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Fundação AIP apresentou Green Business Week –  

Semana Nacional para o Crescimento Verde 2015 

Lisboa, 11 de Dezembro de 2014 – A Fundação AIP apresentou um dos seus novos eventos 

para 2015, a Green Business Week – Semana Nacional para o Crescimento Verde, que se vai 

realizar de 4 a 6 de Março no CCL – Centro de Congressos de Lisboa. 

 

Contando com a presença do ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, 

Jorge Moreira da Silva, do Presidente do Conselho Estratégico da Green Business Week, 

Professor Daniel Bessa e de mais de 60 empresas e entidades parceiras, a Fundação AIP 

posiciona a Green Business Week como um novo evento impulsionador do crescimento da 

actividade 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. 

 

Os representantes das principais empresas e entidades ligadas a sectores como a Energia, o 

Ambiente, Água, Resíduos, Construção Sustentável, Cidades Inteligentes, Redes Inteligentes, 

Tecnologias de Informação, Universidades, Centros Tecnológicos, Confederações, Associações 

e Fundações, assinaram protocolos de cooperação com a Fundação AIP para a realização da 

Green Business Week, fazendo antever um evento inovador e de grande relevância transversal 

a toda a economia nacional.  

 

O presidente da Fundação AIP, Jorge Rocha de Matos, salientou que é no eixo Energia-

Ambiente que “encontramos os principais drivers que estão a marcar a dinâmica competitiva e 

o crescimento das economias e essa tendência sê-lo-á ainda mais evidente no futuro”. 

 

O ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia Jorge Moreira da Silva focou a 

importância do debate que existe neste momento na sociedade portuguesa em torno da 
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temática do crescimento verde e a relevância que a Green Business Week vai ter para o 

crescimento da “Economia Verde” em Portugal. 

 

A Green Business Week tem como principais pilares, a Convenção Nacional da Convenção para 

o Crescimento Verde, a SmartCitieslive – Soluções para Cidades Inteligentes, AcqualiveeExpo – 

Água, Resíduos e Ambiente, EnergyliveExpo – Energia, Eficiência Energética, Energias 

Renováveis, Alterações Climáticas, numa dinâmica integrada de exposição de produtos e 

soluções, fóruns de debate, espaços de apresentação de projectos inovadores e 

empreendedorismo, encontros técnico científicos e de negócios com convidados 

internacionais. 

 

Mais de 100 empresas expositoras e parceiras em várias actividades da Green Business Week 

2015 irão demonstrar as competências que Portugal dispõe nestas matérias, reforçando os 

grandes objectivos deste evento: 

• Contribuir para o crescimento e diversificação da actividade económica; 

• Apoiar a criação de novas empresas e consequente criação de emprego; 

• Valorizar a interacção entre o meio académico e o mundo empresarial no 

desenvolvimento de novos produtos e soluções; 

• Promover exportações portuguesas de alto valor acrescentado, bem como a captação 

de investimento estrangeiro; 

 

A Fundação AIP reforça com este novo evento, o seu trabalho de apoio às empresas e à 

actividade económica, bem como a sua contribuição para dar visibilidade aos novos projectos 

de investigação e desenvolvimento motores da competitividade portuguesa no mercado 

global. 

     

 

 

 

 


