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Green Business Week cria sinergias com 2ª Reunião 

Ministerial Ambiente e Energias Renováveis do 

Diálogo 5+5 

 

Lisboa, 8 de Janeiro de 2015 – A Green Business Week – Semana Nacional para o Crescimento 

Verde, cria sinergias com a 2ª Reunião Ministerial Ambiente e Energias Renováveis do Diálogo 

5+5, uma organização do MAOTE - Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e 

Energia- antecipando a sua realização para 3 a 5 de Março de 2015, no CCL – Centro de 

Congressos de Lisboa. 

 

A 2ª Reunião Ministerial Ambiente e Energias Renováveis do Diálogo 5+5 realiza-se no dia 3 

de Março. O tema principal desta reunião, que reunirá em Lisboa os Ministros responsáveis 

por estas áreas dos 10 países integrantes deste Diálogo, será os desafios das alterações 

climáticas e a cooperação em matéria de energias renováveis. Constituem este Diálogo 5+5 

Portugal, França, Espanha, Itália e Malta, na parte norte do mediterrâneo e Argélia, Marrocos, 

Tunísia, Mauritânia e Líbia,  na parte sul. Integrado no programa de trabalhos desta Reunião 

Ministerial estará uma Visita Inaugural dos Senhores Ministros à exposição Green Business 

Week no dia 3 de Março. 

 

De destacar igualmente, a 1ª Convenção da Coligação para o Crescimento Verde, uma 

iniciativa do MAOTE – Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, que terá 

lugar no de dia 4 de março, no âmbito do Green Business Week. 

 

O dia 5 de Março será dedicado às Smart Cities, estando em desenvolvimento várias iniciativas 

que mobilizarão empresas, universidades, autarquias e diversas entidades técnico – científicas. 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.greenbusinessweek.pt/

