (41.091) 252.000 

Provisões (aumentos/reduções) 3.229.194 (4.500.608) 364.686 (4.135.923)

Outros rendimentos 6.250.740 5.250.020 23.147 5.273.166 

Outros gastos (8.265.766) (3.811.418) (45.505) (3.856.922)

    

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA) 43.830.225 22.264.061 1.411.016 23.675.077 

Gastos/reversões de depreciação e de amortização (2.825.337) (2.042.378) (21.154) (2.063.532)

    

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (EBIT) 41.004.888 20.221.683 1.389.862 21.611.545 

Juros e rendimentos similares obtidos 24.207 7.641 - 7.641 

Juros e gastos similares suportados (603.518) (348.898) - (348.898)

    

Resultado antes de impostos   (EBT) 40.425.577 19.880.426 1.389.862 21.270.288 

Imposto sobre o rendimento do período (6.653.090) (5.959.458) - (5.959.458)

    

Resultado líquido do período 33.772.487 13.920.968 1.389.862 15.310.830 

Nota *: valor expurgado da unidade cindida (Montantes expressos em Euros)
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3 | Principais políticas 
contabilísticas
3.1 | Bases de mensuração usadas na 
preparação das demonstrações financeiras:

Na preparação das demonstrações financeiras a que se 
referem as presentes notas, a empresa adotou:

- As Bases de Preparação das Demonstrações Financeiras 
constantes do anexo ao Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 
de julho com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 98/2015 
de 2 de junho. Em resultado da transposição para o 
ordenamento jurídico interno da Diretiva n.º 2013/34/EU, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 
2013, através da publicação do Decreto-Lei n.º 98/2015 
de 2 de junho, ocorreram alterações a nível das NCRF 
que tiveram aplicação obrigatória para exercícios que se 
iniciaram em ou após 1 de janeiro de 2016. Da aplicação 
destas normas e interpretações não ocorreram impactos 
relevantes para as demonstrações financeiras da empresa;

- As NCRF em vigor na presente data com as isenções 
descritas na Nota 2.

Assim, as demonstrações financeiras foram preparadas 
tendo em conta as bases da continuidade, do regime 
do acréscimo, da consistência de apresentação, da 
materialidade e agregação, da não compensação e da 
informação comparativa.

Tendo por base o disposto nas NCRF, as políticas 
contabilísticas adotadas pela empresa foram as seguintes:

(a) Propriedade de investimento
As propriedades de investimento compreendem, 
essencialmente, imóveis detidos para obter rendas ou 
valorizações do capital (ou ambos), não se destinando ao 
uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços ou 
para fins administrativos ou para venda no curso ordinário 
dos negócios.

As propriedades de investimento são inicialmente 
mensuradas ao custo (que inclui custos de transacção). 
Subsequentemente, as propriedades de investimento são 
mensuradas de acordo com o modelo do custo.

As depreciações são calculadas numa base duodecimal 
utilizando o método da linha reta durante as vidas úteis 
estimadas conforme aplicado na alínea b). 

(b) Ativos fixos tangíveis
Os ativos fixos tangíveis referem-se a bens utilizados 
na produção, na prestação de serviços ou no uso 
administrativo.

A empresa adotou o custo considerado na mensuração dos 
ativos fixos tangíveis em referência a 1 de janeiro de 2009 
(data de transição para as NCRF), nos termos da isenção 
permitida pela NCRF 3 - Adoção pela Primeira vez das NCRF.

A empresa adotou como custo considerado:

- Para terrenos e edifícios, o valor de aquisição reavaliado 
ao abrigo da legislação publicada;

- Para os restantes ativos fixos tangíveis, o valor constante 
das anteriores demonstrações financeiras preparadas de 
acordo com o POC, o qual incluía reservas de reavaliação 
efetuadas ao abrigo de diversos diplomas legais que 
tiveram em conta coeficientes de desvalorização da 
moeda.

Os ganhos resultantes das revalorizações efetuadas 
encontram-se refletidos em “Outras reservas”.

Com exceção dos terrenos que não são depreciáveis, os 
ativos fixos tangíveis são depreciados durante o período de 
vida económica esperada e avaliados quanto à imparidade 
sempre que existe uma indicação de que o ativo possa 
estar em imparidade.

As depreciações são calculadas numa base duodecimal,  
a partir do momento em que os bens estão disponíveis 
para a utilização para a finalidade pretendida, utilizando 
o método da linha reta.

Os ativos fixos tangíveis são depreciados em duodécimos 
durante as vidas úteis estimadas:

Considera-se que o valor residual é nulo pelo que o valor 
depreciável sobre o qual incidem as depreciações 
é coincidente com o custo.

Os métodos de depreciação, a vida útil estimada e o valor 
residual são revistos no final de cada ano e os efeitos das 
alterações são tratados como alterações de estimativas, ou 
seja, o efeito das alterações é tratado de forma prospetiva.

Edifícios e outras construções 10 a 50 anos

Equipamento básico 4 a 10 anos

Equipamento de transporte 4 a 6 anos

Equipamento administrativo 4 a 8 anos

Outros ativos fixos tangíveis Até 1 ano
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O gasto com depreciações é reconhecido na demonstração 
de resultados na rubrica “Gastos/reversões de depreciação 
e amortização”.

Os gastos de desmantelamento e remoção de bens do ativo 
fixo tangível e os gastos de restauro do local onde estes 
estão localizados, em cuja obrigação se incorre quando 
os bens são adquiridos ou como consequência de terem 
sido usados durante um determinado período para finalidades 
diferentes da produção de inventários, fazem parte do custo 
do ativo fixo tangível correspondente e são depreciados no 
período de vida útil dos bens a que respeitam.

Os gastos de manutenção e reparação correntes são 
reconhecidos como gastos no período em que ocorrem.

Os gastos com substituições e grandes reparações são 
capitalizados sempre que aumentem a vida útil do 
imobilizado a que respeitem e são depreciados no período 
remanescente da vida útil desse imobilizado ou no seu 
próprio período de vida útil, se inferior.

Qualquer ganho ou perda resultante do desreconhecimento 
de um ativo tangível (calculado como a diferença entre 
o valor de venda menos gastos da venda e o valor 
contabilístico) é incluído no resultado do exercício no ano 
em que o ativo é desreconhecido.

As “Outras reservas” relativas a reservas de reavaliação 
existentes nos anteriores PCGA não são transferidas para 
resultados transitados por se referirem a reservas efetuadas 
ao abrigo de diplomas legais ainda não realizadas pelo uso 
ou pela venda, não podendo ser distribuídas ao acionista 
único.

Os ativos fixos tangíveis em curso dizem respeito 
a bens que ainda se encontram em fase de construção 
ou desenvolvimento e estão mensurados ao custo de 
aquisição sendo somente depreciados quando 
se encontram disponíveis para uso.

Imparidade
A empresa avalia se existe qualquer indicação de que 
um ativo possa estar com imparidade no final do ano. Se 
existir qualquer indicação, as empresas estimam a quantia 
recuperável do ativo (que é a mais alta entre o justo valor 
do ativo ou de uma unidade geradora de caixa menos os 
gastos de vender e o seu valor de uso) e reconhecem nos 
resultados do exercício a imparidade sempre que a quantia 
recuperável for inferior ao valor contabilístico.

Ao avaliar se existe indicação de imparidade são tidas em 
conta as seguintes situações:

- Durante o período, o valor de mercado de um ativo 
diminuiu significativamente mais do que seria esperado 
como resultado da passagem do tempo ou do uso normal;

- Ocorreram, durante o período, ou irão ocorrer no futuro 
próximo, alterações significativas com um efeito adverso 
na entidade, relativas ao ambiente tecnológico, de 
mercado, económico ou legal em que a entidade opera 
ou no mercado ao qual o ativo está dedicado;

- As taxas de juro de mercado ou outras taxas de mercado 
de retorno de investimentos aumentaram durante o 
período, e esses aumentos provavelmente afetarão a taxa 
de desconto usada no cálculo do valor de uso de um ativo 
e diminuirão materialmente a quantia recuperável do 
ativo;

- A quantia escriturada dos ativos líquidos da entidade  
é superior à sua capitalização de mercado;

- Está disponível evidência de obsolescência ou dano físico 
de um ativo;

- Alterações significativas com um efeito adverso na 
entidade ocorreram durante o período, ou espera-se  
que ocorram num futuro próximo, até ao ponto em que, 
ou na forma em que, um ativo seja usado ou se espera 
que seja usado. Estas alterações incluem um ativo que se 
tornou ocioso, planos para descontinuar ou reestruturar  
a unidade operacional a que o ativo pertence e planos para 
alienar um ativo antes da data anteriormente esperada;

- Existe evidência em relatórios internos que indica que  
o desempenho económico de um ativo é, ou será, pior  
do que o esperado.

Independentemente de haver indicações de estarem em 
imparidade, os bens que ainda não estão disponíveis para 
uso são testados anualmente quanto à imparidade.

As reversões de imparidade são reconhecidas em resultados 
(a não ser que o ativo esteja escriturado pela quantia 
revalorizada, caso em que é tratado como acréscimo de 
revalorização) e não devem exceder a quantia escriturada 
do bem que teria sido determinada caso nenhuma perda 
por imparidade tivesse sido reconhecida anteriormente.

(c) Ativos intangíveis
Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados, 
na data do reconhecimento inicial, ao custo.

Após o reconhecimento inicial, os ativos intangíveis 
apresentam-se ao custo menos depreciações acumuladas 
e perdas por imparidade acumuladas. 

A vida útil do ativo intangível foi avaliada como finita. 
 
Os ativos intangíveis com vidas úteis finitas são depreciados 
durante o período de vida económica esperada e avaliados 
quanto à imparidade sempre que existe uma indicação 
de que o ativo pode estar em imparidade.
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A imparidade destes ativos é determinada tendo por base 
os critérios descritos na alínea a) ativos fixos tangíveis.

As reversões de imparidade são reconhecidas em 
resultados e não devem exceder a quantia escriturada do 
bem que teria sido determinada caso nenhuma perda por 
imparidade tivesse sido reconhecida anteriormente.

Para um ativo intangível com uma vida útil finita, os 
métodos de depreciação, a vida útil estimada e o valor 
residual são revistos no final de cada ano e os efeitos das 
alterações são tratados como alterações de estimativas i.e. 
o efeito das alterações é tratado de forma prospetiva.

O gasto com depreciações de ativos intangíveis com vidas 
úteis finitas é reconhecido na demonstração de resultados 
na rubrica de “Gastos/reversões de depreciação  
e amortização”.

Qualquer ganho ou perda resultante do desreconhecimento 
de um ativo intangível (calculado como a diferença entre  
o valor de venda menos o custo da venda e o valor 
contabilístico) é incluído no resultado do exercício no ano 
em que o ativo é desreconhecido.

(c.1) Programas de computador
É reconhecido nesta rubrica o programa de computador 
GloRHia de gestão de recursos humanos, adquirido  
a terceiros.

Os gastos associados à manutenção e ao desenvolvimento 
dos programas de computador são reconhecidos como 
gastos quando incorridos por se considerar que não são 
mensuráveis com fiabilidade e/ou não geram benefícios 
económicos futuros.

O período de depreciação do ativo fixo intangível registado 
é de 5 anos.

(d) Participações financeiras – método da equivalência 
patrimonial
Estão valorizados de acordo com o método de equivalência 
patrimonial os investimentos em subsidiárias, definindo-se 
como tal as entidades nas quais a empresa exerce uma 
influência significativa e que não são nem associadas nem 
empreendimentos conjuntos.

Imparidade
A imparidade destes ativos é determinada tendo por base 
os critérios descritos na alínea b) ativos fixos tangíveis.

(e) Participações financeiras – outros métodos
As participações financeiras da Siemens que não utilizam 
o método da equivalência patrimonial, respeitam a 
participações em associações empresariais cujo objeto  

é de interesse económico para a empresa, mas em que  
não existe participação na gestão das mesmas.

(f) Imposto sobre o rendimento 
(f.1) Imposto sobre o rendimento - corrente
O imposto corrente é determinado com base no resultado 
contabilístico ajustado de acordo com a legislação fiscal 
em vigor. 

A empresa é tributada em sede de imposto sobre 
o rendimento à taxa de 21%, acrescida da taxa de derrama 
até à taxa máxima de 1,5% sobre o lucro tributável, 
e acrescida de uma taxa de derrama estadual de 3% sobre 
o valor de lucro tributável entre os 1,5 e 7,5 milhões 
de euros, 5% no valor que exceda os 7,5 até 35 milhões 
de euros e 7% para valores superiores a este.

Nos termos da legislação em vigor, as declarações fiscais 
da Siemens, S.A., estão sujeitas a revisão por parte das 
autoridades fiscais durante um período de 4 anos, o qual 
pode ser prolongado em determinadas circunstâncias, 
nomeadamente quando existem prejuízos fiscais, ou 
estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações. 

O Conselho de Administração, suportado nas posições 
dos seus consultores fiscais e tendo em conta as 
responsabilidades reconhecidas, entende que das eventuais 
revisões dessas declarações fiscais não resultarão correções 
materiais nas demonstrações financeiras.

(f.2) Imposto sobre o rendimento – diferido
Os ativos e passivos por impostos diferidos resultam 
do apuramento de diferenças temporárias (dedutíveis 
e tributáveis) entre as bases contabilísticas e as bases 
fiscais dos ativos e passivos da empresa.

Os ativos por impostos diferidos refletem:

- As diferenças temporárias dedutíveis até ao ponto em que  
é provável a existência de lucros tributáveis futuros 
relativamente ao qual a diferença dedutível pode ser usada;

- Perdas fiscais não usadas e créditos fiscais não usados até  
ao ponto em que seja provável que lucros tributáveis 
futuros estejam disponíveis contra os quais possam ser 
usados.

Diferenças temporárias dedutíveis são diferenças temporárias  
das quais resultam quantias que são dedutíveis na 
determinação do lucro tributável/perda fiscal de períodos 
futuros quando a quantia escriturada do ativo ou do 
passivo seja recuperada ou liquidada.

Os passivos por impostos diferidos refletem diferenças 
temporárias tributáveis.
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As diferenças temporárias tributáveis são diferenças 
temporárias das quais resultam quantias tributáveis na 
determinação do lucro tributável/perda fiscal de períodos 
futuros quando a quantia escriturada do ativo ou do 
passivo seja recuperada ou liquidada.

A mensuração dos ativos e passivos por impostos diferidos:

- É efetuada de acordo com as taxas que se espera que 
sejam de aplicar no período em que o ativo for realizado 
ou o passivo liquidado, com base nas taxas fiscais 
aprovadas à data de balanço; e 

- Reflete as consequências fiscais decorrentes da forma 
como a empresa espera, à data do balanço, recuperar ou 
liquidar a quantia escriturada dos seus ativos e passivos. 

(g) Inventários
Os inventários são registados ao menor de entre o custo 
e o valor líquido de realização. O valor líquido de realização 
representa o preço de venda estimado deduzido de 
todos os gastos estimados necessários para concluir os 
inventários e para efetuar a sua venda. Nas situações 
em que o valor de custo é superior ao valor líquido 
de realização, é registado um ajustamento (perda por 
imparidade) pela respetiva diferença.

O método de custeio dos inventários adotado pela Siemens 
consiste no custo médio ponderado.

(h) Ativos financeiros não incluídos nas alíneas 
anteriores
Os ativos financeiros não incluídos nas alíneas atrás e que 
não são valorizados ao justo valor estão valorizados ao 
custo amortizado (de acordo com o método do juro efetivo, 
o qual torna o valor contabilístico do ativo diferente do 
respetivo valor nominal quando o prazo da realização dos 
ativos é significativo, geralmente superior a seis meses), 
líquido de perdas por imparidade, quando aplicável.

No final do ano, a empresa avaliou a imparidade destes 
ativos. Sempre que existia uma evidência objetiva de 
imparidade, a empresa reconheceu uma perda por 
imparidade na demonstração de resultados.

A evidência objetiva de que um ativo financeiro ou um 
grupo de ativos pode estar em imparidade tem em conta 
dados observáveis que chamem a atenção sobre os 
seguintes eventos de perda:

- Significativa dificuldade financeira do devedor;

- Quebra contratual, tal como não pagamento ou 
incumprimento no pagamento do juro ou amortização  
da dívida;

- As empresas englobadas na consolidação, por razões 
económicas ou legais relacionados com a dificuldade 
financeira do devedor, ofereceram ao devedor concessões 
que de outro modo não considerariam;

- Tornar-se provável que o devedor irá entrar em falência 
ou qualquer outra reorganização financeira;

- Informação observável indicando que existe uma 
diminuição na mensuração da estimativa dos fluxos  
de caixa futuros de um grupo de ativos financeiros desde  
o seu reconhecimento inicial.

Os ativos financeiros individualmente significativos foram 
avaliados individualmente para efeitos de imparidade. 
Os restantes foram avaliados com base em similares 
caraterísticas de risco de crédito.

A imparidade apurada nos termos atrás referidos não difere 
daquela que é apurada com critérios e para efeitos fiscais.

Seguem-se algumas especificidades relativas a cada um  
dos tipos de ativos financeiros:

(h.1) Clientes
As contas a receber de clientes são mensuradas, aquando 
do reconhecimento inicial, de acordo com os critérios de 
mensuração de “Vendas e prestações de serviços” descritos 
na alínea q) sendo subsequentemente mensuradas ao 
custo amortizado menos imparidade.

A imparidade é determinada com base nos critérios 
definidos na alínea h).

(h.2) Adiantamentos a fornecedores
Estes saldos são mensurados ao respetivo custo amortizado, 
deduzido de perdas por imparidade, sempre que aplicável, 
determinada com base nos critérios definidos na alínea h).

(h.3) Outros créditos a receber
Os outros créditos a receber incluem as dívidas ativas dos 
colaboradores e os saldos devedores de fornecedores que 
se encontram também valorizadas ao custo amortizado, 
menos eventuais imparidades calculadas com base nos 
critérios definidos na alínea h).Incluem ainda os empréstimos 
ao acionista único que se encontram valorizados ao custo 
amortizado, utilizando o método do juro efetivo, menos 
imparidade. Os restantes saldos com acionistas são também 
apresentados pelo respetivo custo amortizado, deduzido de 
perdas por imparidade, sempre que aplicável, determinada 
com base nos critérios definidos acima.

(h.4) Caixa e depósitos bancários e caixa e seus 
equivalentes 
Os saldos incluídos nesta rubrica estão mensurados da 
seguinte forma:
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- Depósitos sem maturidade definida - ao custo amortizado  
(equivalente ao valor nominal);

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a rubrica 
de ‘‘Caixa e seus equivalentes’’ compreende depósitos, 
vencíveis a menos de três meses, e que possam ser 
imediatamente mobilizáveis com risco insignificante 
de alteração de valor. 

(i) Estado e outros entes públicos
Os saldos ativos e passivos desta rubrica são apurados com 
base na legislação em vigor.

No que respeita aos ativos não foi reconhecida qualquer 
imparidade por se considerar que tal não é aplicável dada 
a natureza específica do relacionamento.

(j) Diferimentos ativos e passivos
Esta rubrica reflete as transações e outros acontecimentos 
relativamente aos quais não é adequado o seu integral 
reconhecimento nos resultados do período em que 
ocorrem, mas que devam ser reconhecidos nos resultados 
de períodos futuros.

(l) Rubricas do capital próprio
(l.1) Capital subscrito
O capital encontra-se totalmente realizado nas datas 
de constituição da sociedade e respetivas escrituras  
de aumento e redução de capital.

(l.2) Reserva legal
De acordo com o art.º 295 do CSC, pelo menos 5% do 
resultado tem de ser destinado à constituição ou reforço 
da reserva legal até que esta represente pelo menos 20% 
do capital social.

A reserva legal não é distribuível a não ser em caso de 
liquidação e só pode ser utilizada para absorver prejuízos, 
depois de esgotadas todas as outras reservas, ou para 
incorporação no capital social (art.º 296 do CSC).

(l.3) Outras reservas
Esta rubrica inclui reservas de reavaliação efetuadas nos 
termos dos anteriores PCGA e as efetuadas na data de 
transição, líquidas dos correspondentes impostos diferidos, 
e que não são apresentadas na rubrica de “Excedentes de 
revalorização” pelo facto de a entidade ter adotado o custo 
na data de conversão para o SNC.

As reservas que resultam da revalorização efetuada na data 
de transição só estão disponíveis para distribuição depois 
de realizadas (pelo uso ou pela venda).

(l.4) Resultados transitados
Esta rubrica inclui os resultados realizados disponíveis para 
distribuição ao acionista único (que são líquidos de perdas 
por reduções de justo valor em instrumentos financeiros, 
investimentos financeiros e propriedades de Investimento), 

correções de exercícios anteriores e os ganhos por 
aumentos de justo valor em instrumentos financeiros, 
investimentos financeiros e propriedades de Investimento 
que, de acordo com o nº 2 do art.º 32 do CSC, só estarão 
disponíveis para distribuição quando os elementos ou 
direitos que lhes deram origem forem alienados, exercidos, 
extintos ou liquidados. 

(l.5) Resultado líquido do período
Esta rubrica representa o resultado da atividade comercial 
e industrial, bem como outros rendimentos e ganhos 
e outros gastos financeiros.

(m) Provisões 
Esta conta reflete as obrigações presentes (legais ou 
construtivas) da entidade provenientes de acontecimentos 
passados, cuja liquidação se espera que resulte numa 
saída de recursos da entidade que incorporem benefícios 
económicos e cuja tempestividade e quantia são incertas, 
mas cujo valor pode ser estimado com fiabilidade.

As provisões são mensuradas pela melhor estimativa do 
dispêndio exigido para liquidar a obrigação presente à data  
do balanço. Sempre que o efeito do valor temporal do 
dinheiro é material, a quantia de uma provisão é o valor 
presente dos dispêndios que se espera que sejam necessários 
para liquidar a obrigação usando uma taxa de desconto antes 
dos impostos que reflete as avaliações correntes de mercado 
do valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos do 
passivo e que não reflete riscos relativamente aos quais as 
estimativas dos fluxos de caixa futuros tenham sido ajustadas.

Seguem-se algumas especificidades relativas a provisões:

(m.1) Provisões para garantias
Estas provisões refletem a estimativa dos gastos em que se 
poderá vir a incorrer para solucionar problemas originados 
por defeitos de fabrico que venham a ser detetados nos 
produtos vendidos que tenham sido fabricados pela 
empresa e que venham a ser reclamados pelos clientes 
no prazo máximo de dois anos a contar da data da venda.

Estas provisões são mensuradas tendo por base a proporção 
histórica de gastos com garantias em relação ao valor original 
das vendas, apurada de forma individualizada por tipo de 
produto, ao longo dos seis últimos anos de vendas.

Não são reconhecidas provisões para garantias relativas 
a produtos adquiridos à casa-mãe pelo facto de esta 
assumir os gastos em que se possa vir a incorrer.

(m.2) Provisões para matérias ambientais
Estas provisões incluem os gastos das medidas tomadas 
para evitar, reduzir e reparar danos de caráter ambiental 
decorrentes das atividades das entidades. 

No caso em que referem a eventuais coimas por não 
conformidades com o cumprimento da legislação em vigor.
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(m.3) Provisões para contratos onerosos
Estas provisões referem-se a obrigações relacionadas 
com contratos em que os gastos inevitáveis de satisfazer 
as obrigações segundo os contratos excedem os benefícios 
económicos que se espera que venham a ser recebidos 
no âmbito dos mesmos. Para este efeito, considera-se que 
os gastos inevitáveis segundo o contrato são o menor 
do custo líquido de sair dos contratos que é o mais baixo 
do custo de os cumprir e de qualquer compensação ou 
de penalidades resultantes da falta de os cumprir.

Antes de reconhecer uma provisão separada para um 
contrato oneroso, a empresa reconhece qualquer perda 
de imparidade que tenha ocorrido nos ativos inerentes 
a esse contrato.

(m.4) Provisões para reestruturação
Estas provisões resultam de uma obrigação construtiva 
pelo facto de a empresa ter decidido levar a cabo um 
programa planeado e controlado pelo órgão de gestão 
e que altera materialmente ou o âmbito de um negócio 
empreendido pela empresa ou a maneira como o negócio  
é conduzido pela empresa.

Entende-se que a obrigação de reestruturação surge 
somente quando a empresa:

- Tem um plano formal detalhado para a reestruturação 
que indica, entre outras situações:
- O negócio em questão;
- As principais localizações afetadas;
- A localização, função e número aproximado  

de empregados que receberão retribuições pela  
cessação dos seus serviços;

- Os dispêndios que serão levados a efeito; e
- Quando será implementado o plano; e

- Criou uma expetativa válida nos afetados de que levará 
a efeito a reestruturação por ter anunciado as suas 
principais caraterísticas aos afetados pelo mesmo.

(m.5) Outras provisões
Esta rubrica inclui as provisões não previstas nas alíneas 
anteriores.

(n) Transações e saldos em moeda estrangeira
As demonstrações financeiras da Siemens são apresentadas 
em euros, sendo o euro a moeda funcional e de apresentação.

As transações em moeda estrangeira (moeda diferente da 
moeda funcional da Siemens, S.A.) são registadas às taxas 
de câmbio em vigor à data das transações. Em cada data 
de relato, as quantias escrituradas dos itens monetários 
denominados em moeda estrangeira são atualizadas 
às taxas em vigor à data de balanço. 

Os ganhos ou perdas cambiais resultantes dos pagamentos 
ou recebimentos das transações bem como da conversão 

de taxa de câmbio à data de balanço dos ativos e passivos 
monetários, denominados em moeda estrangeira são, 
reconhecidos na demonstração dos resultados em função  
da sua natureza (operacional, investimento e financiamento) 
no período em que são geradas.

(o) Responsabilidades por benefícios pós emprego  
e gastos com o pessoal
Os gastos com pessoal são reconhecidos quando o serviço 
é prestado pelos empregados independentemente da data 
do seu pagamento.

Seguem-se algumas especificidades relativas a cada um 
dos benefícios.

(o.1) Benefícios pós-emprego
Nos planos de contribuição definida, a mensuração das 
quantias a reconhecer não tem em conta quaisquer 
pressupostos atuariais e a empresa procede ao seu 
reconhecimento de forma linear determinada pelas quantias 
a serem contribuídas relativamente a cada exercício. As 
quantias são reconhecidas por valores não descontados por se 
vencerem completamente antes de decorridos 12 meses após 
o final do período em que os empregados prestam serviço.

Os ativos dos planos não estão disponíveis para os credores 
da empresa nem podem ser pagos diretamente a esta.  
O gasto do exercício respeita às contribuições feitas 
pela empresa.

(o.2) Férias e subsídio de férias
De acordo com a legislação laboral em vigor os empregados 
têm direito a férias e a subsídio de férias no ano seguinte 
àquele em que o serviço é prestado. Assim, foi reconhecido 
nos resultados do exercício um acréscimo do montante 
a pagar no ano seguinte o qual se encontra refletido na 
rubrica “Outras dívidas a pagar”.

(o.3) Distribuição de lucros a empregados
As distribuições de lucros a empregados são reconhecidas 
em “Gastos com o pessoal” no período a que respeitam. 
Assim, foi reconhecido nos resultados do exercício uma 
dívida do montante a pagar após 30 de setembro, o qual 
se encontra refletido na rubrica “Outras dívidas a pagar”.

(o.4) Remunerações com base em ações
Os benefícios concedidos a colaboradores ao abrigo de 
planos de incentivos de aquisição de ações ou de opções 
sobre ações são reconhecidos de acordo com as disposições 
da IFRS 2 - Pagamentos com base em ações.

Assim, os benefícios concedidos são reconhecidos como 
gastos durante o período em que os serviços são prestados 
pelos empregados. 

Os benefícios a serem liquidados com base em ações são 
mensurados pelo justo valor na data de atribuição sendo 
reconhecidos como gastos com o pessoal ao longo do 
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período em que são adquiridos pelos beneficiários tendo 
em conta a probabilidade de virem a ser adquiridos e, se for 
o caso, a probabilidade das opções virem a ser exercidas. 

(o.5) Benefícios de cessação de emprego
A Siemens reconhece um passivo e um gasto por Benefício 
de Cessação de Emprego quando já se comprometeu de 
forma demonstrável a:

- Cessar o emprego de um empregado ou grupo  
de empregados antes da data normal de reforma; ou

- Proporcionar benefícios de cessação como resultado  
de uma oferta feita a fim de encorajar a saída voluntária.

Considera-se forma demonstrável quando tem um plano 
formal pormenorizado para a cessação e não exista 
possibilidade realista de retirada e quando o plano inclua, 
como mínimo:

- A localização, a função, e o número aproximado de 
empregados cujos serviços estão para ser cessados;

- O benefício de cessação para cada classificação  
ou função de emprego.

No caso de ofertas feitas para encorajar a saída voluntária, 
a mensuração dos Benefícios de Cessação de Emprego 
é baseada no número de empregados que se espera que 
aceitem a oferta.

(p) Passivos financeiros
Os passivos financeiros são reconhecidos quando a empresa 
se constitui parte na respetiva relação contratual. 

Os passivos financeiros são desreconhecidos quando 
as obrigações subjacentes se extinguem pelo pagamento, 
são canceladas ou expiram. Todos os passivos financeiros 
são reconhecidos inicialmente ao justo valor e, no caso de 
empréstimos, são também deduzidos os gastos de transação.

Os passivos financeiros estão mensurados nos termos 
indicados nas alíneas seguintes:

(p.1) Fornecedores
As contas a pagar a fornecedores são reconhecidas 
inicialmente pelo respetivo justo valor e, subsequentemente, 
são mensuradas ao custo amortizado, de acordo com 
o método do juro efetivo.

(p.2) Outras dívidas a pagar
As outras dívidas a pagar estão mensuradas ao custo 
amortizado, utilizando o método do juro efetivo, sendo que 
nesta rubrica estão registadas dívidas passivas ao pessoal e 
outros acréscimos de gastos. Inclui ainda o saldo da rubrica 
acionistas o qual é apresentado ao custo.

 (p.3) Adiantamentos de clientes
Os adiantamentos de clientes estão mensurados ao custo 
amortizado. 

(q) Vendas e prestações de serviços
As vendas e as prestações de serviços são mensuradas 
pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber 
deduzido das quantias relativas a descontos comerciais 
e de quantidades concedidas.

Quando é concedido crédito isento de juros aos compradores 
ou estes aceitam livranças com taxa de juro inferior à do 
mercado como retribuição pela venda dos bens, ou, de 
qualquer outra forma o influxo de dinheiro ou equivalentes 
de dinheiro é diferido, a diferença entre o justo valor da 
retribuição e a quantia nominal da retribuição é reconhecida 
como rédito de juros, durante o período que medeia entre 
a data do reconhecimento do rédito e a data efetiva 
do recebimento.

Quando o preço da venda dos produtos/serviços inclui 
uma quantia identificável de serviços subsequentes, essa 
quantia é diferida e reconhecida como rédito durante 
o período em que o serviço é executado.

Embora o rédito somente seja reconhecido quando 
for provável que os benefícios económicos associados 
à transação fluam para a empresa, quando surja uma 
incerteza acerca da cobrança de uma quantia já incluída 
no rédito, a quantia incobrável, ou a quantia com respeito 
à qual a recuperação tenha cessado de ser provável, 
é reconhecida como uma imparidade saldo a receber, 
e não como um ajustamento da quantia de rédito 
originalmente reconhecido.

Seguem-se algumas especificidades relativas ao 
reconhecimento das vendas e das prestações de serviços:

(q.1) Vendas
O rédito proveniente da venda de bens é reconhecido 
quando estão satisfeitas todas as condições seguintes:

- Tenham sido transferidos para o comprador os riscos  
e vantagens significativos da propriedade dos bens;

- Não se mantenha envolvimento continuado de gestão 
com grau geralmente associado com a posse, nem o 
controlo efetivo dos bens vendidos;

- A quantia do rédito possa ser mensurada com fiabilidade;

- Seja provável que os benefícios económicos associados 
com a transação fluam para a entidade; e

- Os gastos incorridos ou a serem incorridos referentes  
à transação possam ser mensurados com fiabilidade.
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(q.2) Prestações de serviços 
O rédito das prestações de serviços é reconhecido quando 
o desfecho da transação pode ser estimado com fiabilidade 
o que ocorre quando todas as condições seguintes são 
satisfeitas:

- A quantia de rédito pode ser mensurada com fiabilidade;

- É provável que os benefícios económicos associados  
à transação fluam para a empresa;

- A fase de acabamento da transação à data do balanço 
pode ser mensurada com fiabilidade; e

- Os gastos incorridos com a transação e os gastos para 
concluir a transação podem ser mensurados com 
fiabilidade.

(q.3) Contratos de construção
Quando é possível estimar com fiabilidade o resultado  
de um contrato de construção, os correspondentes gastos  
e rendimentos são reconhecidos por referência  
à percentagem de acabamento do contrato na data de 
relato. A percentagem de acabamento é determinada  
de acordo com os gastos incorridos face aos gastos totais 
para concluir o contrato.

Quando não é possível estimar com fiabilidade o resultado 
do contrato de construção, o rédito do contrato é 
reconhecido até à concorrência dos gastos do contrato 
incorridos que se esperam recuperar. Os gastos do contrato 
são reconhecidos no período em que são incorridos.

Quando for provável que os gastos totais do contrato 
excedam o rédito total do mesmo, a correspondente perda 
esperada é reconhecida de imediato como um gasto.  
A quantia de tal perda é determinada independentemente 
de ter ou não começado o trabalho do contrato ou da fase 
de acabamento da atividade do contrato.

(r) Subsídios à exploração
São reconhecidos nesta rubrica os subsídios não 
reembolsáveis que não estejam relacionados com ativos. 

A empresa recebeu um subsídio respeitante à formação, 
que apenas foi reconhecido quando recebido.

(s) Juros e gastos similares suportados
Os gastos com financiamento são reconhecidos na 
demonstração de resultados do período a que respeitam 
e incluem:

- Juros suportados determinados com base no método 
do juro efetivo;

(t) Ativos e passivos contingentes
Um ativo contingente é um possível ativo proveniente 

de acontecimentos passados e cuja existência só será 
confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais 
acontecimentos futuros incertos não totalmente sob 
o controlo da entidade.

Os ativos contingentes não são reconhecidos nas 
demonstrações financeiras para não resultarem no 
reconhecimento de rendimentos que podem nunca ser 
realizados. Contudo, são divulgados quando for provável 
a existência de um influxo futuro.

Um passivo contingente é:

- Uma obrigação possível que provém de acontecimentos 
passados e cuja existência só será confirmada pela 
ocorrência ou não de um ou mais acontecimentos futuros 
incertos não totalmente sob o controlo da entidade, ou 

- Uma obrigação presente que decorra de acontecimentos 
passados mas que não é reconhecida porque:
- Não é provável que uma saída de recursos seja exigida 

para liquidar a obrigação, ou
- A quantia da obrigação não pode ser mensurada com 

suficiente fiabilidade.

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas 
demonstrações financeiras para não resultarem no 
reconhecimento de gastos que podem nunca se tornar 
efetivos. Contudo, são divulgados sempre que existe uma 
probabilidade de exfluxos futuros que não seja remota.

(u) Efeito das alterações das taxas de câmbio
As transações em moeda estrangeira são convertidas para 
o euro às taxas nas datas das transações.

Os saldos que se mantenham em dívida no final do ano são 
convertidos à taxa de fecho e a diferença é reconhecida em 
resultados.

(v) Eventos subsequentes
Os eventos após a data do balanço que proporcionem 
informação adicional sobre as condições que existiam 
à data do balanço são refletidos nas demonstrações 
financeiras. Os eventos após a data do balanço que 
proporcionem informação sobre condições que ocorram 
após a data do balanço são divulgados no anexo às 
demonstrações financeiras, se materiais.

3.2 | Juízos de valor (excetuando os 
que envolvem julgamentos e estimativas) 
que o órgão de gestão fez no processo de 
preparação das demonstrações financeiras: 

Na preparação das demonstrações financeiras de acordo com 
o SNC, o Conselho de Administração utiliza julgamentos, 
estimativas e pressupostos que afetam a aplicação das 
políticas e montantes reportados. 
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As estimativas e julgamentos são continuamente avaliados 
e baseiam-se na experiência de eventos passados e outros 
fatores, incluindo expetativas relativas a eventos futuros 
considerados prováveis face às circunstâncias em que as 
estimativas são baseadas ou resultado de uma informação 
ou experiência adquirida. Os efeitos reais podem diferir 
dos julgamentos e estimativas efetuados, nomeadamente 
no que se refere ao impacto dos gastos e rendimentos 
que venham realmente a ocorrer.

Os principais julgamentos e estimativas contabilísticas e que 
tiveram maior impacto refletidas nas quantias reconhecidas 
nas demonstrações financeiras são como segue:

(a) Vida útil dos ativos fixos tangíveis e intangíveis
A vida útil de um ativo é o período durante o qual uma 
entidade espera que esse ativo esteja disponível para seu 
uso e deve ser revista pelo menos no final de cada exercício 
económico.

O método de amortização/depreciação a aplicar e as perdas 
estimadas decorrentes da substituição de equipamentos 
antes do fim da sua vida útil, por motivos de obsolescência 
tecnológica, é essencial para determinar a vida útil efetiva 
de um ativo.

Estes parâmetros são definidos de acordo com a melhor 
estimativa da gestão, para os ativos e negócios em 
questão, considerando também as práticas adotadas 
por empresas dos setores em que a empresa opera.

(b) Reconhecimento de prestações de serviços
A empresa utiliza o método da percentagem de acabamento 
no reconhecimento das suas prestações de serviços.
A utilização deste método requer que a empresa estime 
os serviços executados como uma percentagem do total 
de serviços a serem executados os quais também 
necessitam de ser estimados.

(c) Provisões para impostos
A empresa, suportada nas posições dos seus consultores 
fiscais e tendo em conta as responsabilidades 
reconhecidas, entende que das eventuais revisões dessas 
declarações fiscais não resultarão correções materiais nas 
demonstrações financeiras que requeiram a constituição 
de uma provisão adicional para impostos. 

3.3 | Principais fontes de incerteza das 
estimativas (envolvendo risco significativo 
de provocar ajustamento material nas quantias 
escrituradas de ativos e passivos durante o ano 
financeiro seguinte): 

As estimativas são baseadas no melhor conhecimento 
existente em cada momento e nas ações que se planeiam 
realizar, sendo permanentemente revistas com base na 
informação disponível. 

Alterações nos factos e circunstâncias subsequentes podem 
conduzir à revisão das estimativas no futuro, pelo que 
os resultados reais poderão vir a diferir das estimativas 
presentes.

As principais fontes de incerteza das estimativas 
(envolvendo risco significativo de provocar ajustamento 
material nas quantias escrituradas de ativos e passivos 
durante o ano financeiro seguinte) são as seguintes:

(a) Imparidade das contas a receber
O risco de crédito dos saldos de contas a receber é avaliado 
a cada data de relato, tendo em conta a informação 
histórica do devedor e o seu perfil de risco tal como 
referido no parágrafo 3.1h).

As contas a receber são ajustadas pela avaliação efetuada 
dos riscos estimados de cobrança existentes à data 
do balanço, os quais poderão divergir do risco efetivo 
a incorrer no futuro.

(b) Provisões
O reconhecimento de provisões tem inerente a determinação 
da probabilidade de saída de fluxos futuros e a sua 
mensuração com fiabilidade.

Estes fatores estão muitas vezes dependentes de 
acontecimentos futuros e nem sempre sob o controlo 
da empresa pelo que poderão conduzir a ajustamentos 
significativos futuros, quer por variação dos pressupostos 
utilizados, quer pelo futuro reconhecimento de provisões 
anteriormente divulgadas como passivos contingentes.

(c) Provisões para desmantelamento e restauro
As provisões para os gastos de desmantelamento e 
remoção de bens do ativo fixo tangível e para os gastos 
de restauração do local onde estes estão localizados está 
dependente de pressupostos e estimativas que as tornam 
sensíveis a:

- Expetativa de custo a ser incorrido;

- Data previsível da ocorrência dos gastos;

- Taxa de desconto utilizada no desconto das saídas  
de caixa esperadas.

(d) Pagamentos com base em ações
Os compromissos de pagamentos com base em ações 
assumidos com os empregados encontram-se refletidos 
nas contas por um valor que tem em conta, entre outros, 
o valor das ações, a probabilidade das condições de 
exercício virem a ser atingidas e a probabilidade das opções 
virem a ser exercidas. Em contexto de crise estas variáveis 
podem sofrer oscilações significativas.
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4 | Fluxos de caixa
O saldo de Caixa e seus equivalentes constante da 
demonstração de fluxos de caixa é composto apenas por 
depósitos à ordem, não existindo valores que não estejam 
disponíveis para uso, conforme quadro seguinte:

5 | Políticas contabilísticas, 
alterações nas estimativas 
contabilísticas e erros
Não aplicável  

6 | Partes relacionadas
6.1 | Empresa-mãe e participações financeiras

A empresa é detida pela Siemens International Holding B.V., 
com sede em Haia, na Holanda, sendo as Demonstrações 
Financeiras consolidadas na empresa Siemens A.G., com 
sede em Munique na Alemanha.

a) Empreendimentos conjuntos
A empresa participa nos empreendimentos conjuntos 
abaixo descriminados:

set-18 set-17

Caixa e Depósitos bancários 17.673.312 11.070.094

| EMPREENDIMENTOS CONJUNTOS 

ACE Atividade % Interesse % Interesse

set-18 set-17

SIEOCEAN Indústria 65% 65%

SIM III Manutenção instalações 95% 90%

SICMAN Indústria 95% 95%

GSH Indústria 95% 50%

ENGIE SIEMENS Indústria 40% 40%

SIEMENS SUEZ E EFACEC Indústria 34% 34%

EMEF/SIEMENS ACE (SIMEF) Manutenção material circulante - a)* 49%

SIEMENS E TDGI                  Manutenção instalações 80% 80%

BIM-BUILDING INFRASTRUCTURE MAINT. ACE Manutenção instalações 90% 90%

b) Associadas e Subsidiárias
A empresa possuía desde 1 janeiro de 2016, por efeito 
de cisão-fusão, uma participação de 94,95% do capital 
da Siemens Healthcare, Lda., com sede na Amadora, cuja 
atividade principal é o negócio de diagnósticos médicos 
e biológicos, incluindo o desenvolvimento e venda de 
reagentes, instrumentos, métodos e procedimentos 
de diagnóstico, sistemas para laboratórios e serviços 
geralmente indispensáveis para o diagnóstico ou deteção 
de doenças ou prestação de cuidados de saúde, incluindo 
ainda a distribuição, o fornecimento, o desenvolvimento, 
a montagem, a instalação, a assistência técnica e a 
manutenção de equipamentos dos sistemas de terapia, 
incluindo a investigação e o desenvolvimento nessas áreas. 

Em novembro de 2017 a participação de 94,95% foi vendida 
à Siemens Healthineers Holding III B.V., conforme descrito na 
nota 10.

c) Outras participações
Durante o corrente e anterior exercício a Siemens participa 
ainda na seguinte sociedade:

Esta participação não teve qualquer alteração, quer na 
percentagem, quer no valor relativamente a exercícios 
anteriores. A empresa não exerce qualquer tipo de 
influência na gestão da participada.

Valor

Amb3E - Associação Portuguesa  
de Gestão de Resíduos  

10.000 euros

* a) Integrado  no projeto Cisão-Fusão do negócio Mobility  
Estes empreendimentos utilizam o ano civil como exercício económico, pelo que 
existe uma disparidade de 9 meses entre os finais dos exercícios equivalentes na 
Siemens, S.A.. Os resultados dos ACE’s são incorporados nas contas da Siemens 
S.A., em conformidade com a percentagem de interesse.
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6.2 Remunerações do pessoal chave da gestão da empresa

As remunerações do pessoal chave da gestão da empresa encontram-se discriminadas no quadro seguinte:

6.3 Transações e saldos com partes relacionadas

 As transações com entidades relacionadas estão discriminadas no quadro seguinte:

| DESCRIÇÃO

set-18 set-17

Remunerações e benefícios de curto prazo 726.365 861.243

Benefícios pós-emprego 9.798 12.007

Outros benefícios de longo prazo - 186.495

 736.163 1.059.745

set-18 set-17

Entidades País Relação  Rendimentos  Gastos  Saldos  Rendimentos Gastos Saldos

Siemens L.L.C. ARE Mat/Serv 194.693 - - 892.784 125 - 

Siemens AG Oesterreich AUT Mat/Serv 2.626.706 873.551 - 2.943.612 579.836 - 

Trench Austria GmbH AUT Mat/Serv - 133.108 -  - 372.386 - 

BIM Builging Infrastructure PRT Mat/Serv 205.554 3.753.862 19.189 237.155 5.706.067 (559.658)

GSH - Gestão e Serviços  
de Manutenção Hospitalar

PRT Mat/Serv 1.083.764 191.541 520.780 446.093 - 214.548

Siemens SA BEL Mat/Serv 2.327.846 877.555 - 2.526.859 195.466 - 

Siemens Healthcare BEL Mat/Serv 12.000 - - - - - 

SICMAN-Serv.Oper.Mnut.Instal.  
Aeroportuárias, ACE

PRT Mat/Serv 726.279 - 24.437 168.500 - 34.095

Siemens Healthcare Diagnostics GmbH AUT Mat/Serv 27.651 - - - - - 

Siemens Schweiz AG CHE Mat/Serv 4.082.033 5.089.522 - 3.986.883 1.170.513 - 

Siemens Ltd. China CHN Mat/Serv 3.794 27 - 785.722 32.778 - 

Siemens Ltd. ZAF Mat/Serv 395.575 42.554 - - - - 

Siemens s.r.o CZE Mat/Serv 1.766.489 494.710 - 1.471.748 258.946 26.901

Siemens AG DEU Mat/Serv 49.065.179 139.092.193 (4.633.987) 41.225.164 108.541.634 (10.025.711)

Siemens Ltd NGA Mat/Serv 34.398 - 61.300 - - - 

Demag Delaval Industrial GBR Mat/Serv 28.373 - - - - - 

Siemens Canada Ltd. CAN Mat/Serv 123.955 6.494 - 48.953 4.719 - 

HSP Hochspannungsger DEU Mat/Serv - 207.281 - - 49.800 - 

Siemens Industriegetriebe GmbH DEU Mat/Serv - 103.492 - - 156.654 - 

Siemens Corporation USA Mat/Serv 1.091.572 133.312 - 317.863 133.195 - 

Siemens S.A. COL Mat/Serv 143.042 2.409 - 10.205 1.477 - 

Siemens Healthcare GmbH DEU Mat/Serv  - - - -  11.527 - 

Siemens Holding S.L. ESP Mat/Serv 68.879 1.558.003 - 6.851 1.334.607 - 

Siemens S.A. ESP Mat/Serv 4.871.831 2.575.356 - 6.209.282 2.284.606 - 

Siemens Healthcare Diagnostics ESP Mat/Serv 12.000 - - - - - 

Siemens S.A.S. FRA Mat/Serv 7.923.322 374.818 - 7.212.579 818.312 - 

Siemens S.A. de C.V. MEX Mat/Serv 92.445 - - - - - 

Siemens Healthcare Nederland B.V. NLD Mat/Serv 12.000 - - - - - 

Siemens PLC GBR Mat/Serv 3.015.636 2.583.042 - 4.345.156 1.882.764 - 

IBS Aktiengesellschaft excellence, DEU Mat/Serv 292.643 5.450 - 261.781 - - 

Siemens Healthcare SAS FRA Mat/Serv 12.000 - - - - - 

Siemens Ltd. IND Mat/Serv 106 499.078 - 43.410 1.705.919 - 

Siemens S.P.A. ITA Mat/Serv 4.462.026 309.414 - 4.508.916 280.483 - 

Siemens Healthcare SRL ITA Mat/Serv 12.000 - - - - - 

TRENCH Italia SRL ITA Mat/Serv - 958.297 - - 191.250 - 

Siemens, S.A. MZN Mat/Serv 1.099.971 (2.052) - 167.678 - - 

Siemens s. r.o. SVK Mat/Serv 47.156 130.776 - 91.520 110.808 - 

Siemens AS NOR Mat/Serv 1.341.395 - - 392.073 - - 



Demonstrações Financeiras | SIEMENS 

115

Demonstrações Financeiras | SIEMENS 

| CONTINUAÇÃO

set-18 set-17

Entidades País Relação  Rendimentos  Gastos  Saldos  Rendimentos Gastos Saldos

Siemens Helthcare Lda PRT Mat/Serv 4.312.746 (2.215) - 5.101.867 589.412 - 

Siemens Industrial Turbomachin SWE Mat/Serv 173.074 419.079 - 1.825.631 2.446.265 - 

Siemens AB SWE Mat/Serv 1.158.633 - - 1.241.157 - - 

NERTUS Mantenimiento ESP Mat/Serv - - - - 4.982 (4.982)

Siemens Sanayi ve Ticaret A.S. TUR Mat/Serv 374.640 2.302.234 - 694.316 2.548.566 - 

Siemens Industry, Inc USA Mat/Serv 519.137 24.492 - 134.285 836.163 - 

Siemens Pakistan PAK Mat/Serv 47.005 3.547 - 139.559 17.819 - 

SIM III -Siemens Manutenção PRT Mat/Serv 1.584.662 6.641.985 (1.415.333) 1.158.589 6.968.878 (1.562.133) 

Siemens Suez e Efacec-Serviços PRT Mat/Serv 275.653 125.252 26.181 137.908 247.881 26.181

Sieocean-Siemens O.S PRT Mat/Serv 125.661 - 16.017 85.308 - 6.010

EMEF/Siemens ACE - 
 Serviços integrados

PRT Mat/Serv 3.600.150 6.675 1.230 4.120.525 26.251 (1.099)

Siemens Inc. PHL Mat/Serv 10.834 - - 12.831 - - 

Siemens S.A. ARG Mat/Serv 258.439 68.870 - 29.642 40.114 - 

Siemens Ltda. BRA Mat/Serv 289.753 88.522 - 49.594 1.783.878 - 

FEAG Fertigungscenter Fuer DEU Mat/Serv - - (42.341) - - - 

Siemens Ltd. AUS Mat/Serv 14.781 - - 238 - - 

Siemens Bangladesh Ltd IND Mat/Serv - - - 40.420 - - 

Siemens SA TUN Mat/Serv 68.682 10.982 - 70.364 - - 

Siemens Industry Software Ltda BRA Mat/Serv - - - - 1.855 - 

Siemens Osakeyhtioe FIN Mat/Serv 267.237 - - 349.512 - - 

Industrial Turbine Company GBR Mat/Serv 39.887 1.575.080 (929.122) 68.068 949.870 - 

Siemens Rt HUN Mat/Serv 192.425 808.920 - 184.280 1.303.178 - 

Siemens Malaysia Sdn MYS Mat/Serv 99.766 2.271 - 4.779 233 - 

Siemens Nederland N. NLD Mat/Serv 555.153 336.595 - 549.195 250.164 - 

Siemens S.A.C. PER Mat/Serv 330 - - - 4.956 - 

Siemens e TDGI ACE PRT Mat/Serv  - 186.736 - 1.163.769 654.541 373.453

Siemens Pte. Ltd. SGP Mat/Serv 81.296 184.193 - 144.907 211.443 - 

PT. Siemens Indonesia IDN Mat/Serv 70.593 - -  - 3.251 - 

VVK Versicherungsvermittlungs- DEU Mat/Serv  - - -  - 150 - 

Weiss Spindeltechnologie GmbH DEU Mat/Serv  - - -  - 34.274 - 

Siemens S.A. AGO Mat/Serv 2.228.662 365.960 - 4.132.017 235.801 2.299.134

Siemens Transformer Co. Ltd. CHN Mat/Serv 4.622 - -  - 2.346.956 - 

Siemens EOOD BGR Mat/Serv 25.130 - - 17.269 6.493 - 

Flender-Graffenstaden SA FRA Mat/Serv 179.374 - -  - - - 

Fabrica Electrotecnica JOSA, S.A. ESP Mat/Serv  - 12.773 -  - - - 

Siemens A/S DNK Mat/Serv 840.007 7.577 - 1.342.786 23.837 - 

ETM professional control GmbH AUT Mat/Serv  - 10.094 - - 15.240 - 

Siemens Transformer (Wuhan) Company CHN Mat/Serv  - 57.240 - - 1.014.000 - 

Siemens A.E. GRC Mat/Serv 598.139 210.000 - 628.285 120.000 - 

Siemens Healthcare Diagnostics GRC Mat/Serv 12.000 - - - - - 

Siemens Ltd. IRL Mat/Serv 25.793 - - 36.921 - - 

Siemens Israel Ltd. ISR Mat/Serv 25.451 - - 13.292 - - 

Emeter Corporation USA Mat/Serv  - 1.654 - - - - 

ATOS IT Solutions ESP Mat/Serv  - 18.050 - - - - 

Siemens S.A. MAR Mat/Serv 267.312 61.653 - 255.005 - - 

Siemens W.L.L. QAT Mat/Serv 11.193 (314) - 100.224 3.914 - 

Siemens S.R.L. ROU Mat/Serv 197.622 - - 260.521 - - 

OOO Siemens RUS Mat/Serv 429.012 - - 310.089 - - 

Siemens Ltd. SAL Mat/Serv 228.502 - - 224.084 - - 

ENGIE Siemens - Operação ACE PRT Mat/Serv 5.732 - - - - - 

Siemens Ltd. EGY Mat/Serv 38.648 - - 29.830 - - 

Siemens Energy, INC USA Mat/Serv  - 3.321 - 8.717 - - 

Siemens Innovaciones MEX Mat/Serv  - - - 59.806 - - 

Atos IT Solutions and Services Ltd PRT Mat/Serv  - 2.226.464 (393.773)  - - - 

Siemens Transformers SPA ITA Mat/Serv 14.569 731.525 - 61.510 1.103.590 - 

Siemens Rail Automation S.A.U. ESP Mat/Serv 2.628.607 479.539 - 1.461.089 5.200.478 - 

Siemens Electrical & Electronic KWT Mat/Serv 106.855 - - 5.272 - - 
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| CONTINUAÇÃO

set-18 set-17

Entidades País Relação  Rendimentos  Gastos  Saldos  Rendimentos Gastos Saldos

Siemens Sp. z o.o. POL Mat/Serv 216.397 16.172 - 205.061 - - 

Siemens Technology and Services IND Mat/Serv  - 496.721 - 270 526.145 - 

Siemens Ltd. KOR Mat/Serv 3.247 - - 75.725 88 - 

Siemens Servicios S.A. de C.V. MEX Mat/Serv  - - - 28.086 - - 

Trench France S.A. FRA Mat/Serv  - 328.648 - 27.518 142.770 - 

Siemens Airport Logistics, Lisbon PRT Mat/Serv 878.691 19.274 - 677.989 93.363 - 

Samtech Deutschland GmbH DEU Mat/Serv - - - 4.828 - - 

Siemens SPA DZA Mat/Serv 45.085 - 135.618 90.533 - 90.533

Dresser Rand  SAS FRA Mat/Serv  - 2.377.668 - 93.251 12.401 12.401

Dresser-Rand Global Services Inc AGO Mat/Serv 671 - - 104.435 - - 

Siemens Gamesa Renewable BEL Mat/Serv 34.385 - - 25.309 - - 

Siemens Switchgear Ltd. CHN Mat/Serv 38.295 343.098 - 225.565 219.122 - 

Siemens Vacuum Interrupters CHN Mat/Serv  - 726.868 -  - 571.845 - 

Siemens Treasury GmbH DEU Mat/Serv  - - - 35.702 1.217 - 

Siemens Wind Power GmbH & Co. KG DEU Mat/Serv 2.358 - - 19.765 - - 

Siemens Bank GmbH DEU Mat/Serv - 3.500 - - 500 - 

Siemens Wind Power A/S DNK Mat/Serv 165.720 18.345 - 208.613 10.177 - 

Siemens Gamesa Renewable Energy ESP Mat/Serv 32.661 - - 13.754 - - 

Siemens Gamesa Renewable Energy FRA Mat/Serv 52.858 - - 32.635 - - 

Siemens d.o.o. SRB Mat/Serv 65.978 20.460 - 95.316 - - 

Siemens d.d. HRV Mat/Serv 9.452 - - 12.446 - - 

Siemens Sherkate Sahami IRN Mat/Serv 31.622 - 53.650 22.028 - 22.028

Siemens Gamesa Renewable Energy ITA Mat/Serv 32.312 - - 17.543 - - 

Dresser Rand, S.R.L ITA Mat/Serv - - - - 16.750 (42.341)

Siemens Inmobiliaria S.A. de C.V. MEX Mat/Serv 132.581 - - 23.848 - - 

Siemens Industry Software S.A. DE C MEX Mat/Serv - - - 2.664 - - 

Siemens Wind Power AS NOR Mat/Serv 647 - - 787 - - 

Dresser-Rand AS NOR Mat/Serv 306.104 - - 166.877 - - 

Siemens Windpower Sp. z o.o. POL Mat/Serv 407 - - 4.563 - - 

Siemens Ltd. TWN Mat/Serv - - - 85 - - 

Siemens Wind Power AB SWE Mat/Serv 1.272 - - 1.860 - - 

Siemens Government Technologies INC USA Mat/Serv  - 26.957 - 2.352 - - 

Siemens S.A. URY Mat/Serv  - - - 2.390 - - 

Siemens Mobility GmbH AUT Mat/Serv 28.312 - -  - - - 

Comos Industry Solutions GmbH AUT Mat/Serv 17.059 - -  - - - 

Flender SPRL BEL Mat/Serv 21.365 - 571 - - - 

Siemens Mobility S.A. / N.V BEL Mat/Serv 31.474 - -  - - - 

Siemens Healthcare AG CHN Mat/Serv 6.000 - -  - - - 

Siemens Mobility AG CHN Mat/Serv 117.036 - -  - - - 

Siemens SARL CIV Mat/Serv 20.000 - -  - - - 

Siemens Electrical Drives Ltd. CHN Mat/Serv - 9.110 -  - - - 

Siemens Industry Software, s.r.o. CZE Mat/Serv 7.615 - - - - - 

Siemens Financial Services GmbH DEU Mat/Serv 2.177 - -  - - - 

Siemens Healthcare Diagnostics GmbH DEU Mat/Serv 6.000 - -  - - - 

Siemens Mobility GmbH DEU Mat/Serv 98.315 - -  - - - 

Flender GmbH DEU Mat/Serv  - 144.504 -  - - - 

Siemens Traction Gears GmbH DEU Mat/Serv  - 10.374 -  - - - 

Siemens Industry Software A/S DNK Mat/Serv 14.516 - -  - - - 

Telecomunicacion, Electrónica ESP Mat/Serv 282 - -  - - - 

Flender Iberica S.L ESP Mat/Serv 61.176 - - - - - 

Siemens Mobility, S.L.U ESP Mat/Serv 39.080 133.196 -  - - - 

Siemens Mobility Oy FIN Mat/Serv 2.480 - -  - - - 

Siemens Mobility SAS FRA Mat/Serv 97.640 - -  - - - 

Siemens Product Lifecycle GBR Mat/Serv 93.373 - -  - - - 

Siemens Industry Software GBR Mat/Serv 61.021 - -  - - - 

Flender Limited GBR Mat/Serv 229 - - - - - 

Dresser-Rand (U.K.) Limited GBR Mat/Serv - 49.227 -  - - - 

Siemens Mobility Rail and Road GRC Mat/Serv 27.848 - -  - - - 
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| CONTINUAÇÃO

set-18 set-17

Entidades País Relação  Rendimentos  Gastos  Saldos  Rendimentos Gastos Saldos

Siemens Ltd. HKG Mat/Serv 33.103 - -  - - - 

Siemens Industry Software Ltd. ISR Mat/Serv 8.343 - -  - - - 

Siemens Mobility S.r.l. ITA Mat/Serv 17.467 - -  - - - 

Flender S.r.l. ITA Mat/Serv 3.746 - - - - - 

Siemens Osakeyhtioe LVA Mat/Serv 21.600 - -  - - - 

Siemens Mobility Mozambique MZN Mat/Serv 174 - -  - - - 

Siemens Diagnostics Holding II B.V. NLD Mat/Serv 6.000 - -  - - - 

Siemens Industry Software B.V. NLD Mat/Serv 46.300 - -  - - - 

Siemens Medical Solutions NLD Mat/Serv 6.000 - -  - - - 

Siemens Mobility B.V. NLD Mat/Serv 1.678 - - - - - 

Flender B.V. NLD Mat/Serv 203 - -  - - - 

Siemens International Holding B.V. NLD Mat/Serv - 2.500 -  - - - 

Siemens Mobility AS NOR Mat/Serv 1.444 - -  - - - 

Siemens Industry Software Sp. z o.o POL Mat/Serv 10.909 - -  - - - 

Siemens Mobility Sp. z o.o. POL Mat/Serv 805 - -  - - - 

Siemens Mobility LDA PRT Mat/Serv 1.140.915 170.298 - - - - 

Siemens Industry Software S.R.L. ROU Mat/Serv 4.800 - -  - - - 

OOO Siemens Industry Software RUS Mat/Serv 13.090 - -  - - - 

Siemens Mobility LLC RUS Mat/Serv 3.476 - -  - - - 

Siemens Product Lifecycle SWE Mat/Serv 47.576 - -  - - - 

Siemens Mobility AB SWE Mat/Serv 2.232 - -  - - - 

Siemens Mobility s.r.o SVK Mat/Serv 894 - - - - - 

Siemens Ltd. THA Mat/Serv 62.287 - -  - - - 

Siemens Product Lifecycle USA Mat/Serv 48.466 - -  - - - 

Siemens Mobility, INC USA Mat/Serv 28.885 - -  - - - 

Dresser-Rand Company USA Mat/Serv - 5.309.227 -  - - - 

Siemens Ltd. VNM Mat/Serv 630 - -  - - - 

Trench High Voltage Products Ltd CHN Mat/Serv - 15.641 - - - - 

   113.504.845 187.184.337 (6.555.583) 106.776.047 156.412.684 (9.090.639)

7 | Propriedade de investimento
A quantia escriturada em propriedade de investimento relativa aos ativos detidos para obter rendas respeitam às instalações 
no Sabugo, cuja atividade fabril foi desativada conforme divulgado em demonstrações financeiras anteriores, apresentam 
o seguinte detalhe no inicio e no fim do período:

 | VALOR DE AQUISIÇÃO

set-17 Aumentos Abates e Alienações set-18

Terrenos e recursos naturais 22.176  -  - 22.176

Edifícios e outras construções 5.269.053  -  - 5.269.053

Equipamento básico 86.101  -  - 86.101

Equipamento administrativo 306.338  -  - 306.338

Outros ativos fixos tangíveis 898  -  - 898

 5.684.566 - - 5.684.566

 | DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS

set-17 Aumentos Abates e Alienações set-18

Terrenos e recursos naturais - -  - -

Edifícios e outras construções 4.041.905 135.460  - 4.177.365

Equipamento básico 85.925 176  - 86.101

Equipamento administrativo 288.772 8.080  - 296.852

Outros ativos fixos tangíveis 898 -  - 898

 4.417.500 143.715 - 4.561.216

 1.267.066   1.123.350
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Os ativos tangíveis em curso respeitam a obras de conservação e reparação dos edifícios. 

A empresa procedeu às reavaliações autorizadas pelos diversos diplomas legais publicados, a saber:

 

 

 

 

 

 

  

 

Estes excedentes de revalorização, no valor de 10.140.566 euros, nos termos do nº 2 do art.º 32 do CSC, só estarão livres 
para distribuição depois de realizados pelo uso ou pela venda.

8 | Ativos fixos tangíveis
A reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período encontra-se detalhada no quadro seguinte:

| VALOR DE AQUISIÇÃO

Saldo 
  set-16 

Aumentos Abates  
e Alienações

Correções  
e Transf.

Saldo  
set-17

Cisão Siemens 
Mobility

Aumentos Abates  
e Alienações

Correções  
e Transf.

Saldo 
set-18

Terrenos e recursos 
naturais

8.075.889                     -                   -   (22.177) 8.053.712                    -                        -                        -                    -   8.053.712

Edifícios e outras 
construções

56.932.922      398.595                   -   (4.525.965) 52.805.552 (1.838)        447.672   (100.616) 446.863 53.597.630

Equipamento 
básico

4.629.366 353.686   (6.606) (86.101) 4.890.346 (29.325)           26.466   (69.283) 2.749 4.820.954

Equipamento  
de transporte

974.957      297.282   (33.500)                        -   1.238.739 (670.858)        263.386   (123.324)                  -   707.942

Equipamento 
administrativo

6.005.453      265.503   (36.849) 48.945 6.283.052 (88.113)        549.386   (698.387) 426.952 6.472.889

Ativos fixos  
tangíveis em curso

1.523.510      663.707   -   (1.098.372) 1.088.845 -          587.470   -   (877.031) 799.285

Outros ativos fixos 
tangíveis

28.008 -   (157) (898) 26.953 (6.490)        558.512   (1.058) 467 578.383

 78 170 104  1 978 772 (77 112) (5 683 668)  74 387 197 (796 626)  2 432 892 (992 667)  75 030 797 

| DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS

Saldo 
  set-16 

Aumentos Abates  
e Alienações

Correções  
e Transf.

Saldo  
set-17

Cisão Siemens 
Mobility

Aumentos Abates  
e Alienações

Correções  
e Transf.

Saldo 
set-18

Edifícios e outras 
construções

38.024.094 1.285.667   (3.891.547) 35.418.214 (460) 1.371.764   (100.616)                  -   36.688.903

Equipamento 
básico

2.972.686      109.699   (6.606) (83.179) 3.003.051 (22.935) 133.538   (25.259)                  -   3.088.396

Equipamento  
de transporte

715.836      132.816   (33.500) 815.152 (264.768)  171.392   (123.324)                  -   598.452

Equipamento 
administrativo

5.059.381      351.785   (36.849) (281.237) 5.082.627 (56.989) 423.158   (698.100) (287) 4.750.409

Outros ativos fixos 
tangíveis

28.008 (157) (898) 26.953 (6.490)  558.845   (1.058)                  -   578.250

 46 800 005  1 879 967 (77 112) (4 256 862)  44 345 997 (351 641)  2 658 697 (948 357) (287)  45 704 409 

31.370.099 30.041.200 29.326.388

D.L 430/78 de 27 de dezembro D.L 111/88 de 2 de abril

D.L 219/82 de 2 de junho D.L 49/91 de 25 de janeiro

D.L 399-G/84 de 28 de dezembro D.L 264/92 de 24 de novembro

D.L 118-B/86 de 27 de maio D.L 31/98 de 11 de fevereiro
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Quadro de reavaliações:

9 | Ativos intangíveis
A reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período encontra-se detalhada no quadro seguinte:

10 | Participações financeiras  
 
As participações financeiras decompõem-se da forma indicada nos quadros seguintes:

| REAVALIAÇÕES

Rubricas Custos Históricos a) Reavaliações a) b) Valores Contabilisticos Reavaliados a)

Ativos Fixos Tangíveis:

   Terrenos e recursos naturais 4.331.040 4.021.425 8.352.465

   Edifícios e outras construções 5.491.613 2.643.954 8.135.567

9.822.653 6.665.379 16.488.032

a) Líquidos de amortizações

b) Englobam as sucessivas reavaliações

| VALOR DE AQUISIÇÃO
 

Saldo em set-17 Aumentos Abates e Alienações Saldo em set-18

Investimentos em associadas 23.024.996 - 23.024.996  a) -

Investimentos noutras empresas 19.976 - - 19.976

 23.044.972 - 23.024.996 19.976
  
| IMPARIDADES
 

Saldo em set-17 Aumentos Abates e Alienações Saldo em set-18

Investimentos em associadas - - - -

Investimentos noutras empresas 9.976 - - 9.976

 9.976 - - 9.976
 
 23.034.996   10.000

| VALOR DE AQUISIÇÃO

set-16 Aumentos Abates  
e Alienações

Correções  
e Transf.

set-17 Aumentos Abates  
e Alienações

Correções  
e Transf.

set-18

Programas de computador 564.550 - - - 564.550 - - - 564.550

 564.550 - - - 564.550 - - - 564.550

| DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 
 

 set-16 Aumentos Abates  
e Alienações

Correções  
e Transf.

set-17 Aumentos Abates  
e Alienações

Correções  
e Transf.

set-18

Programas de computador 503.418 22.925 - - 526.342 22.925 - - 549.267

503.418 22.925 - - 526.342 22.925 - - 549.267
 
 61.132    38.208    15.283
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a) Investimentos em Associadas e Subsidiárias 
Em 2012, a Siemens S.A. adquiriu 100% das quotas 
da Siemens Healthcare, Lda por 8.056.000 euros. 
Anteriormente estas quotas eram detidas pela Siemens 
Diagnostics Holding II BV (34,78%) e Siemens Medical 
Solutions Diagnostics Europe Limited (65,22%), sendo 
que ambos têm a mesma casa-mãe que a Siemens, S.A. 
(Siemens AG).

Em janeiro de 2016, fruto de uma cisão-fusão de negocio 
da Siemens S.A. na Siemens Healthcare, Lda, foi cedida 
à Siemens International Holding B.V. uma participação 
de 5,05% passando a Siemens S.A. a deter 94,95%.

Em novembro de 2017 alienou-se a participação de 94,95% 
sobre a Siemens Healthcare, Lda à Siemens Healthineers 
Holding B.V.. 

Nos termos do art. 7º do Decreto-Lei n.º 98/2015, a empresa 
está dispensada de elaborar demonstrações financeiras 
consolidadas dado fazer parte do grupo Siemens sendo a 
consolidação feita pela Siemens AG com sede em Munique.  

b) Investimentos em Entidades conjuntamente 
controladas
Foram reconhecidos na empresa os resultados, relativos 
aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017, 
conforme abaixo discriminado:

ACE Actividade % de interesse 
set-18

% de interesse 
set-17

resultado 
set-18

resultado 
dez-17

SIEOCEAN Indústria 65% 65% - -

SIM III Manutenção instalações 95% 90% - -

SICMAN Indústria 95% 95% - -

GSH Indústria 95% 50% - -

ENGIE SIEMENS Indústria 40% 40% - -

SIEMENS SUEZ E EFACEC Indústria 34% 34% - -

EMEF/SIEMENS ACE (SIMEF) Manutenção material circulante - a) 49% - 436.525

SIEMENS E TDGI Manutenção instalações 80% 80% - -

BIM-BUILDING INFRASTRUCTURE MAINTENANCE ACE Manutenção instalações 90% 90% - -

a) Integrado no projeto Cisão-Fusão do negócio Mobility

11 | Locações
11.1 | Gastos com locações operacionais

a) Locações operacionais | a empresa como locatária:
Os contratos de locação operacional em que a empresa 
é locatária referem-se a viaturas colocadas à disposição 
de colaboradores, para serviço da empresa.

Embora existam cláusulas de renovação nos contratos, 
a empresa tem por política proceder à efetiva substituição 
das viaturas no fim dos contratos que têm uma duração 
de 4 anos.

Os contratos não contêm cláusulas de opção de compra 
e são canceláveis.

A empresa reconheceu como gastos de locação no 
exercício o valor de 1.704.512 euros (1.762.374 euros, 
no exercício anterior).

O valor das rendas contingentes ascende a 2.692.675 
euros (3.047.473 euros, no exercício anterior), sendo 
1.326.396 euros até 30 de setembro de 2019 e 1.366.278 
euros após 30 de setembro de 2019.     
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12 | Outros ativos e passivos financeiros
12.1 | Ativos Financeiros  

A descriminação dos ativos financeiros pelas diferentes categorias consoante o seu critério de mensuração é a indicada 
nos quadros seguintes:

12.2 | Passivos financeiros

A discriminação dos passivos pelas diferentes categorias de passivos financeiros consoante o seu critério de mensuração  
é a indicada nos quadros seguintes:

set-18 set-17

VALORES BRUTOS

Inventários:

       Adiantamentos p/conta de compras 1.694.640 317.365

Clientes: 50.342.792 31.512.857

Outros créditos a receber

       Acionistas Empréstimos concedidos 112.279.258 73.567.519

       Outros créditos a receber 23.142.206 49.061.307

135.421.464 122.628.827

Estado e outros entes públicos 480.278 371.440

Caixa e depósitos bancários 17.673.312 11.070.094

205.612.485 165.900.583

IMPARIDADES

Clientes (2.873.991) (792.760)

Outros créditos a receber (18.313) (19.856)

(2.892.304) (812.616)

VALOR LÍQUIDO

Clientes 47.468.801 30.720.096

Outros créditos a receber 135.403.151 122.608.971

set-18 set-17

Passivo corrente:

Fornecedores 16.259.741 32.622.697

Adiantamentos de clientes 3.111.029 5.604.248

Estado e outros entes públicos 8.914.893 11.426.336

Outras dívidas a pagar:

       Accionistas 9.309.980 6.991.452

       Outras dívidas a pagar 29.599.881 33.722.150

38.909.861 40.713.602

67.195.524 90.366.884



SIEMENS | Demonstrações Financeiras

122

SIEMENS | Demonstrações Financeiras

12.3 | Ganhos líquidos e perdas líquidas ativos e passivos financeiros

Os ganhos líquidos e perdas líquidas de ativos e passivos financeiros por categoria de mensuração dos ativos e passivos 
financeiros são os indicados nos quadros seguintes:

13 | Imposto sobre o rendimento
13.1 | Ativos e passivos por impostos diferidos

As quantias de ativos e passivos por impostos diferidos reconhecidos no balanço para cada período apresentado por cada 
tipo de diferença temporária são as indicadas no quadro seguinte:

set-18 set-17

Ganhos

Descontos de pronto pagamento obtidos (nota 27) 241.309 192.832

Recuperação dívidas incobráveis (nota 27) 89.203 100

Diferenças de câmbio favoráveis (nota 27) 565.965 1.374.092

Ganhos em alienações (nota 27) 131 4.074

Juros obtidos (nota 30) 24.207 7.641

920.815 1.578.740

Perdas

Descontos de pronto pagamento concedidos (nota 28) 440.757 300.570

Dívidas incobráveis (nota 28) 876.465 191.171

Diferenças de câmbio desfavoráveis (nota 28) 393.070 1.031.903

Perdas em alienações (nota 28) 7.500 0

Juros suportados (nota 30) 603.518 348.898

2.321.310 1.872.542

| 30 de Setembro de 2018
 Constituição/Transferência Reversão  

Saldo inicial
Resultado 
líquido do 
exercício

Capital 
Próprio

Resultado 
líquido do 
exercício

Capital 
Próprio

Transferências Saldo final

Ativos por impostos diferidos:

      Provisões e ajustamentos 2.314.185 1.557.960 - 2.535.583 -  - 1.336.562

      Outras contas a pagar 55.284  - - 50.614 - - 4.670

      Bónus 197.276 45.047 - 197.276 - - 45.047

2.566.745      1.386.279

Passivos por impostos diferidos:

      Excedentes de revalorização (326.906) - (952.871) - (12.969) - (1.266.808)

      Ativos fixos tangíveis (369.417) 29.888 -  - - - (339.529)

(696.323)      (1.606.337)

      Total de impostos diferidos líquidos 1.870.422 1.632.895 (952.871) 2.783.473 (12.969) - (220.058)
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13.2 | Excesso ou insuficiência de estimativa para impostos

A empresa reconheceu um excesso de estimativa para impostos de 22.932 euros. No ano anterior reconheceu 
um gasto de 3.900.770,11 euros.

13.3 | Imposto sobre o rendimento do período 
 
A quantia de gastos (rendimentos) por impostos correntes e diferidos reconhecidos na demonstração dos resultados 
encontra-se indicada no quadro seguinte:

| 30 de Setembro de 2017
 Constituição/Transferência Reversão  

Saldo inicial
Resultado 
líquido do 
exercício

Capital 
Próprio

Resultado 
líquido do 
exercício

Capital 
Próprio

Transferências Saldo final

Ativos por impostos diferidos:

      Provisões e ajustamentos 1.654.964 1.075.562 - 408.336 - 8.006 2.314.185

      Outras contas a pagar 148.288 1.052 - 94.056 - - 55.284

      Bónus  - 394.553 - 197.276 - - 197.276

1.803.252      2.566.745

Passivos por impostos diferidos:

      Excedentes de revalorização (297.730) - - - 29.176 - (326.906)

      Ativos fixos tangíveis (454.608) - - (85.191) - - (369.417)

(752.338)      (696.323)

      Total de impostos diferidos líquidos 1.050.914 1.471.167 - 614.478 29.176 8.006 1.870.422

 set-18 set-17

Resultado antes de impostos 40.425.577 21.270.288

Taxa nominal de imposto 22,5% 22,5%

Imposto esperado 9.095.755 4.785.815

Diferenças permanentes i)  (4.150.117)  (685.223)

Acertos de estimativa de imposto diferido 222.151 (278.694)

Impostos diferidos registados em Capital Próprio (12.969) (29.176)

Imposto de exercícios anteriores (6.453) 192.191

Carve-out 142.630 -

Dupla tributação internacional 27.967 471.499

Tributação Autónoma 549.453 680.715

Derrama Estadual 661.771 822.332

Diferenças taxa 122.902  -

Imposto sobre o rendimento do exercício 6.653.090 5.959.458

Taxa efectiva de imposto 16,5% 28,0%

Imposto corrente 5.502.512 6.816.147

Imposto diferido 1.150.578  (856.689)

 6.653.090 5.959.458
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| CONTINUAÇÃO

 set-18 set-17

Diferenças permanentes:

Provisoes não consideradas para o calculo dos imposto diferido - (3.836.000)

Variações patrimoniais negativas (220.426) -

Depreciações e Amortizações 93.313 -

Insuficiencia ou Excesso de imposto (88.276) 3.900.770

Impostos relativos a terceiros 453.068 -

Efeito de aplicação da equivalência patrimonial (Nota 15) - (2.179.404)

Encargos com viaturas ligeiras passageiros 148.817 -

Resultado fiscal imputado por ACE 391.630 346.327

Resultado contabilistico imputado por ACE (115.613) (441.236)

Créditos incobráveis 849.441 63.537

Mais e menos valias (19.594.828) (2.037)

Benefícios fiscais (1.057.190) (908.290)

Outros 695.099 10.897

 (18.444.964) (3.045.436)

 22,50% 22,50%

 (4.150.117) (685.223)

14 | Inventários
14.1 | Inventários

A quantia total de inventários encontra-se discriminada no quadro seguinte:

14.2 | Variação nos inventários da produção

A variação nos inventários da produção decompõe-se da forma indicada no quadro seguinte:

 set-18 set-17

Valor bruto Imparidades Valor Líquido Valor bruto Imparidades Valor Líquido

Matérias-primas e consumíveis 2.547.434 650.638 1.896.796 2.250.498 403.741 1.846.757

Produtos e trabalhos em curso 7.345.461 - 7.345.461 10.875.861 - 10.875.861

Produtos acabados 189.497 180.000 9.497 133.148 123.568 9.581

Mercadorias 326.597 88.209 238.388 1.096.241 109.327 986.914

Adiantamentos por conta  
de compras 1.694.640 - 1.694.640 317.365 - 317.365

 12.103.629 918.847 11.184.782 14.673.114 636.636 14.036.479

set-18 set-17

Produtos acabados

    Saldo inicial 133.148 244.688

    Cisão Siemens Mobility (245.728) -

    Saldo final 189.497 133.148

(302.077) 111.540

Produtos e trabalhos em curso

    Saldo inicial 10.875.861 8.905.263

    Cisão Siemens Mobility (2.225.053) -

    Saldo final 7.345.461 10.875.861

1.305.347 (1.970.598)

1.003.270 (1.859.058)



Demonstrações Financeiras | SIEMENS 

125

Demonstrações Financeiras | SIEMENS 

14.3 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

O custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas decompõem-se da forma indicada no quadro seguinte:

15 | Clientes
 
A quantia total de clientes discrimina-se da forma seguinte:

Os clientes c/c decompõem-se da forma indicada no quadro seguinte:

Durante parte significativa do presente exercício, bem como na totalidade do exercício comparativo, vigorou o acordo 
entre a Siemens S.A. e a sua casa mãe, através dos seus serviços financeiros (Siemens Financial Services), para a cedência 
dos créditos sobre clientes, denominado Siemens Credit Warehouse, sendo a dívida reclassificada para a conta de 
associadas até á data do seu vencimento.

Em agosto de 2018 esta operação foi descontinuada. 

set-18 set-17

Mercadorias

Saldo inicial 1.096.241 757.685

Cisão Siemens Mobility  (245.728) -

Compras 75.768.243 66.589.335

Regularizações 12.936 7.101

Saldo final 326.597 1.096.241

76.305.095 66.257.880

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo

Saldo inicial 2.250.498 2.180.184

Compras 25.467.543 32.794.241

Regularizações  (86.294)  (13.602)

Saldo final 2.547.434 2.250.498

25.084.312 32.710.326

101.389.407 98.968.206

set-18 set-17

Clientes c/c 50.342.792 31.512.857

Imparidade (nota 26) (2.873.991) (792.760)

47.468.801 30.720.096

Não vencidas Vencidas

< 30 dias < 60 dias < 90dias >90 dias

Clientes c/c

30-set-18 27.805.820 13.377.666 1.454.126 1.162.104 6.543.077

30-set-17 27.333.378 856.592 682.096 370.784 2.270.006
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16 | Estado e outros entes públicos 
 
Esta rubrica decompõe-se da forma indicada no quadro seguinte:

17 | Diferimentos
Os diferimentos decompõem-se da forma indicada no quadro seguinte:

18 | Capital próprio
18.1 | Capital Subscrito

O capital subscrito à data é de 63.435.000 de euros 
representado por 12,687 milhões de ações ao valor 
nominal de 5 euros.

18.2 | Outras Reservas

As outras reservas constantes no balanço compreendem 
as reservas de reavaliação.

set-18 set-17

A receber

Imposto retido estrangeiro 76.340 94.070

Outros 403.938 277.370

480.278 371.440

A pagar

IRC 1.123.813 3.438.828

IVA 5.380.227 5.752.944

IRS 1.005.532 879.213

Segurança Social 1.335.601 1.281.290

Outros 69.719 74.061

8.914.893 11.426.336

8.434.614 11.054.897

set-18 set-17

Gastos a reconhecer

Contratos de construção 599.649 320.911

Rendas - -

Serviços 71.867 -

Seguros 264.965 126.177

936.481 447.088

Rendimentos a reconhecer

Contratos de construção 32.984.737 11.554.164

Contratos de manutenção 53.603 114.565

Rendas 252.229 235.649

33.290.569 11.904.377

18.3 | Dividendos

No atual exercício foram distribuídos dividendos 
de resultados de exercícios anteriores no valor 
de 14.200.000 euros.

18.4 | Resultados transitados

Esta rubrica decompõe-se da forma indicada no quadro 
seguinte:
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18.5 | Proposta de aplicação de resultados

Colocamos à disposição da Assembleia Geral 33.772.487 
euros, para o que propomos  que seja aplicada a seguinte 
distribuição:

19 | Subsídios à exploração
19.1 | Subsídios reconhecidos em resultados

20.2 | Passivos contingentes

Os principais compromissos e passivos contingentes são os seguintes:

set-18 set-17

Resultado transitado do exercício anterior 5.137  (934.034)

Justo valor acções distribuidas aos colaboradores (286.613) (171.660)

Cisão-Fusão da Siemens Mobility (1.009.065) -

(1.290.541) (1.105.693)

Foram reconhecidos no exercício 1.823 euros de subsídios 
recebidos do Instituto de Emprego e Formação Profissional, 
referente a estágios profissionais concedidos pela empresa.

20 | Provisões, passivos 
contingentes e ativos 
contingentes
20.1 | Provisões

O movimento ocorrido nas provisões encontra-se refletido 
no quadro seguinte:

Dividendos 32.400.000 euros

Resultados transitados 1.372.487 euros

Garantia a Alfândega 50.000 euros

Garantias a clientes EUR 44.786.212

Garantias a clientes USD 292.607,88

Garantias a clientes MZN 3.221.458

Contencioso comercial 458.202 euros

set-17 Cisão Siemens 
Mobility

Constituição  
e reforço

Reversões Utilizações  
e transferências

set-18

Provisões não correntes

  Garantias a clientes 4.852.533 (421.272) - 800.312 - 3.630.949

  Processos judiciais em curso 182.277 - - 182.277 - -

  Penalidades contratuais 3.665.628 - - - 3.665.628 -

  Despesas com pessoal: 

     Indemnizações 752.656 (46.091) 139.056 - - 845.621

     Jubileus 1.235.606 (209.500) 220.888 - 1.100 1.245.893

     Outras 2.504.795 (230.177) 1.068.249 17.986 1.508.746 1.816.135

  Outras despesas 78.700 (9.950) 20.815 - - 89.565

  Matérias ambientais 12.000 - - 12.000 - -

13.284.193  (916.990) 1.449.008 1.012.575 5.175.474 7.628.163
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20.3 Ativos contingentes
 
A empresa candidatou-se aos incentivos previstos no 
programa SIFIDE (Sistema de Incentivos Fiscais à Investigação 
e Desenvolvimento Empresarial) para os exercícios de 2015 
e 2016.

No que concerne ao exercício de 2015, a Comissão Técnica 
para os Incentivos Fiscais à I&D Empresarial aprovou um 
crédito fiscal no valor de:

A candidatura relativa ao exercício de 2016, cujo montante 
de crédito fiscal requerido ascende a 165.555,34 euros, 
encontra-se atualmente em apreciação por parte daquela 
Comissão.

21 | Matérias ambientais
A empresa não possui no corrente exercício qualquer 
provisão de âmbito ambiental.

22 | Benefícios dos 
empregados
22.1 | Benefício pós-emprego

A empresa tem constituído desde setembro de 2006 um 
Plano de Pensões de contribuições definidas, aplicado 
num Fundo de Pensões, gerido por uma terceira entidade 
e extensivo à generalidade dos colaboradores que nele 
queiram participar, nos termos definidos no Plano.

No Plano a empresa contribui com uma quantia equivalente 
ao valor da contribuição do colaborador até ao máximo de 
3% do salário deste.

A quantia reconhecida como gasto durante o período 
relativamente a planos de contribuição definida foi de 
587.277 euros, (525.827 euros no exercício anterior).

a) Benefícios de cessação de emprego
Em caso de cessação de emprego, a empresa concede 
aos seus colaboradores uma indemnização cuja quantia 
é determinada com base no número de anos de serviço 
e no salário mais recente multiplicado por um fator 
determinado por análise casuística.

Estas provisões incluem um montante de 845.621 euros 
(ano anterior: 752.656 euros) para fazer face a Benefícios 
por cessão de empregos que serão incorridos em 
consequência de reestruturação.

b) Pagamentos com base em ações
A casa-mãe oferece aos Administradores das empresas 
do seu grupo um programa de incentivos chamado “Stock 
Options”, que consiste no direito de opção sobre ações 
daquela, resgatáveis em períodos futuros.

Existe, ainda, um outro programa de adesão voluntária 
por parte dos colaboradores, chamado de “Share Matching 
Plan”, em que a casa mãe oferece uma ação sua, por cada 
três adquiridas, desde que os colaboradores as mantenham 
na sua posse por um período de 4 anos.

A empresa reconheceu um gasto de 509.006 euros (ano 
anterior: 534.142 euros) relacionados com estes planos.
Não há outras informações consideradas relevantes para 
permitir aos utentes das demonstrações financeiras 
compreender o efeito das transações de pagamento com 
base em ações reconhecidos no passivo nos lucros ou 
prejuízos da entidade e na sua posição financeira. 

c) Outras informações
Não houve pagamentos com base em ações a outras partes 
diferentes dos empregados pelo que não há lugar:

- à divulgação da forma como o justo valor dos serviços 
recebidos teria sido mensurado em tais casos;

- à divulgação de quaisquer eventuais factos ou 
circunstâncias que pudessem ter levado a empresa  
a refutar o pressuposto de que o justo valor dos bens  
ou serviços recebidos pode ser estimado com fiabilidade. 

Não há outras informações consideradas relevantes para 
permitir aos utentes das demonstrações financeiras 
compreender:

- a natureza e a extensão dos acordos de pagamento com 
base em ações que existiram durante o período;

- o efeito das transações de pagamento com base em ações 
nos lucros ou prejuízos da entidade e na sua posição 
financeira. 

22.2 | Gastos com o Pessoal

O detalhe dos gastos com o pessoal é o indicado no quadro 
seguinte:

Exercício 2015 | 73.529,16 euros



Demonstrações Financeiras | SIEMENS 

129

Demonstrações Financeiras | SIEMENS 

O número de total de colaboradores em setembro de 2018 inclui 7 elementos afetos ao estabelecimento de Moçambique, 
sendo este valor em 2017 de 77. A variação significativa resultou do projeto de cisão-fusão indicado no ponto 2.

23 | Vendas e prestações de serviços
As quantias de vendas e prestações de serviços descriminam-se da forma indicada no quadro seguinte:

As vendas e prestações de serviços por mercado geográfico significativo são as indicadas no quadro seguinte:

A margem bruta é a indicada no quadro seguinte:

set-18 set-17

Remunerações dos Órgãos Sociais 83.000 62.634

Remunerações  do pessoal 56.297.519 51.050.248

Encargos sobre Remunerações 12.583.667 11.439.999

Seguro Ac. Trab. e Doenças Profi. 205.107 179.883

Estimativa para participação nos lucros 8.397.920 9.131.010

Outros gastos com Pessoal 4.733.817 2.610.563

 82.301.029 74.474.336

set-18 set-17

Número de Colaboradores 1.639 1.683

set-18 set-17

Vendas

Mercadorias e produtos 259.780.866 226.870.422

Devoluções e descontos (16.804.266) (19.254.338)

242.976.599 207.616.083

Prestação de serviços

Serviços 75.903.314 91.420.034

75.903.314 91.420.034

318.879.913 299.036.117

set-18 set-17

Vendas e prestações de serviços

Mercado nacional 196.069.272 181.673.057

União Europeia 89.425.968 77.026.020

Fora da União Europeia 33.384.673 40.337.039

318.879.913 299.036.117

set-18 set-17

Margem bruta

Vendas 242.976.599 207.616.083

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas (101.389.407) (98.968.206)

Margem bruta 141.587.192 108.647.877

% Margem bruta 58,27% 52,33%
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As vendas e prestações de serviços por setor de atividade encontram-se discriminadas conforme quadro abaixo, sendo 
que, relativamente à atividade da Mobility, por efeito da cisão-fusão ocorrida em 1 de julho, se registam apenas 9 meses 
de atividade:

25 | Fornecimentos e serviços externos
Os fornecimentos e serviços externos decompõem-se da forma indicada no quadro seguinte:

24 | Contratos de construção

set-18 set-17

Building Technologies 24.259.011 23.350.384

Energy Management 76.472.843 86.000.434

Hub infrastructure 77.870.472 62.376.412

Mobility 28.359.511 38.977.450

Power & Gas 73.615.561 56.091.052

Process Industries and Drives 17.198.755 13.667.103

Siemens Digital Factory 21.103.760 18.573.283

318.879.913 299.036.117

set-17 Division Faturação real Receita  
reconhecida 

acumulada

Receita 
reconhecida 

período

Receita 
diferida

Custo reais 
acumulados

Custo reais 
período

Adiantamentos 
recebidos

Building Technologies SBT 87.294.174 89.306.549 17.480.848 51.371 71.710.510 10.244.894 -

Energy Management SEM 172.542.345 179.241.685 36.381.269 1.846.187 158.372.770 24.275.139 1.777.352

Mobility SMO 119.317.157 120.667.464 28.455.221 1.630.859 93.834.344 20.909.070 250.299

Power & Gas SPG 546.653.573 495.567.113 45.503.616 56.661.486 444.671.078 40.105.935 -

Process Industries and Drives SPD 5.985.805 1.672.744 353.730 3.738.539 2.518.982 192.690 373.952

Siemens Digital Factory SDF 26.252.266 26.254.471 90.934 2.205 25.179.362 5.446 87.502

Total 958.045.319 912.710.024 128.265.617 63.930.647 796.287.046 95.733.174 2.489.105

set-18 Division Faturação real Receita  
reconhecida  

acumulada

Receita  
reconhecida 

período

Receita 
diferida

Custo reais 
acumulados

Custo reais 
periodo

Adiantamentos 
recebidos

Building Technologies SBT 46.189.150 48.383.136 18.929.135 205.942 39.337.452 11.636.498 -

Energy Management SEM 162.202.998 164.144.301 35.569.208 4.455.962 143.912.364 26.009.113 1.658.028

Mobility SMO - - 4.757.355 - - - -

Power & Gas SPG 550.816.734 528.737.084 62.101.861 27.863.364 476.316.861 57.460.499 174.870

Process Industries and Drives SPD 4.234.252 5.160.511 2.911.012 2.232 4.616.072 2.097.090 206.987

Siemens Digital Factory SDF 26.250.074 26.253.381 88.742 3.306,86 25.184.200 84.694 50.079

Total 789.693.207 772.678.413 124.357.314 32.530.807 689.366.949 97.287.893 2.089.964
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26 | Imparidade de ativos
O movimento ocorrido nas perdas por imparidade acumuladas cujos movimentos de imparidade e reversão afetaram 
os resultados é o indicado no quadro seguinte:

O aumento significativo nas imparidades de clientes resulta da descontinuação da operação de venda de créditos referida 
na nota 15.

set-18 set-17

Trabalhos especializados 49.565.565 50.597.471

Comunicação 8.848.430 4.960.299

Deslocações e estadas 2.808.290 4.191.473

Transporte de mercadorias 2.745.388 2.033.282

Rendas e alugueres 2.017.781 2.000.072

Conservação e reparação 1.765.572 1.629.822

Electricidade 1.545.928 1.600.919

Publicidade e propaganda 1.099.336 1.131.510

Combustíveis 853.562 710.005

Seguros 824.067 1.191.996

Vigilância e segurança 546.667 497.038

Limpeza, higiene e conforto 536.437 478.468

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 433.020 525.753

Contencioso e notariado 214.416 215.616

Material de escritório 203.434 295.382

Água 122.957 117.369

Royalties 93.407 39.291

Despesas de representação 91.880 97.376

Artigos para oferta 16.065 43.060

Livros e documentação técnica 8.196 9.449

Comissões - 20.375

Outros 34.074.228 31.020.367

108.414.625 103.406.393

 

set-17
Cisão Siemens 

Mobility
Aumentos Reversões set-18

Participações financeiras (nota 10)   9 976 - - -   9 976 

Inventários (nota 14)   636 635 (22 251)   304 463 -   918 847 

Clientes (nota 12)   792 761 (367 177)  2 448 408 -  2 873 991 

Outros devedores (nota 12)   19 856 (846) -    697   18 313 

  1 459 227 (390 276)  2 752 871    697  3 821 125 
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27 | Outros rendimentos 
Os outros rendimentos decompõem-se da forma indicada no quadro seguinte:

O aumento verificado na rubrica de “Outros Ganhos” resultou da descontinuação da venda de créditos conforme referido 
no ponto (h.1).

28 | Outros gastos 
Os outros gastos decompõem-se da forma indicada no quadro seguinte:

29 | Gastos/reversões de depreciação e amortização
Os gastos/reversões de depreciação e amortização decompõem-se da forma indicada no quadro seguinte:

set-18 set-17

Rendas recebidas 2.394.449 2.439.646

Descontos de pronto pagamento obtidos 241.309 192.832

Recuperação de dívidas 89.203 100

Diferenças de câmbio favoráveis 565.969 1.402.087

Ganhos em alienações 131 4.074

Excesso de estimativa para impostos 111.590 -

Ganhos em inventários 73.359 -

Sinistros - 23.340

Rendimentos serviços de cantina 228.602 379.065

Outros ganhos 2.546.127 832.022

6.250.740 5.273.166

set-18 set-17

Impostos indirectos 428.313 437.498

Descontos de pronto pagamento concedidos 440.757 300.570

Dívidas incobráveis 876.465 191.171

Perdas em inventários -  (6.500)

Perdas em alienações 7.500 -

Donativos 27.672 14.836

Quotas 65.911 110.345

Gastos c/garantias 5.914.155 1.396.247

Insuficiência de estimativa de impostos 5.919 64.770

Diferenças de câmbio desfavoráveis 393.070 1.031.903

Outras perdas 106.004 316.083

8.265.766 3.856.922

set-18 set-17

Propriedades investimento 143.715 160.639

Ativos fixos tangíveis 2.658.697 1.879.967

Ativos intangíveis 22.925 22.925

2.825.337 2.063.532
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30 | Rendimentos e Gastos de financiamento (líquidos) 
30.1 | Juros e rendimentos similares obtidos

Os juros e rendimentos similares obtidos decompõem-se da forma indicada no quadro seguinte:

30.2 | Juros e gastos similares suportados

Os juros e gastos similares suportados compõem-se da forma indicada no quadro seguinte:

set-18 set-17

De clientes 20.913 349

De financiamentos concedidos a associadas 3.294 7.292

24.207 7.641

set-18 set-17

Juros pagos

De descobertos bancários 102.603 25.958

De financiamentos obtidos de associadas 492.467 321.947

595.070 347.905

Outros gastos e perdas de financiamento 8.449 993

603.518 348.898

31 | Gestão do risco financeiro
O risco financeiro é o risco de o justo valor ou os fluxos 
de caixa futuros de um instrumento financeiro variar 
e de obter resultados diferentes do esperado, sejam 
estes positivos ou negativos, alterando o valor patrimonial 
da empresa.

No desenvolvimento das suas atividades correntes, 
a empresa está exposta a uma variedade de riscos 
financeiros suscetíveis de alterarem o seu valor 
patrimonial, os quais, de acordo com a sua natureza, 
podem agrupar-se nas seguintes categorias:

- Risco de mercado
- Risco de taxa de juro 
- Risco de taxa de câmbio (ver detalhes abaixo)
- Risco de crédito 
- Risco de liquidez 

A gestão dos riscos acima referidos - riscos que decorrem, 
em grande medida, da imprevisibilidade dos mercados 
financeiros - exige a aplicação criteriosa de um conjunto de 
regras e metodologias aprovadas pela Administração, cujo 
objetivo último é a minimização do seu potencial impacto 
negativo no valor patrimonial e no desempenho da empresa. 

Com este objetivo, toda a gestão é orientada em função 
de duas preocupações essenciais:

- Reduzir, sempre que possível, flutuações nos resultados  
e cash flows sujeitos a situações de risco;

- Limitar os desvios face aos resultados previsionais,  
através de um planeamento financeiro rigoroso;

- A empresa não assume posições especulativas, pelo que 
geralmente as operações efetuadas no âmbito da gestão 
dos riscos financeiros têm por finalidade o controlo de 
riscos já existentes e aos quais a empresa se encontra 
exposta.

A Administração define princípios para a gestão do risco 
como um todo e as políticas que cobrem áreas específicas, 
como o risco cambial, o risco de taxa de juro, o risco de 
liquidez, o risco de crédito e outros instrumentos financeiros 
não derivados e o investimento do excesso de liquidez. 

A gestão dos riscos financeiros - incluindo a sua identificação, 
avaliação e cobertura - é conduzida pela Direção Financeira 
de acordo com políticas aprovadas pela Administração. 
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Quando se afigura oportuno, a empresa recorre à utilização 
de instrumentos financeiros para a gestão do risco cambial, 
de acordo com uma política definida periodicamente pela 
Administração e que tem como objetivo limitar o risco de 
exposição cambial associado às vendas futuras, aos créditos 
a receber denominados em moedas diferentes do euro.

Por norma, só são efetuadas operações sobre taxas de câmbio 
que se destinem a cobrir riscos de posições já existentes ou 
contratadas e os termos da cobertura são negociados de 
forma a serem condizentes com os termos do instrumento 
coberto de forma a maximizar a eficácia da cobertura. 

Os ativos e os passivos registados em moeda estrangeira 
são valorizados à taxa de câmbio da data do balanço.

31.2 | Risco de crédito

O risco de crédito é o risco de uma contraparte não cumprir 
as suas obrigações ao abrigo de um instrumento financeiro 
originando uma perda.

A empresa encontra-se sujeita a risco de crédito no que 
concerne às seguintes atividades:

- Atividade operacional - Clientes e outras contas a receber.
- Atividades de investimento - Depósitos na Siemens 

Financial Services;

A gestão do risco de crédito relativo a clientes e outras 
contas a receber é efetuada da seguinte forma:

- Seguindo políticas, procedimentos e controlos estabelecidos 
pela empresa para cada unidade operacional;

A Direção Financeira avalia e realiza coberturas de riscos 
financeiros em estrita cooperação com as unidades 
operacionais da empresa que dispõem de equipas 
especializadas em termos de competência, experiência 
e supervisão.

31.1 | Risco de mercado

a) Risco de taxa de juro
O risco de taxa de juro é o risco de o justo valor ou os 
fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro 
variar, devido a alterações nas taxas de juro de mercado, 
alterando o valor patrimonial da empresa.

A empresa mitiga este risco utilizando a Siemens  
Financial Services.

b) Risco de taxa de câmbio
O risco de taxa de câmbio é o risco de o justo valor ou 
os fluxos de caixa de um instrumento financeiro variar 
em resultados de alterações nas taxas de câmbio.

O caráter internacional da empresa obriga-a a estar exposta 
ao risco de taxa de câmbio das moedas de diferentes países. 

A exposição ao risco de taxa de câmbio resulta 
fundamentalmente das atividades operacionais com 
clientes e fornecedores com moeda diferente do euro.

- O preço de alguns produtos no mercado mundial  
é tradicionalmente fixo em USD, pelo que a evolução 
do euro face ao USD poderá ter um impacto nas vendas 
futuras da empresa, independentemente de essas vendas 
serem denominadas em euros ou noutra moeda;

- Uma parte das vendas é denominada em moedas 
diferentes do euro, nomeadamente em USD entre outras 
com menor preponderância. Por esta via também a 
evolução do euro face a estas moedas poderá ter um 
impacto significativo nas vendas futuras da empresa;

- Uma vez concretizadas as vendas em moeda diferente 
do euro, a empresa incorre em risco cambial até ao 
recebimento dos montantes das venda pelo que existe 
permanentemente no ativo da empresa um montante 
significativo de créditos a receber expostos a risco cambial 
(caso a empresa não contrate instrumentos de cobertura  
de risco cambial);

A variação das taxas de câmbio que afeta a exposição ao 
risco de taxa de câmbio é a indicada no quadro seguinte.

set-18 set-17

USD 1,1576 1,1806

SEK 10,3090 9,649

GBP 0,8873 0,8818

CHF 1,1316 1,1457

MOP 9,3615 9,5026

NOK 9,4665 9,4125

DKK 7,4564 7,4423

CAD 1,5064 1,4687

ZAR 16,4447 15,9440

JPY 131,23 132,82

AED 4,2520 4,3361

BHD 0,4364 0,4454

ILS 4,2118 4,1591

MZN 71,0766 71,8277
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- Os limites de crédito são estabelecidos para todos os 
clientes com base em critérios de avaliação interna;

- A qualidade de crédito de cada cliente é avaliada com 
base em notações de crédito fornecidas por empresas 
especializadas externas à empresa;

- Os valores em dívida são regularmente monitorizados  
e os fornecimentos para os clientes mais significativos 
estão normalmente cobertos por garantias;

A antiguidade de clientes é a indicada na nota 15.

Dado que, conforme descrito anteriormente a Administração 
considera que a exposição efetiva da empresa ao risco de 
crédito se encontra mitigada a níveis aceitáveis.

32 | Acontecimentos após  
a data do balanço
No início do novo exercício fiscal a Siemens terá uma nova 
estrutura organizacional. O objetivo desta nova estrutura  
é proporcionar às empresas individuais da Siemens um maior 
empreendedorismo. Como resultado, o nível organizacional 
das Divisões atuais será eliminado, a organização regional 
realinhada para aumentar a sua orientação ao cliente e a 
sede da empresa será simplificada.

33 | Divulgações exigidas  
por diplomas legais
33.1 | Divulgação exigida pelo nº 1 do art.  
66º - A do CSC

Não existem operações não incluídas no Balanço pelo que 
não há lugar à divulgação da respetiva natureza, objetivo 
comercial, impacto financeiro ou riscos e benefícios.
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Certificação Legal
das Contas

RELATO SOBRE A AUDITORIA 
DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião
Auditámos as demonstrações financeiras anexas de 
Siemens, S.A. (a Entidade), que compreendem o Balanço 
em 30 de setembro de 2018 (que evidencia um total 
de 245.008.105 euros e um total de capital próprio de 
135.287.512 euros, incluindo um resultado líquido de 
33.772.487 euros), a Demonstração dos Resultados por 
Naturezas, a Demonstração das Alterações no Capital 
Próprio e a Demonstração dos Fluxos de Caixa relativas ao 
ano findo naquela data, e as notas anexas às demonstrações 
financeiras que incluem um resumo das políticas 
contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas 
apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os 
aspetos materiais, a posição financeira de Siemens, S.A. em 
30 de setembro de 2018, o seu desempenho financeiro e os 
seus fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data, de 
acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro 
adotadas em Portugal através do Sistema de Normalização 
Contabilística.

Bases para a opinião
A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas 
Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e 
orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais 
de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas 
normas estão descritas na secção "Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras” 
abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da 
lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do 
código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que 
obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma 
base para a nossa opinião.

Responsabilidades do órgão de gestão e do órgão de 
fiscalização pelas demonstrações financeiras
O órgão de gestão é responsável pela:

· preparação de demonstrações financeiras que 
apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição 
financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa 
da Entidade de acordo com as Normas Contabilísticas e 
de Relato Financeiro adotadas em Portugal através do 
Sistema de Normalização Contabilística;

· elaboração do Relatório de Gestão nos termos legais  
e regulamentares;

· criação e manutenção de um sistema de controlo 
interno apropriado para permitir a preparação de 
demonstrações financeiras isentas de distorções 
materiais devido a fraude ou erro;

· adoção de políticas e critérios contabilísticos  
adequados nas circunstâncias; e

· avaliação da capacidade da Entidade de se manter  
em continuidade, divulgando, quando aplicável,  
as matérias que possam suscitar dúvidas significativas 
sobre a continuidade das atividades.

O órgão de fiscalização é responsável pela supervisão 
do processo de preparação e divulgação da informação 
financeira da Entidade.

Responsabilidades do auditor pela auditoria  
das demonstrações financeiras
A nossa responsabilidade consiste em obter segurança 
razoável sobre se as demonstrações financeiras como um 
todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude 
ou erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. 
Segurança razoável é um nível elevado de segurança 
mas não é uma garantia de que uma auditoria executada 
de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção 
material quando exista. As distorções podem ter origem 
em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas 
ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que 
influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas 
com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos 
julgamentos profissionais e mantemos ceticismo profissional 
durante a auditoria e também:

· identificamos e avaliamos os riscos de distorção material 
das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a 
erro, concebemos e executamos procedimentos de 
auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos 
prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para 
proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco 
de não detetar uma distorção material devido a fraude 
é maior do que o risco de não detetar uma distorção 
material devido a erro, dado que a fraude pode envolver 
conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas 
declarações ou sobreposição ao controlo interno;
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· obtemos uma compreensão do controlo interno 
relevante para a auditoria com o objetivo de conceber 
procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas 
circunstâncias, mas não para expressar uma opinião 
sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;

· avaliamos a adequação das políticas contabilísticas 
usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas 
e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;

· concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de 
gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na 
prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza 
material relacionada com acontecimentos ou condições 
que possam suscitar dúvidas significativas sobre a 
capacidade da Entidade para dar continuidade às suas 
atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza 
material, devemos chamar a atenção no nosso  
relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas 
demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações 
não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. 
As nossas conclusões são baseadas na prova de 
auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, 
acontecimentos ou condições futuras podem levar  
a que a Entidade descontinue as suas atividades;

· avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo 
global das demonstrações financeiras, incluindo as 
divulgações, e se essas demonstrações financeiras 
representam as transações e acontecimentos 
subjacentes de forma a atingir uma apresentação 
apropriada; e

· comunicamos com os encarregados da governação, 
incluindo o órgão de fiscalização, entre outros assuntos, 
o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as 
conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer 
deficiência significativa de controlo interno identificado 
durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação 
da concordância da informação constante do Relatório 
de Gestão com as demonstrações financeiras.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS 
E REGULAMENTARES

Sobre o Relatório de Gestão
Dando cumprimento ao artigo 451, n.º 3, al. e) do Código 
das Sociedades Comerciais, somos de parecer que o 
Relatório de Gestão foi preparado de acordo com os 
requisitos legais e regulamentares aplicáveis em vigor, 
a informação nele constante é concordante com as 
demonstrações financeiras auditadas e, tendo em conta 
o conhecimento e apreciação sobre a Entidade, não 
identificámos incorreções materiais.

Lisboa, 23 de novembro de 2018 
Ernst & Young Audit & Associados - SROC, S.A.
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas 

Representada por:

Rui Abel Serra Martins - ROC nº 1119 
Registado na CMVM com o nº 20160731
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Relatório e Parecer 
do Conselho Fiscal

Exmos. Senhores Acionistas,

Em conformidade com o disposto na alínea g) do número 
1 do artigo 420º do Código das Sociedades Comerciais, 
cumpre-nos, no exercício das funções de Conselho Fiscal 
da Siemens, S.A., apresentar o Relatório e Parecer sobre 
o Relatório de Gestão, contas e proposta de aplicação de 
resultados apresentados pelo Conselho de Administração 
da Sociedade, relativamente ao exercício anual findo em 
30 de Setembro de 2018. 

Através de reuniões e outros contatos com o Conselho 
de Administração, bem como pelos esclarecimentos 
e diversas informações recolhidas junto dos serviços 
competentes, o Conselho Fiscal informou-se regularmente 
acerca da atividade da Sociedade e da gestão dos negócios 
desenvolvida no exercício.

Procedemos também à verificação da informação financeira 
produzida ao longo do ano, efetuando as análises julgadas 
convenientes. Comprovámos igualmente a adequação das 
políticas contabilísticas e dos critérios valorimétricos adotados.
 
Após o encerramento das contas, o Conselho Fiscal 
apreciou o Relatório de Gestão elaborado pelo Conselho 
de Administração, que, na nossa opinião, traduz 
apropriadamente a atividade desenvolvida neste exercício 
e a evolução previsível dos negócios da Sociedade, bem 
como as demonstrações financeiras apresentadas, que 
compreendem o Balanço, a Demonstração dos resultados 
por naturezas, a Demonstração de fluxos de caixa, a 
Demonstração das alterações no capital próprio e o Anexo 
às Demonstrações Financeiras.

O Conselho Fiscal verificou a observância da Lei e dos 
estatutos da sociedade e concluiu também que as contas 
do exercício satisfazem as disposições legais aplicáveis, 
tendo tomado em devida conta as contingências fiscais  
e outras identificadas no decurso do ano.

Finalmente, depois de ter sido elucidado pela Sociedade 
de Revisores Oficiais de Contas do trabalho realizado pela 
mesma e das suas principais conclusões no âmbito da revisão 
efetuada, tomou conhecimento da Certificação Legal das 
Contas emitida sem reservas e com cujo teor concorda.
 

Em resultado do trabalho desenvolvido e tendo em 
consideração os documentos referidos no parágrafo 
anterior, somos de Parecer que a Assembleia Geral  
Anual da Sociedade aprove:

a) O Relatório de Gestão e as Demonstrações 
Financeiras referentes ao exercício findo em  
30 de Setembro de 2018; e,

b) A proposta de aplicação de resultados contida  
no mencionado Relatório de Gestão.

Por último, propomos à Assembleia Geral que, no âmbito 
da apreciação prevista na alínea c) do n.º 1 do art.º 376.º 
do Código das Sociedades Comerciais, aprove um voto de 
confiança no Conselho de Administração pelo desempenho 
das suas funções, bem como aos Diretores e demais pessoal 
da Sociedade pela dedicação manifestada e pelos resultados 
alcançados no exercício.

 
Amadora, 23 de Novembro de 2018

O Conselho Fiscal 
Franz Kiener, Vogal
José Rodrigo de Castro, Vogal
José Silva Jorge, Vogal substituto
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Situação em janeiro de 2019

Assembleia Geral:
José Luís Fazenda Arnaut Duarte
Presidente da Mesa
Marta Maria Reynaud Pinto Leite de Areia
Patrícia da Silva Campos Afonso
Secretárias

Conselho Fiscal:
José Silva Jorge
Presidente
José Rodrigo de Castro
Vogal
Franz Josef Kiener
Vogal

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

Conselho de Administração:
Pedro Miguel Pires de Miranda
Administrador Delegado
Peter Erhard Händel
Vogal

Dados adicionais sobre o Conselho de Administração:
· Prazo de duração dos mandatos: 2 anos.
· Datas da primeira eleição dos atuais membros do Conselho

de Administração
Pedro Miguel Pires de Miranda: 19/12/2016
Peter Erhard Händel: 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 2018 da Siemens, S.A. 
(em formatoPDF) está disponível na internet em:
www.siemens.pt/relatorioecontas

Ficha Técnica

Contactos

facebook.com/siemensportugal

twitter.com/SiemensPortugal

instagram.com/siemensportugal

linkedin.com/company/siemens

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.








