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Caracterização da Feira 

 
De 20 a 23 de Setembro, a Messe Berlim volta a ser palco da principal feira internacional de tecnologia 

de transporte: a InnoTrans. De dois em dois anos é aqui que se expõe, discute e vê o estado de arte da 

mobilidade ferroviária. 

É na Innotrans que através de inovação, tecnonologia e inspiração se acrescenta uma valiosa força 

motriz à indústria ferroviária mundial. 

A feira está segmentada em cinco áreas: Tecnologia Ferroviária, Infraestruturas Ferroviárias, 

Transportes Públicos, Construção de Interiores e Construção de Túneis. A InnoTrans ocupa todos os 

42 pavilhões disponíveis no recinto da feira, ocupando uma área de 200 000m2. Numa área exterior 

de 3500 m2 há, ainda, uma exposição onde tudo, desde vagões-cisterna, veículos de carga a comboios 

de alta velocidade é exposto.  

76.1% dos visitantes profissionais são decisores e 94.2% dos expositores confirma a elevada qualidade 

dos contactos estabelecidos nesta feira.  

A feira tem, também, uma dimensão de conhecimento, com uma agenda de eventos num programa 

simultâneo de conferências, fóruns e sessões de networking: InnoTrans Convention, Speakers’ Corner, 

Mobility Science Slam. 

Mapa da Feira - 2022 

 

Fonte: Innotrans 

https://www.innotrans.de/
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A feira em números 
 

Indicadores-chave da feira em 2018 

 

Fonte: Innotrans 

  

https://www.innotrans.de/
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Enquadramento do sector na Alemanha 1 

A Alemanha é considerado o terceiro país mais relevante do mundo do sector ferroviário. 

Mais do que um sector, a ferrovia tem a dimensão de cluster, envolvendo um número crescente de 

competências, que se somam às competências históricas de produção de equipamento pesado e de 

construção e manutenção de infraestruturas. As TICs estão cada vez mais presentes, inclusive com a 

migração para a “cloud” de serviços que tipicamente sempre implicaram instalações eléctricas. O 

conforto convoca design e novos materiais, a segurança convoca novos dispositivos e soluções de 

software. 

Ao longo das últimas décadas terá existido um afastamento entre a manifestação política duma aposta 

na ferrovia e o investimento que efectivamente ocorreu na generalidade dos países1. 

No entanto, o transporte colectivo, mormente, a ferrovia, é agora uma prioridade estratégica na 

agenda do país depois de décadas de subinvestimento. Uma das metas da Alemanha é a de atingir a 

neutralidade climática até 2050, o que só será possível com a ajuda do sector ferroviário. Até 2030 a 

quota de mercado dos caminhos-de-ferro de mercadorias deverá crescer para pelo menos 25% e o 

número de passageiros ferroviários deverá duplicar. O Plano Director do Transporte Ferroviário é o 

pacote de medidas orientador para o efeito. 

O sector está actualmente em momento de transformação tendo sido esta década aclamada de “a 
década do comboio”, de acordo com o anterior Ministro dos Transportes Andreas Scheuer (2020).  
 
Em 21 de Setembro de 2020, com o grande objectivo de tornar o transporte ferroviário inovador em 
rede, sustentável e digital foi assinada a declaração de Berlim, com os Estados-Membro a 
comprometerem-se a:  

• Reforçar e desenvolver ainda mais os “Corredores de Transporte Ferroviário de Mercadorias”; 

• Apoiar os players do transporte ferroviário de mercadorias para lhes permitir uma melhor 

adaptação às necessidades do mercado; 

• Melhorar o transporte ferroviário de mercadorias como uma das formas mais ecológicas de 

transporte de mercadorias; 

• Contribuir para uma maior harmonização técnica e operacional; 

• Reconhecer que um sector forte de transporte ferroviário de mercadorias requer trabalhadores 

qualificados. 

 
1 BMDV - Innovative Rail Transport (bmvi.de) 
BMDV - Schienengüterverkehr (bmvi.de) 
BMDV - Lärm-, Umwelt- und Klimaschutz (bmvi.de) 
210121_Drei-Kernforderungen_G-8_Broschuere.pdf (mofair.de) 
BMDV - Eisenbahnen: Klima schützen – Mobilität sichern (bmvi.de) 
https://www.sci.de/en/data-trends/sci-railindex 
https://www.sci.de/en/data-trends/document/digital-innovations-in-rail-transport 
https://bahnindustrie.info/de/der-vdb/mitglieder-produkte 
https://mofair.de/presse/pressemitteilungen/jetzt-das-signal-auf-gruen-fuer-klimaschutz-wachstum-und-wettbewerb-stellen/ 
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/E/masterplan-schienenverkehr.pdf 
https://digitalstrategie-deutschland.de/mobilitaet/#derzeitplanneueplanungsportaleundverknpftesysteme 
https://www.irg-rail.eu/irg/documents/market-monitoring/363,2022.html 

 
 
 

 

 
 

https://www.bmvi.de/EN/Topics/Mobility/Rail/Innovative-Rail-Transport/innovative-rail-transport.html
https://www.bmvi.de/DE/Themen/Mobilitaet/Schiene/Schienengueterverkehr/schienengueterverkehr.html
https://www.bmvi.de/DE/Themen/Mobilitaet/Schiene/Laerm-Umwelt-Klimaschutz/laerm-umwelt-klimaschutz.html
https://mofair.de/wp-content/uploads/2021/01/210121_Drei-Kernforderungen_G-8_Broschuere.pdf
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/E/eisenbahnen-klima-schuetzen-mobilitaet-sichern.html
https://www.sci.de/en/data-trends/sci-railindex
https://www.sci.de/en/data-trends/document/digital-innovations-in-rail-transport
https://bahnindustrie.info/de/der-vdb/mitglieder-produkte
https://mofair.de/presse/pressemitteilungen/jetzt-das-signal-auf-gruen-fuer-klimaschutz-wachstum-und-wettbewerb-stellen/
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/E/masterplan-schienenverkehr.pdf
https://digitalstrategie-deutschland.de/mobilitaet/#derzeitplanneueplanungsportaleundverknpftesysteme
https://www.irg-rail.eu/irg/documents/market-monitoring/363,2022.html
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A estratégia TransEuropExpress (TEE) 2.0 foi, também, apresentada com o objectivo de melhorar a 
conectividade entre os serviços ferroviários existentes, rumo a um espaço ferroviário transfronteiriço 
europeu. 

 
O Plano Director Ferroviário (2020) define seis objectivos: 
 

• Tornar o caminho-de-ferro mais pontual - com o Deutschlandtakt – e optimizar as ligações 
para o tráfego de passageiro, bem como, incluir o tráfego de mercadorias em todas as 
considerações; 

• Expandir as capacidades para tornar os caminhos-de-ferro mais fiáveis; 

• Reforçar a competitividade dos caminhos-de-ferro para os tornar mais flexíveis; 

• Reduzir o ruído e as emissões climáticas para tornar o caminho-de-ferro mais sustentável;  

• Promover a digitalização e a investigação para tornar o caminho-de-ferro mais inovador; 

• Procura de trabalhadores qualificados. 
 

A expansão da capacidade da rede é o pré-requisito essencial para um posicionamento orientado 
para o futuro do caminho-de-ferro como meio de transporte e para a realização do 
Deutschlandtakt. Sem uma expansão significativa das capacidades não será possível aumentar a 
sua competitividade. 
 
A digitalização das infraestruturas e operações também permite que o sistema ferroviário dê um 
salto tecnológico a fim de satisfazer as exigências dos caminhos-de-ferro. 
 

Prioridade dos grandes projectos para o futuro os Caminhos-de-Ferro 

 
 
Fonte: Masterplan-schienenverkehr 2020, BMVI 



 

 

 
 

7 
 

 
Para além de novas vias, estão também a ser electrificadas novas linhas aéreas nas linhas existentes. 
 

Investimento 
 
Uma média de cerca de 6,2 mil milhões de euros/ano serão investidos por ano na rede existente e 
mais 1,9 mil milhões de euros estarão disponíveis para novas linhas a partir de 2022. 
 
O Governo Federal está a investir nos caminhos de ferro nas regiões mais afectadas pela eliminação 
progressiva do carvão e apoia assim o reforço estrutural dessas regiões. Investe ainda mais de 9,4 mil 
milhões nos Estados federais, sob a forma dos chamados “fundos de regionalização” para financiar os 
transportes públicos locais.  
 
A responsabilidade pelos transportes públicos locais, e, portanto, também para o transporte 
ferroviário local de passageiros é da responsabilidade dos estados federais. 
 
Cerca de 7% do volume de negócios do sector são reinvestidos em projetos de R&D. 

O rácio de investimentos públicos alemães na infraestrutura ferroviária vs. investimentos na 

infraestrutura rodoviária é de 48% vs. 52% (dados para 2020). 

Em Janeiro de 2020 (pré pandemia), o governo alemão e a Deutsche Bahn investiram 86 mil milhões 

de euros em modernização ferroviária, fazendo esta estratégia parte da aposta da Alemanha em 

reduzir drasticamente as emissões de gases com efeito de estufa. 

Cerca de 14,36 mil milhões de euros brutos foram investidos pela Deutsche Bahn na Alemanha em 

2021. 

Em 2021, o Estado Federal investiu 124 €/per capita na infraestrutura ferroviária, um valor 

relativamente baixo em termos europeus (Luxemburgo: 607 €; Suíça 413 €, Noruega 315 €; Áustria 

271 €; Itália 103 €, Espanha 56 €; França 45 €), mas com tendência a crescer (2019: 76 €/capita). No 

período 2020-2024, o Estado Federal pretende investir anualmente € 2 mil milhões na indústria de 

veículos ferroviários e € 8,5 mil milhões na rede ferroviária. 

 

Digitalização 
 
Foi recentemente divulgada a estratégia de digitalização pelo actual Governo onde também se referem 
a este sector, com o objectivo de: 
 

• Aumentar a capacidade e gestão da circulação dos comboios através de ferramentas digitais. Os 
caminhos-de-ferro irão utilizar cada vez mais dados para prever defeitos técnicos em veículos e carris 
numa fase inicial. O que apoiará a utilização óptima das capacidades limitadas de infraestruturas; 

• Assegurar uma maior eficiência nos caminhos-de-ferro. 
 
Isto dará um importante contributo para o reforço dos caminhos-de-ferro, para a realização do 
Deutschlandtakt e aumento do desempenho, fiabilidade e atractividade do transporte ferroviário. 

 
A digitalização dos caminhos de ferro já está em curso, o desafio agora é a sua implementação e 
coordenação com todos os players. 
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O mercado 
 
A rede ferroviária federal alemã tem cerca de 39.379 km de comprimento e tem 5.600 estações, sendo 
um dos cinco países europeus com maior rede de caminhos de ferro. 
 

Redes de caminhos de ferro 
(km) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fonte: IRG-Rail, Market Monitoring, 2022 
 
 

A Alemanha é o país com mais empresas no sector ferroviário: 344. 

 
 
 Fonte: IRG-Rail, Market Monitoring, 2022 
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Tráfego ferroviário de mercadorias (em mil milhões de toneladas líquidas-km)  
em 2020 e evolução entre 2019 e 2020 

Tráfego de mercadorias Tráfego de mercadorias Evolução 

2020 2020 2019-2020 

123,3 128,7 -4,2% 
 Fonte: IRG-Rail, Market Monitoring, 2022 

 
 
Em 2020, o mercado global de transporte ferroviário de mercadorias nos países membros da IRG-Rail 
ascendeu a 431 mil milhões de toneladas-km líquidos. Isto é uma diminuição de 6,5% em comparação 
com 2019. O mercado alemão de transporte ferroviário de mercadorias foi o maior, com 123,3 mil 
milhões de euros líquidos /tonelada-km. 
 

Quotas de mercado das empresas ferroviárias de transporte de mercadorias 
 (com base nos comboios-km) em 2020 

 

Operador doméstico Operador internacional 

2020 2020 

45% 15% 

  
Fonte: IRG-Rail, Market Monitoring, 2022 

 
Em 2020, o total de passageiros/km em 31 países era de 263 mil milhões. Tal como em 2019, a 
Alemanha tinha a maior rede ferroviária do mundo mercado de passageiros nesse sentido. 
 

Volume de negócios da indústria ferroviária alemã  

(2005 a 2021, em mil milhões de euros) 

 

 Fonte: VDB – Verband der Bahnindustrie 

Em 2021, a indústria ferroviária alemã facturou € 12,9 mil milhões, 3% acima do valor do ano anterior. 

O volume de negócios das exportações cresceu 4% para 42%. 

 

 



 

 

 
 

10 
 

Valor das encomendas recebidas pela indústria ferroviária alemã 
(2001-2021, em mil milhões de euros) 

 
 
Fonte: VDB – Verband der Bahnindustrie 
 

Em 2021, o valor das encomendas recebidas pela indústria ferroviária alemã situou-se nos 16,7 mil 

milhões de euros, um aumento para quase o dobro em 20 anos – reflectem a recuperação inicial da 

pandemia – antes da guerra na Ucrânia. 

O negócio de veículos continua a ser o mais forte, com 9 mil milhões de euros de volume de negócios. 

O negócio de infraestruturas cresce 18 por cento, para 3,9 mil milhões de euros. 

Perspetiva-se que a dimensão do mercado global de tecnologia ferroviária, para o intervalo temporal 

de 2021-2023 seja de 125 mil milhões de euros. 

Número de trabalhadores na Indústria Ferroviária Alemã  

(2001-2021, em milhares) 

 

      Fonte: VDB 

No seu total, em 2021, o sector empregou 53,9 mil pessoas.  

Especificamente na construção de veículos ferroviários na Alemanha, trabalham 23,8 mil pessoas. A 

nível mundial o número de empregados da Deutsche Bahn em 2021 é de 323,7 mil milhões. 
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Players do sector ferroviário alemão 
 

Empresas mais relevantes do sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: Em 2021 a Bombardier Transporttechnik foi adquirida pela Alstom, situação ainda não prevista na tabela, de 

2020. 

Fonte: SCI Verhker, 2020 | AICEP Berlim 

 

Produção de veículos ferroviários e de serviços ligados ao sector: 

o Vossloh AG: o maior fabricante de locomotivas a diesel da Europa; valor de vendas: € 940 

milhões em 2021; 

o Siemens Mobility: valor total de vendas em todo o mundo: € 9,2 mil milhões; 

o VTG AG: Logística – aluguer de contentores, sediada em Hamburgo valor de vendas 2020: € 

1,2 mil milhões; 

o Knorr-Bremse : líder mundial de componentes para veículos ferroviários; valor total de vendas: 

€ 6,7 mil milhões; valor de encomendas 2021: € 7,2 mil milhões. 

Em 2019, na Alemanha, operaram 159 empresas deste subsector. 

Transportes ferroviário de passageiros:  

o Deutsche Bahn AG, em 2020, com 47,5 mil milhões de passageiros-quilómetros; 

o Outros players: Transdev, Abelio, Netinera, Keolis, Benex, HLB, Metronom, AVG. 

 

 

 

 

Infraestrutura ferroviária  Munique, Berlim, Renânia- Werdohl 

Eng. de sistemas 

Locomotivas e 
Carruagens 

Munique, Berlim 

Veículos ferroviários para 
transportes urbanos 

Manutenção 

Berlim; Werdohl 

Berlim, Werdohl 

Berlim, toda a Alemanha 
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Transporte ferroviário de carga (2019) 

 

Fonte: 7. Wettbewerber- Report, Eisenbahnen 2021/2022, Mofair, 2022 

 

Transporte ferroviário de carga:  

o Valor de vendas DB Cargo: € 4,2 mil milhões em 2021; Volume de mercadorias transportadas: 

226,5 milhões de toneladas;  

Em 2020, a DB Cargo tinha uma quota de 43,3% no transporte de mercadorias, comparada com 

56,7% das empresas ferroviárias privadas; na Alemanha dispõe de cerca de 80 mil carruagens de 

carga.  

 

Transporte ferroviário de carga (2019) 

 

Fonte: 7. Wettbewerber- Report, Eisenbahnen 2021/2022, Mofair, 2022 
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O maior player no sector de transportes ferroviários é a Deutsche Bahn AG (que pertence a 100% ao 

Estado Federal -“Bund”), com volume de negócios de € 47 mil milhões (2021), desta, a fatia mais 

significativa vai para a DB Schenker (logistics and supply chain management) – 23,44 mil milhões de 

euros em 2021.  

Receitas da Deutsche Bahn AG, por área de negócio (2017-2021, em mil milhões de euros) 

Fonte: DB 

 

Quotas de mercado dos caminhos-de-ferro privados e da Deutsche Bahn AG no transporte ferroviário de 

mercadorias na Alemanha (2007-2019, em percentagem) 

 

   Fonte: Deutsche Bahn; Agência Federal da Rede; Instituto Federal de Estatística 

 

Em 2019, a quota de mercado da Deutsche Bahn AG no transporte ferroviário de mercadorias ascendia 

a cerca de 46%, em comparação com 54% para as empresas ferroviárias privadas.  
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Quotas de mercado da DB AG e concorrentes no transporte ferroviário de passageiros de longa distância na 

Alemanha de (2005-2019, em percentagem dos quilómetros de passageiros) 

 

   Fonte: Deutsche Bahn; Agência Federal da Rede; Instituto Federal de Estatística 

Em 2019 a quota de mercado da Deutsche Bahn diminuiu para 96 por cento e a dos seus concorrentes 

subiu para 1%. 

 

Impacto Covid na mobilidade ferroviária 

 

Impacto da pandemia no sector a nível Europeu 

 

Fonte: IRG-Rail, Market Monitoring, 2022 
 

A COVID-19 teve um impacto significativo no sistema europeu de transportes em 2020.   
 

Na Alemanha, o desempenho do transporte ferroviário de passageiros de curta distância ficou aquém 
do nível do ano anterior em 38%.  O segmento de longa distância sofreu uma queda de 47% em relação 
ao ano anterior. O transporte ferroviário de mercadorias teve um desempenho relativamente bom 
com um declínio de apenas 5%. 
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 Performance das empresas do sector ferroviário 

 

 
Fonte: Railway Market Analysis 2021, Bundesnetzagentur, 2022 

 
 

 

Acesso ao mercado  
 
Portais úteis - concursos para fornecimento de produtos/ serviços 
 
Portal DB: Purchasing department : A DB dispõe de um portal para quem pretenda ser sua fornecedora, 
podendo através deste portal analisar todo o processo para que possam ser bem-sucedidos.  
 
Bundesanzeiger: Boletins públicos alemães. 
 
Bundesgesetztblatt: Boletim oficial do Estado alemão. 
 
TED – Tender Electronic Daily -Diário Eletrónico dos Concursos da UE. 
 
Pesquisa de potenciais parceiros  
 
WLW: “Wer liefert Was?”  (“Quem fornece o quê?”) - Base de dados empresarial de referência para 
os mercados alemão, suíço e austríaco (www.wlw.de / www.wlw.ch / www.wlw.at). Gratuita, 
exaustiva, actualizada em permanência e com indicação dos contactos, permite fixar critérios de 
selecção. Está disponível também em inglês e francês. Podem, ainda, criar um perfil para a vossa 
empresa e, assim, exibir os vossos produtos/serviços. 

 
Lieferanten: Motor de pesquisa que reúne compradores comerciais directamente com fabricantes e 
grossistas de todos os sectores. É necessário subscrever esta plataforma, no entanto, sem esta 
subscrição conseguem, ainda assim, ter acesso a alguns contactos.  
 
RailMarket: Base de dados para o sector ferroviário | Empresas 
 
Enterprise Europe Network Partnering Opportunities 
 
 
 
 
 

https://www.deutschebahn.com/en/business/supplier_portal
https://www.bundesanzeiger.de/pub/en/start?0
https://www.bgbl.de/
https://ted.europa.eu/TED/search/searchResult.do
https://www.wlw.de/en/home
http://www.wlw.de/
http://www.wlw.ch/
http://www.wlw.at/
https://www.lieferanten.de/produkt-bahn.html
https://de.railmarket.com/
https://railmarket.com/search?query=germany
https://een.ec.europa.eu/partners
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Oportunidades 
 
DB Digital Ventures: financia e desenvolve novos modelos de negócio baseados em dados. A par do 
enfoque tecnológico nos big data, inteligência artificial (IA) e na Internet das Coisas (IoT), a ênfase 
está em três campos chave: mobilidade, logística e smart cities.  
 
No final de Maio de 2022, a SCI Verkehr solicitou aos gestores de topo da indústria ferroviária mundial 
a sua avaliação da actual disponibilidade de produtos/partes/componentes dos seus próprios 
fornecedores. De acordo com os participantes no inquérito, os produtos mais mencionados com 
estrangulamento de fornecimento são: as resistências, electrónica, peças metálicas, peças forjadas e 
de ferro fundido, metais preciosos, plásticos, semicondutores, rodas e eixos monobloco. Os 
produtos de aço e conjuntos de rodas - produzidos na Ucrânia - que são assim importantes para a 
indústria ferroviária estão agora também em falta devido à guerra russa contra Ucrânia. 
 
 

 

https://www.deutschebahn.com/en/Digitalization/startups/digitalventures-6935258
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Relacionamento Portugal-Alemanha e oportunidades 

A penetração de empresas portuguesas no sector ferroviário alemão é baixa, como podemos aferir 
pelos dados infra, sendo este o momento de mudança esperado pela indústria ferroviária portuguesa. 
A presença na InnoTrans é fundamental para evidenciar porque é que Portugal Makes Sense, também 
na ferrovia.  

 
 

 
COMÉRCIO INTERNACIONAL PORTUGUÊS DE BENS COM A ALEMANHA 

 
          

 

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística 
 
 
 
 

 

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística 
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COMÉRCIO INTERNACIONAL PORTUGUÊS DE BENS COM A ALEMANHA  
 

“8607 - Partes de locomotivas ferroviárias ou de eléctrico ou material circulante.” (2019-2021) 

Importações Alemãs do Mundo (mil dólares)  

 

      Fonte: TradeMap 

Importações Alemãs de Portugal (mil dólares)  

 

      Fonte: TradeMap 

Em 2021, Alemanha importou 1, 810, 157 dólares na categoria de “8607 - Partes de locomotivas 

ferroviárias ou de eléctrico ou material circulante, dos quais 536 mil dólares de Portugal.  

 
 

Análise SWOT ao sector ferroviário alemão 

 

 

1 860 105 1 867 310

1 810 157

2019 2020 2021
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A Organização Mundial de Comércio disponibiliza uma ferramenta de análise, Export Potential, com a 
qual é possível simular a dimensão dum determinado mercado e a oportunidade que pode representar 
para a oferta nacional. Fazendo uso dessa ferramenta para alguns casos avulso: 
 

Exemplos do potencial exportador português neste sector 

 
Categoria: 860791 – Peças ferroviárias 

 

 
 

Os mercados com maior potencial para as exportações portuguesas de “860791 peças ferroviárias” 
são o Reino Unido, França e Alemanha. A França mostra a maior diferença absoluta entre as 
exportações potenciais e reais em termos de valor, deixando espaço para realizar exportações 
adicionais no valor de 50 mil dólares. 

 
Categoria: 860799 – Peças de material circulante ferroviário 

 

https://exportpotential.intracen.org/en/
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No caso de “860799 peças de material circulante ferroviário” Espanha, França e Alemanha são os 

mercados com maior potencial de exportação. O Reino Unido mostra a maior diferença absoluta entre 

as exportações potenciais e reais em termos de valor, deixando espaço para realizar exportações 

adicionais no valor de 79 mil dólares. 

Categoria: 860900 - Contentores de carga 

 

 
Os mercados com maior potencial para as exportações portuguesas de “860900 Contentores de carga” 
são a Alemanha, Angola e França. A Alemanha mostra a maior diferença absoluta entre as exportações 
potenciais e reais em termos de valor, deixando espaço para realizar exportações adicionais no valor 
de 1,9 milhões de dólares.  
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Participação nacional 

A participação na Innotrans é um momento mobilizador de aposta no cluster da ferrovia português. 

A presença na feira, promovida pela Plataforma Ferroviária Portuguesa, conta com a presença do 

projecto Ferrovia 4.0 e de 16 empresas. Esta é a maior participação nacional na Innotrans.  

No stand colectivo estarão 7 empresas nacionais e o projecto ferrovia 4.0. Em stands individuais 

estarão, ainda, 9 empresas. 

Num momento de aposta na ferrovia nacional, mas também a nível europeu, a presença na feira é 

crucial neste sector em expansão e para evidenciar as competências, talento e qualidade das nossas 

empresas. 

 
 

 
 

PFP – Plataforma 
Ferroviária Portuguesa 

Hall 3.1 – 670 

 

 

 
 

AMORIM CORK 
COMPOSITES, S.A 

Hall 3.1 – 560 

 

 

 
 
 

AP Bridge Construction 
Systems, Lda. 
Hall 3.1 – 670 

 

 

 
 

Couro Azul - Indústria e 
Comércio de Couros, S.A. 

Hall 3.1 – 670 

 

 

 
 

CP Comboios 

Hall 3.1 – 670 

 

 
 
 
 

efacec 

Hall 4.1 – 400 

 

 

 
 

 

Everlux 
 

Hall 5.1- 244 

 

 
 

 

 

Ferespe 

Hall 3.1 – 670 

 

 

 
 

Incomef  
Hall 3.1 – 670 

 

 
Lantal 

Hall 1.1 – 380 

 

 

 
MCG 

Hall 3.1 – 830 
 

 

 

 
 

Mota-Engil 
Hall 3.1 – 670  

 

 
 

 
 

Prozinco 

 

Hall3.1 -670 

 

 
 

 
 
 
 

 

SISCOG 

 

Hall 6.1- 270 

 

 
 

STECONFER 

 

Hall 5.2- 128 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

SUNVIAUTO 

 

Hall 5.1- 232 

 
 
 Portugal Makes Sense: Railway mobility:  pode consultar o catálogo aqui.  

file:///C:/Users/mgomes/Desktop/Catalogo%20PMS%20-%20Portuguese%20Railway%20Mobility.pdf


 

 

 
 

22 
 

ANEXO 1 - PRESS RELEASE FIM DA FEIRA 2018 
 
Successful conclusion to InnoTrans 2018 

 
• 3,062 exhibitors 
• Around 160,000 trade visitors 
• Increase in business volume 
• Public Days on 22 and 23 September 
• Comments by exhibitors 
 
For four days the focus in Berlin was on InnoTrans. Today this leading trade fair came to a successful 
conclusion, boasting record exhibitor and trade visitor numbers, a rise in the quality of trade visitors, 
an increase in business volume, more than 400 innovations, 155 world premieres, as well as 155 
vehicles on the Outdoor Display and Bus Display. 
The world’s leading trade fair for transport technology attracted around 160,000 trade visitors from 
over 110 countries to Berlin. 3,062 exhibiting companies and institutions from 61 countries also 
contributed to the success of this year’s InnoTrans. They showcased the mobility sector’s entire range 
of products and services to an international audience on the Berlin Exhibition Grounds. 
”This year’s InnoTrans once again impressively showed that it is the ideal platform for presenting 
forward-looking innovations, combined with an enormous international appeal“, said Dr. Christian 
Göke, CEO of Messe Berlin. ”No other event offers trade visitors such a comprehensive and global 
insight into every part of the industry’s value chain.“ 
According to a representative survey, the status and competence of trade visitors at InnoTrans has 
continued to grow: 50 per cent of those polled occupied a senior position in their company, which 
corresponded to the increase in business concluded at InnoTrans. Overall, around 89 per cent of 
exhibitors said they were satisfied with their results at the trade fair. Some 52 per cent of trade visitors 
came from abroad, with numbers from Southern, Eastern and Central Asia experiencing the highest 
growth. A total of 25 business delegations from 18 countries attended the Berlin Exhibition Grounds, 
including from Abu Dhabi, India and the USA. 
Public Days on 22 and 23 September 
On 22 and 23 September InnoTrans is opening its Outdoor Display to interested members of the public. 
With 145 examples of the latest rail vehicles being displayed on 3,500 metres of rail track, railway 
enthusiasts of all ages can gain a deep insight into the fascinating world of the railways. Highlights 
include the Coradia Stream low-floor train from the French manufacturer Alstom and the new light-
rail S-Bahn from Siemens / Stadler, which is due to enter service in Berlin in 2021. Deutsche Bahn’s 
“train of ideas” at the South Entrance shows how we will be travelling in the future, and “Emma”, the 
old steam locomotive, is also part of the show again. 
As well as its vehicle displays on the Berlin Exhibition Grounds, Deutsche Bahn is organising a colourful 
programme of events, including graffiti removal, training for practical situations, and a walk-in toy train 
for children. On Saturday and Sunday, the Messe Berlin Outdoor Display is open from 10.00 a.m. to 
6.00 p.m. Admission is three euros for adults and free for children under the age of 14. Tickets can be 
purchased at the Southern Entrance, which is located on Jafféstraße directly next to the S-Bahn station 
Messe Süd. A free shuttle service is available to take visitors from Olympischer Platz in comfort to the 
exhibition grounds and back again. 
Comments by exhibitors on InnoTrans 2018 
Dr. Ben Möbius, Managing Director, German Railway Industry Association (VDB): 
InnoTrans 2018 was spectacular. Battery and hydrogen-powered drivetrains, digitization, 
cybersecurity – the future of mobility is ready to go now. This leading international trade fair gave a 
fascinating demonstration of the innovative capabilities of our industry. Around the world we are 
pushing the limits of what can be achieved in terms of protecting our climate and offering quality to 
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the customer. I believe InnoTrans 2018 showed that the rail industry stands for a high degree of 
common sense – and increasingly for fun. 
Philippe Citroën, Director General, Association of the European Rail Industry (UNIFE): 
With every edition InnoTrans proves itself to be the most attractive exhibition for the rail industry in 
the world and the place to be for rail professionals. UNIFE took again the opportunity to present the 
results of the 7th edition of the World Rail Market Study, to reinforce the cooperation with the other 
European and international stakeholders, as well as to address key issues for the European Rail Supply 
Industry such as the implementation of the 4th Railway Package, ERTMS, competitiveness, digitization, 
research and innovation, and quality (IRIS Certification™). Even though this edition just finished I am 
already looking forward to the next one in 2020, which will for sure surpass the records established by 
the 2018 edition. 
Dr. Richard Lutz, CEO, Deutsche Bahn AG: 
The high level of international interest in InnoTrans clearly showed that rail transport plays a key role 
in creating sustainable forms of mobility in our society. With our participation in the trade fair we 
showed that new technology can take rail transport to a higher level. With our new Digital Rail for 
Germany programme Deutsche Bahn will increase capacity for rail transport and increase reliability. 
Sabrina Soussan and Michael Peter, CEOs, Siemens Mobility GmbH: 
InnoTrans 2018 went extremely well for us. We spoke with many customers about joint projects, which 
both confirmed our efforts and inspired us, and there was keen interest in our products. The main 
focus was on the digital transformation, which with our technology enables operators around the 
world to make trains and infrastructures intelligent, to generate long-term added value over the entire 
life cycle, improve passenger comfort and guarantee availability. 
Jürgen Fenske, President, Association of German Transport Companies (VDV): 
This year, with more than 3,000 exhibitors and a wealth of rail technology innovations, InnoTrans, the 
world’s leading trade fair for transport technology, showed that public bus and train services are 
becoming more and more important. In Germany more than ten billion customers make use of local 
public transport every year. Political decision-makers, who also attended InnoTrans in large numbers, 
have generally accepted the pivotal role of public transport in protecting our climate and maintaining 
clean air. The trade fair showed us once again that passenger and rail freight services stand for modern 
and sustainable forms of transport that can continue to grow providing political decision-makers target 
innovative and environmentally friendly transport throughout. 
Olaf Zinne, Managing Director Electric Traction Systems and Vehicles Devision, Zentralverband 
Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V. (ZVEI): 
Besides alternative powertrains the main topic at InnoTrans 2018 was the digital transformation. 
Where driverless vehicles and pre-emptive maintenance were concerned, German companies were 
able to showcase their innovative capabilities, with technology spearheaded by the electrical 
engineering industry. InnoTrans impressively confirmed its role as the leading trade fair for this sector. 
Dr. Christoph Hoppe, CEO, Thales Deutschland: 
InnoTrans 2018 proved once again that it is the leading trade fair for transport technology. As a key 
player, Thales was able to meet its customers from Germany and abroad, welcome political 
stakeholders and hold a lot of good talks. Our topic was ”Leading Digital Mobility". We were able to 
show Berlin audiences what we have in mind for the future of safe transport. We were able to 
demonstrate how our technology helps to make the world that little bit safer. We combine traditional 
products with innovative new technology to support our customers’ bold ambitions, be it in the field 
of driverless operations, IoT and connectivity, artificial intelligence, big data or cybersecurity. Every 
year, eight billion train passengers benefit from technology by Thales, of which we are very proud 
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Anexo 2 - Algumas fontes de informação relevantes 

 

Associações 
 
Allianz pro Schiene – “Aliança Pro Caminhos de Ferro” | Lista de membros 

 
Bundesverband SchienenNahverkehr – “Associação de Transportes Ferroviários” |Lista de membros 

 
VDB – “Associação da Indústria Ferroviária” | Lista de membros 

 
VDEI – "Associação Alemanhã dos Engenheiros Ferroviários” 

 
VDV – Associação das Empresas de Transporte | Lista de membros 
 
A consulta dos membros destas associações permite a identificação de potenciais parceiros de negócio 
e dos players no mercado. 
 

Feiras 
 
AUMA – Base de dados da “Associação Alemã do Sector de Feiras e Exposições”, onde poderão 
pesquisar feiras e exposições a nível mundial, e de onde destacamos: 
 
 IAA, IZB, Innotrans, Eurobike, Bus2Bus, Global Automotive & Components. 
 
 

Iniciativas 
 
Digital Hub Initiative:  iniciativa com o objectivo de criar parcerias ligando PMEs e empresas com as 
mais recentes inovações científicas e startups.  

 
Plataforma dos clusters:  Existem numerosas redes de clusters financiadas pelo governo federal e pelos 
estados federais, assim como clusters de todas as indústrias e campos tecnológicos financiados pelo 
sector privado. Aqui pode ter acesso a várias iniciativas e clusters na Alemanha. Podem fazer uso deste 
mapa interactivo e filtros. 
 
 

 
 

https://www.allianz-pro-schiene.de/en/
https://www.allianz-pro-schiene.de/en/about-us/members/
https://www.schienennahverkehr.de/
https://www.schienennahverkehr.de/ueber-uns/unsere-mitglieder/
https://bahnindustrie.info/de/der-vdb/mitglieder-produkte
https://www.vdv.de/mitgliedersuche.aspx
https://www.auma.de/en/exhibit_/find-your-exhibition_
https://www.iaa-mobility.com/de
https://www.izb-online.com/
https://www.innotrans.de/
https://www.eurobike.com/en/
https://www.bus2bus.berlin/
https://www.globalautomotivecomponentsandsuppliersexpo.com/en/
https://www.de-hub.de/en/
https://www.clusterplattform.de/SiteGlobals/CLUSTER/Forms/Suche/EN/Clustersearch_Form.html?cl2Categories_TechnologieAnwendungsbereich_name=elektrotechnik
https://www.clusterplattform.de/CLUSTER/Navigation/Karte/SiteGlobals/Forms/Formulare/EN/karte-formular.html

