Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia
e Presidente da Fundação AIP, atribuíram hoje no Centro
de Congressos de Lisboa os
Prémios Green Business Week 2015
Secretário de Estado da Energia, Artur Trindade, abre Conferência Energylive / Eficiência
Energética, hoje às 15h00 no Centro de Congressos de Lisboa

Lisboa, 4 de Março de 2015 A Green Business Week – Semana Nacional para o Crescimento
Verde, realiza-se de 3ª a 5ª feira, no Centro de Congressos de Lisboa, com um intenso
programa de conferências e com a participação de Empresas líderes e Entidades reconhecidas
nos sectores das Smart Cities, Água e Energia na Mostra Tecnológica. O acesso ao Evento é
gratuito, mas sujeito a pré-credenciação em www.greenbusinessweek.fil.pt .
Prémios Green Business Week promovem a Inovação e o Empreendedorismo nos sectores das
Smart Cities, Energia e Água. Foram hoje entregues as Distinções Inovação e os Prémios
Personalidade, pelas 9h30 da manhã, no Centro de Congressos de Lisboa.
PERSONALIDADE GREEN BUSINESS WEEK 2015
PRÉMIO PERSONALIDADE ACQUALIVE - Embaixador Gonçalo Santa Clara Gomes
O Embaixador Gonçalo Santa Clara Gomes foi nomeado, em Setembro de 2005, presidente da
delegação portuguesa da Comissão Internacional de Limites entre Portugal e Espanha. Esta
função foi atribuída pela sua reconhecida aptidão e experiência profissional, tendo tido um
contributo ímpar para o desenvolvimento do sector da água.
PRÉMIO PERSONALIDADE ENERGYLIVE - Prof. João Peças Lopes
João Peças Lopes é investigador do INESC Tecnologia e Ciência (INESC TEC) e docente na
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), onde é Professor Catedrático.
Aposta em projetos mobilizadores e transversais que permitam o aumento da transferência
de conhecimento para o tecido económico português.
PRÉMIO PERSONALIDADE SMARTCITIESLIVE - Vítor Pereira
Vitor Pereira foi distinguido como a personalidade que durante o ano de 2014 mais contribuiu
para a divulgação e desenvolvimento dos territórios e cidades de Portugal e dos seus
projectos, no âmbito da sustentabilidade e inteligência. Com apenas 40 anos de idade, actua
na área da comunicação há mais de 20 anos como jornalista, editor, director e, também, como
fundador de diversos projectos na rádio e na imprensa.
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DISTINÇÃO GREEN BUSINESS WEEK INOVAÇÃO 2015
Foram atribuídas as Distinções GREEN BUSINESS WEEK INOVAÇÃO 2015 às Universidade de
Évora, Universidade de Aveiro e Universidade de Coimbra, pelo seu contributo para a
investigação, Inovação e ligação ao mundo empresarial;
O INESC TEC e o Instituto Pedro Nunes, foram distinguidos pelos contributos dados na
Investigação e desenvolvimento e especialmente na sua importância como centros
incubadores de empresas;
O Instituto Superior Técnico, foi distinguido pelo contributo deste Instituto na promoção e
valorização da Engenharia como peça importante nos projectos inovadores e na projecção de
Portugal além-fronteiras;
O CEIIA foi distinguido pelo trabalho desenvolvido em Portugal e no estrangeiro na
investigação e desenvolvimento numa indústria extremamente competitiva;
A Startup LISBOA, foi distinguida pelo contributo para o fomento ao empreendedorismo e
regeneração do tecido empresarial da região de Lisboa.
Finalmente, o Município de Águeda, foi distinguido pelo contributo para a internacionalização
das empresas locais e estimulo ao empreendedorismo e inovação.
DESTAQUES - 4 DE MARÇO
9:00 | 13:10

CONFERÊNCIA PARA O CRESCIMENTO VERDE:
PERSPECTIVAS NACIONAIS E GLOBAIS
O Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, Jorge Moreira da Silva, abriu
hoje a Conferência com a temática “ Compromisso para o Crescimento Verde – Uma
prioridade para o Futuro”. A conferência contou com o orador internacional Yvo de Boer, Head
of the Global Green Growth Institute, cujo foco esteve nas vantagens da transição para a
Economia Verde. No 1º Painel, o tema foi “Crescimento Verde e contexto internacional, Clima
e Energia” e no 2º Painel “Crescimento verde e Investigação & Desenvolvimento & Inovação”.
O encerramento coube a Paulo Lemos, Secretário de Estado do Ambiente.

15:00 | 19:00 CONFERÊNCIA ENERGYLIVE | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
A Conferência ENERGYLIVE | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA abre hoje com a presença do Secretário
de Estado da Energia, Artur Trindade. Paulo Ferrão do MIT, modera a conferência que consiste
em dois painéis sobre Eficiência Energética.
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Painel I: EDP Comercial; INDRA - “ Smart Energy” ; INESC Porto - "Integração de VEs nas Rede
Eléctricas Inteligentes através das Tecnologias de Informação e de Comunicações"; ISA Energy
- “Novas metodologias para a gestão inteligente de energia nas organizações”; SIEMENS "Smart Generation Solutions"; SCHNEIDER e HITACHI
Painel II: ADENE - “Etiquetagem Energética de Produtos”; Câmara Municipal de Águeda; CEIIA
– “ A Energia na base de novos modelos de Mobilidade Inteligente”; ENERGY IN; QUERCUS ;
Banco Alimentar - " ISO50001: Certificação Energética" e APREN.
15:00 | 17:00 JEVE: EMPREGOS VERDES (organização K Evolution e PEEP)
Apresentação do conceito de Emprego Verde, exemplos de outros países, competências
necessárias a uma economia verde. Acção dirigida a Empresas, Empreendedores e ONGs.
________________________________________________________________________
A Green Business Week tem como principais pilares a SmartCitieslive – Soluções para Cidades
Inteligentes, a AcqualiveeExpo – Água, Resíduos e Ambiente, a EnergyliveExpo – Energia,
Eficiência Energética, Energias Renováveis, Alterações Climáticas, numa dinâmica integrada de
exposição de produtos e soluções, fóruns de debate, espaços de apresentação de projetos
inovadores e empreendedorismo, encontros técnico científicos e de negócios com convidados
internacionais.
A Fundação AIP posiciona a Green Business Week como um novo evento impulsionador do
crescimento da atividade económica, do crescimento de emprego qualificado e sustentável, do
dinamismo da ciência e investigação, tecnologia, inovação e empreendedorismo, alavancados
pelo crescimento a nível mundial da “Economia Verde”, que regista valores acima dos 4% por
ano.
A Fundação AIP reforça com este novo evento, o seu trabalho de apoio às empresas e à
atividade económica, bem como a sua contribuição para dar visibilidade aos novos projetos de
investigação e desenvolvimento motores da competitividade portuguesa no mercado global.
Green Business Week – Semana Nacional para o Crescimento Verde
3 a 5 de Março de 2015 – 10h00 / 19h00
Centro de Congressos de Lisboa
www.greenbusinessweek.pt
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