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O significado da nossa nova assinatura

"Ingenuity" significa inovação, engenharia e engenho. 

Para nós, ainda inclui o conceito de unidade: Estamos unidos 

no nosso esforço e empenho, e procuramos trabalhar em 

parceria com os nossos clientes.

"For life" refere-se ao nosso papel na sociedade: Tornar real o 

que é importante.

Por isso, "Ingenuity for life" representa o nosso constante 

empenho e o nosso valor para os clientes, os colaboradores 

e a sociedade. 
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Power & Gas / Power Generation Service       

Líder na produção de energia

A Divisão Power Generation Services / Power 
& Gas oferece a empresas públicas de energia, 
produtores de energia independentes, EPCs 
(Engenharia, Gestão de Compras e Construção) 
e a clientes das indústrias de petróleo e gás um 
vasto portefólio de produtos, soluções e 
serviços de manutenção compatíveis com o 
meio ambiente e com a máxima economia de 
recursos para a produção de energia a partir 
de combustíveis fósseis e fontes de energia 
renováveis assim como para o transporte 
fiável de petróleo e gás.

Central Termoelétrica do Ribatejo (Carregado)
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Energy Management 

O seu parceiro para 
infraestruturas elétricas eficientes

A Energy Management é um dos maiores 
fornecedores globais de produtos, sistemas, 
soluções e serviços para o transporte e 
distribuição de energia elétrica de forma 
económica, fiável e inteligente. 

O portefólio da Divisão inclui sistemas para redes 
de baixa tensão,  redes de distribuição de 
energia e ainda redes inteligentes e sistemas de 
automação.  A Energy Management  fornece 
igualmente sistemas de abastecimento de 
energia em  instalações industriais e sistemas 
de transmissão de alta tensão.

Subestação do Alto de São João
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Building Technologies

Líder mundial de tecnologias 
para a gestão de edifícios

A Divisão Building Technologies é um fornecedor 
líder global de tecnologias seguras, 
ambientalmente amigáveis e energeticamente 
eficientes para infraestruturas e gestão de 
edifícios. 

Como parceiro de tecnologia, consultor, prestador 
de serviços, integrador de sistemas e fornecedor 
de produtos, a Divisão oferece soluções para 
proteção contra incêndio, de segurança, de 
automação de edifícios, de aquecimento, de 
ventilação, de ar condicionado (HVAC) e de 
gestão de energia.

Teatro Tivoli em Lisboa
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Digital Factory/ Process Industries & Drives 

Ajudar a indústria a entrar na 
era digital com a adopção da 
Indústria 4.0

A divisão Digital Factory (fábrica digital) oferece 
um portefólio abrangente e perfeitamente 
integrado de soluções de software PLM e 
tecnologias de automação avançadas que 
compreendem um ciclo de vida completo, desde o 
design do produto e realização da produção a 
serviços associados.  

Com um enfoque claro nas necessidades 
presentes e futuras dos clientes, a divisão 
Process Industries & Drives oferece produtos, 
sistemas, soluções e serviços para todo o ciclo de 
vida e todos os setores da indústria. Como 
parceiro de confiança, fornece tecnologias 
inovadoras e integradas, reflexo da sua 
experiência industrial que garante a 
competitividade e o crescimento sustentável 
dos clientes.
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Siemens Healthineers

A próxima geração de 
tecnologias médicas

A Siemens Healthineers apoia os profissionais de 
cuidados de saúde de todo o mundo na resposta 
aos desafios atuais da saúde, para que se 
destaquem nas áreas em que operam. Como uma 
empresa líder em tecnologia médica, está 
continuamente a desenvolver o seu portefólio de 
produtos e serviços, com especial enfoque nas suas 
áreas centrais – diagnóstico por imagem, terapia, 
diagnóstico laboratorial e medicina molecular –
e a apostar no desenvolvimento ativo de serviços 
digitais e empresariais. 

Para contribuir para o sucesso dos seus clientes no 
mercado da saúde de hoje, tão dinâmico, a Siemens 
Healthineers defende e promove novos modelos 
de negócio, que maximizem oportunidades e 
minimizem o risco para os prestadores de saúde.

HOOD05162002564405
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Mobility

Soluções de transporte 
para o futuro

A Divisão Mobility apresenta soluções de negócio 
na área de transporte de passageiros e de 
mercadorias - desde veículos ferroviários, sistemas 
de automação e de eletrificação ferroviária, 
tecnologias para rodovia. 

Soluções avançadas de mobilidade integrada e 
baseadas em tecnologias de informação que 
contribuem para aumentar a disponibilidade de 
veículos e infraestrutura e incrementar a 
qualidade da viagem para novos níveis  - seja por 
ferrovia, estrada ou em vários outros modos de 
transporte.

Manutenção dos controladores de tráfego de Lisboa (Créditos: Câmara de Lisboa)
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Megatendências | Desafios que estão a transformar o nosso mundo 

Alterações climáticas

Segundo os cientistas, durante o verão 
de 2016, a atmosfera da Terra registou 
a maior concentração de CO2 em 
800.000 anos. Em 2015, a Conferência 
das Nações Unidas sobre as Mudanças 
Climáticas, realizada em Paris, adotou 
uma resolução para manter o aumento 
de temperatura global causado pelo 
Homem para bem abaixo dos 2ºC.

Fonte: SCRIPPS INSTITUTE OF OCEANOGRAPHY, “The Keeling Curve”, November 11, 2015 
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Megatendências | Desafios que estão a transformar o nosso mundo 

Globalização

A concorrência global afeta tanto a 
produtividade como os locais de produção. 
Em 2015, o produto interno bruto estimado 
cifrava-se em aproximadamente 73,2 mil 
milhões de USD.

Fonte: UNCTAD Statistics, Values and shares of merchandise exports and imports from 1948 to 2014, November 10, 2015



Restricted © Siemens SA 2017

OE- As TIC no desenvolvimento da Mobilidade Urbana Sustentável | 18 de Maio de 2017Page 11 Mobility | Intelligent Traffic Systems

Megatendências | Desafios que estão a transformar o nosso mundo 

Alterações demográficas

Em 2050, a população global terá crescido dos 
atuais 7,3 mil milhões para 9,7 mil milhões – e as 
necessidades em termos de infraestruturas terão 
aumentado em conformidade. Em 1950 havia 
apenas 2,5 mil milhões de pessoas no planeta. 

Além disso, a expetativa de vida média aumentará 
dos atuais 73 anos para 83 anos em 2050. 

Fonte: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). World Population Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and Advance Tables. Working Paper No. ESA/P/WP.241; Statista: World Population, 2016 
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Megatendências | Desafios que estão a transformar o nosso mundo 

Urbanização

Em 2050, quase 70% da população global viverá 
em cidades (atualmente são 54%). Todos os 
anos, cerca de 50 milhões de pessoas migram em 
todo o mundo para as cidades. Em consequência 
disso, as áreas metropolitanas estão a investir 
cada vez mais nas infraestruturas.

Fonte: United Nations, World Urbanization Prospects. The 2014 Revision, New York, published 2015 
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Megatendências | Desafios que estão a transformar o nosso mundo 

Digitalização

No futuro iremos viver num mundo cada vez mais 
interconectado por sistemas, ao mesmo tempo 
complexos e heterogéneos. Em 2020, a 
quantidade de dados armazenados em todo o 
mundo terá crescido para 44 zettabytes. Cerca de 
50 mil milhões de dispositivos estarão conectados 
on-line. 

Fonte: IDC, The Digital Universe of Opportunities: Rich Data and the Increasing Value of the Internet of Things, April 2014; Dave Evans (Cisco): The Internet of Things, How the Next Evolution of the Internet Is Changing Everything, April 2011 
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Digitalização | O grande paradigma da mudança
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O que nos define | A nossa missão

Ingenuity é o que nos

eletrificamos, automatizamos e digitalizamos
o mundo à nossa volta.

estabelecendo a referência
Tornamos real o que é importante

na forma como

muda  o mundo!
move.  O que criamos
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Intelligent Traffic Systems | Visão Geral

Manutenção Semafórica do Porto

Manutenção Semafórica de Lisboa

Sistema de Bikesharing de Lisboa

Principais Referências em Portugal:

IntegrarOptimizarExpandir

Gestão de tráfego integrada de Vilamoura
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Intelligent Traffic Systems | Centros de Controlo e Gestão de Tráfego

Recolha de dados

Visualização de mapas

Interface Web

Gestão de incidentes

Gestão da estratégia

Gestão do estacionamento

Gestão de PMV’s

Transporte Público

Sistema de Gestão de Tráfego

Deteção 
de Veículos

Controlo 
de Tráfego

Qualidade do ArCCTVEstacionamento PMV’s Trabalhos 
na Via

Auto-estradas

Transporte 
Público

Portal de 
Mobilidade
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Gestão de Tráfego | Parâmetros ambientais

As emissões dos 
veículos são calculadas 
com base nos dados atuais 
de tráfego disponíveis no 
sistema central

São considerados os 
aspetos meteorológicos, 
tais como a temperatura, 
vento, e fontes de poluição 
como  zonas industriais

O efeito das emissões é 
avaliado em tempo real 
por ruas e entre edifícios

O resultado é uma visão 
geral da poluição do ar na 
cidade em tempo real e 
com estimativas para o 
futuro
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Gestão de Tráfego | Funcionamento em caso de evento ambiental

Operador

Informação Ambiental

Informação de Tráfego

Escolha da Estratégia
a implementar

Disseminação de 
mensagens para os 
condutores

Criação de ondas 
verdes nos semáforos

Disseminação de 
mensagens via Media

Alerta!
Nível máximo excedido!

Sistema de Gestão

Infraestrutura
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Sensores
Magnéticos

Registo
De Dados de

Tráfego

Priorização de Transporte Público

Controlador

Semáforos
LED 1W

Video
detector

Detector indutivo

Painéis de informação 
de estacionamento

Painel de Mensagens
Variáveis

Sistema de
Informação de

Estacionamento Central de 
Tráfego

Controlo de
Tráfego 

Adaptativo

Controlo
de Acessos

Controlo de
Velocidade
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Obrigado!

Miguel Velosa Rodrigues
Intelligent Traffic Systems

Siemens, S.A.
Rua Irmãos Siemens, 1
2720-093 Amadora

miguel.rodrigues@siemens.com
+351 919 801 925
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