
 

  

    
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
                                                                                                        

 

 

Valorizar o portefólio ambiental 
 
 
 

 

         



 

  

 
 
 

Valorizar o portefólio ambiental 
 

 

As soluções e inovações tecnológicas têm um 

papel privilegiado na redução das emissões 

dos gases com efeito estufa. Proporcionam 

vantagens, que vão além do controlo das 

emissões de carbono, tais como a segurança 

energética, a redução de custos e a redução 

da poluição atmosférica.  

 

A Siemens, enquanto empresa de base 

tecnológica, está preocupada em otimizar as 

emissões causadas pela utilização dos seus 

produtos. Por isso, reuniu num portefólio 

ambiental todos os produtos, sistemas, 

soluções e serviços, passíveis de reduzir 

impactes negativos no ambiente e emissões 

de dióxido de carbono ou de outros gases 

com efeito de estufa. São soluções e serviços 

das quatro áreas de intervenção da empresa 

– energia, saúde, infraestruturas e indústria.  

 

Criar valor com um portefólio ambiental  

Nas operações em curso, os produtos e 

soluções amigos do ambiente contribuíram 

em 2014 com 33 mil milhões de euros, 

representando agora 46% das vendas totais 

da empresa.  

 

No mesmo ano, os produtos e soluções do 

portefólio ambiental da Siemens reduziram 

globalmente as emissões dos clientes em 428 

milhões de toneladas de CO2 – o que 

corresponde a cerca de 50% das emissões 

anuais de carbono da Alemanha – gerando 

também benefícios económicos significativos 

para os clientes.  

 

Em Portugal, e até 2014, as soluções da 

empresa já contribuíram para a redução de 

7,4 milhões de toneladas de CO2, o 

equivalente às emissões de CO2 necessárias 

para produzir o aço utilizado na construção 

de mais de 100 Pontes 25 de Abril. 

 

O portefólio ambiental da Siemens inclui 

tecnologias inovadoras para maximizar a 

eficiência energética em diferentes setores, 

como os edifícios, indústria e transportes. As 

tecnologias de automação e digitalização da 

empresa, por exemplo, otimizam a 

produtividade e a eficiência em toda a cadeia 

de valor e ao longo dos ciclos de vida dos 

vários produtos e soluções.  

 

 



 

  

Carnegie Hall 

A completar quase 125 anos de existência, o 

Carnegie Hall, a icónica sala de espetáculos 

de Nova Iorque, anunciou a obtenção da 

Certificação LEED (Liderança em Energia e 

Design Ambiental) Prata do U.S. Green 

Building Council (Conselho de Construção 

Sustentável dos EUA). A Siemens foi um dos 

parceiros tecnológicos do Carnegie Hall neste 

projeto de modernização de cerca de 

15.500m2, onde instalou um sistema de 

automação de edifícios, um sistema de 

controlo de acessos e os sistemas de alarme 

de incêndio.  

 

 

Energy Saving Contracting 

O Kulturforum, em Berlim, instalou em 

parceria com a Siemens novos sistemas de 

automação de edifícios, equipamentos de 

ventilação e ar condicionado, entre outros, 

que lhe permitem reduzir custos e impactes 

ambientais. O montante necessário para este 

projeto acabou por resultar da poupança de 

custos realizada. Novas formas de parceria, 

que aliam a tecnologia a soluções 

personalizadas de financiamento. 

A central de ciclo combinado mais 

eficiente do mundo 

A nova central de ciclo combinado que a 

Siemens está a construir em Düsseldorf, na 

Alemanha, entra ao serviço em 2016 e vai ser 

a mais eficiente do género no mundo. Esta 

central vai tentar bater três recordes 

mundiais de uma só vez: fornecer um output 

elétrico de aproximadamente 595 megawatts 

(MW) num único bloco, algo inédito; 

conseguir uma eficiência elétrica superior a 

61%, ultrapassando o recorde anterior de 

60,75%; e produzir 300 MW de energia 

termal que vão fornecer aquecimento à 

cidade de Düsseldorf, o que será um recorde 

mundial para a quantidade de energia 

recolhida por uma única turbina a gás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

A I&D na Siemens 

A Siemens aposta na investigação e 

desenvolvimento (I&D), com o objetivo de 

manter a base tecnológica da empresa, 

ajudar a moldar o futuro com soluções 

inovadoras e assim superar os desafios e as 

dificuldades que vai encontrando.  

 

Com uma equipa de 28.800 

investigadores a nível mundial, são 

feitos diariamente 20 primeiros registos 

de patentes e 39 relatórios de 

invenções. 

 

Parcerias com empreendedores, inovadores, 

universidades e institutos de topo são 

indispensáveis para as atividades de I&D da 

Siemens. Por isso, anualmente estabelece 

mais de 1.000 parcerias com universidades, 

institutos de investigação, parceiros 

industriais e startups de todo o mundo.    

 

Em 2014, a empresa investiu 4,1 mil milhões 

de euros em I&D, tendo sido uma 

percentagem deste investimento destinada a 

produtos, soluções e serviços que integram o 

portefólio ambiental da Siemens.  

 

 

 

 

 

 

Reduzir emissões a nível operacional 

A Siemens está também empenhada na 

redução das emissões nas suas próprias 

operações, quer as suas quer aquelas que 

são provocadas pela sua cadeia de 

fornecimento. A este nível, a empresa 

otimizou as emissões geradas por viagens e 

pela logística, e procura métodos que 

motivem e permitam aos seus fornecedores 

reduzirem as emissões de CO2 relacionadas 

com os seus próprios produtos. Um dos 

métodos encontrados foi exigir que todos os 

seus fornecedores atuem de acordo com um 

Código de Conduta da Siemens para 

Fornecedores, que inclui, entre outros, 

respeito pelos direitos fundamentais dos 

colaboradores, standards rigorosos de 

segurança e saúde no trabalho, e proteção 

ambiental, bem como tolerância zero para 

corrupção e subornos. 

 

Entre 2010 e 2014, a Siemens conseguiu 

diminuir as suas próprias emissões, a nível 

mundial, tendo aumentado a sua eficiência 

em termos de carbono em 20%. Atualmente, 

as emissões de carbono da empresa são 

relativamente baixas, com um valor de 2,6 

milhões de toneladas de CO2 (2014). 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siemens 

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

165 anos pela sua engenharia, inovação, qualidade, confiabilidade e internacionalidade. A 

empresa está presente em mais de 200 países, centrada principalmente nos setores da 

eletrificação, automação e digitalização. A Siemens está em Portugal há 110 anos, 

empregando atualmente, direta e indiretamente, cerca de 2.500 profissionais. A Siemens 

detém em Portugal 18 centros de competências mundiais nas áreas da energia, 

infraestruturas, saúde, tecnologias de informação e serviços partilhados. 

Lições aprendidas 

- Este portefólio, a maior aposta da Siemens em matéria de sustentabilidade, 

permite-lhe competir de forma bem sucedida em mercados atrativos e alcançar 

um crescimento sustentado. 

 

 



 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


