
 

     

 

 

Processo de Candidatura ao Espaço Conhecimento  

 Mostra Tecnológica de Novos Projectos 

 

A GBW – Green Business Week vai realizar-se de 15 a 17 de Março de 2017 no Centro de 

Congressos de Lisboa, sendo o maior evento nacional de transferência de conhecimento e 

inovação em áreas tão importantes como, cidades e redes inteligentes, energia, água 

ambiente e resíduos, alterações climáticas, novas tecnologias de informação, mobilidade e 

a sustentabilidade. Mobiliza empresas, projetos de investigação e novas tecnologias, 

municípios, universidades, centros tecnológicos, startups, entre outras entidades públicas e 

privadas com forte componente empresarial e de I&D.  

 

O ESPAÇO CONHECIMENTO GBW, consiste numa mostra tecnológica onde todos os 

cientistas, investigadores, alunos, professores com projetos nas áreas acima mencionadas 

podem candidatar-se a expor e divulgar o seu trabalho no evento, sob duas formas 

diferentes de candidatura: apresentação de protótipos e/ou exposição de 

posters/comunicações científicas. 

 

Os posters e comunicações científicas serão afixados em suportes próprios no Espaço 

Conhecimento, sendo a impressão dos mesmos da responsabilidade dos autores. As 

dimensões máximas para impressão dos posters são: 0,96 m x 1,97 m (A x L). Os protótipos 

e/ou pequenos empreendedores (startups) terão disponível um balcão e totem 

(identificação universidade / empresa) na Mostra Tecnológica – Espaço Conhecimento. 

 

O foco principal da próxima edição do GBW é promover a interação e o estreitamento das 

relações entre o mundo académico e científico, Investigação & Desenvolvimento e startups 

e o meio empresarial, consistindo numa oportunidade única de empreendedorismo e 

networking.  Os espaços para B2B entre projectos I&D, empresas e investidores é uma das 

nossas grandes apostas para a próxima edição. 



 

     

 

Espaço Conhecimento - Mostra Tecnológica de Novos Projectos 

Ficha de Candidatura 
 

Nome do Candidato/a _______________________________________________________ 

Contacto e-mail: ____________________  Contacto Telefone: ______________________ 

Centro de Investigação / Universidade / Instituto / Pólo ___________________________ 

 

Áreas de actuação: Tecnologias de Informação           Mobilidade           Energia                   

                                   Smartcities          Água           Ambiente          Resíduos                 

 

Selecione tipo de candidatura: 

POSTER / COMUNICAÇÕES CIENTÍFICAS           PROTÓTIPO 

Título: _________________________________________________________ 

Data de início do projecto:        2014             2015             2016 
 

É MUITO IMPORTANTE A RECEPÇÃO DAS CANDIDATURAS PARA POSTERS E 

COMUNICAÇÕES CIENTÍFICAS; PROJECTOS E PROTÓTIPOS COM IMAGENS E NOTAS 

EXPLICATIVAS DENTRO DOS PRAZOS INDICADOS, PARA QUE SEJA FEITA UMA 

COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO EFICAZ DE TODOS OS PARTICIPANTES NO ESPAÇO 

CONHECIMENTO.  

Prazos: 

Entrega: através dos e-mails: greenbusinessweek@fil.pt / elisabete.martins@aip.pt 

/diogo.gouveia@aip.pt 

 

Exposição e apresentação dos Projectos selecionados: 15 a 17 de Março no GBW Centro de 

Congressos de Lisboa. 
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Regulamento da Candidatura Apresentação e 

 Mostra de Novos Projectos GBW 2017 

Artigo 1º 

Os Novos projetos candidatos devem ser originais, estar relacionados com as 7 áreas 

propostas (Smartcities, Tecnologias de Informação, Mobilidade, Energia, Água, Ambiente, 

Resíduos) e terem sido iniciados nos anos 2014, 2015 ou 2016. 

Artigo 2º 

As candidaturas apresentadas devem ter em conta a originalidade dos projetos e o seu 

potencial na aceleração de transferência de conhecimento entre o meio 

académico/científico e a economia real com destaque para o meio empresarial. 

Artigo 3º 

A submissão das candidaturas deve ser feita através de um resumo sobre as características 

do projeto a apresentar e a expor na GBW, não devendo exceder as 500 palavras.  

Artigo 4º 

Os autores dos Projetos selecionados autorizam a organização do GBW, Lisboa Feiras 

Congressos e Eventos, a fazer a sua divulgação no espaço da mostra tecnológica do GBW a 

realizar de 15 a 17 de Março no Centro de Congressos de Lisboa.  

Os projectos selecionados estarão expostos no Green Business Week, sem custos. 

 

 

  

 

 


