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Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, Inaugura 

amanhã, pelas 14h00, a Green Business Week , no Centro de Congressos 
de Lisboa 

 
Empresas Líderes marcam presença nas Conferências e Mostra Tecnológica 

representativa dos sectores SmartCities, Energia e Água. O acesso ao Evento é 
gratuito e em destaque amanhã estão as Fontes de Financiamento para 

projectos e negócios. 
 

Lisboa, 2 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. 
 

14:00  Cerimónia Inaugural da Green Business Week, com a presença do 
Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia. 
Jorge Moreira da Silva participará na 2ª Reunião Ministerial Ambiente e 
Energias Renováveis do Diálogo 5+5 que reunirá os Ministros 
responsáveis por estas áreas de Portugal, Espanha, Itália, Malta, Argélia, 
Marrocos, Tunísia, Mauritânia e Líbia, e cujo tema principal será os 
desafios das alterações climáticas e a cooperação em matéria de energias 
renováveis. De seguida fará a visita inaugural à Mostra tecnológica, na 
qual o MAOTE tem um stand que representa 5 áreas, nomeadamente: 
Cidadania, Associações Empresariais, Administração Pública, Banca - 
Financiamento e Academia. 
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DESTAQUES - 3 de Março 

 
FONTES DE FINANCIAMENTO PARA PROJECTOS E NEGÓCIOS 

 

9:30 | 12:00  FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO – Informação sobre os próximos 
concursos com o objectivo de promover a apresentação de 
candidaturas e incentivar a cooperação entre empresas e 
instituições de ID (Organização: Fundação para a Ciência e 
Tecnologia)  
Estratégia Europa 2020 – Novo ciclo de Financiamentos 
Comunitários: instrumentos de apoio à competitividade da 
economia verde; Horizonte 2020 – Programa quadro de 
investigação e inovação da UE; Oportunidades de Financiamento – 
concursos, estratégias e conselhos práticos (Ambiente, Energia e 
Transportes, Tecnologias de Informação e Comunicação, 
Instrumentos de apoio às PMES e Fast Track To Innovation)  

 
 
12:00 | 12:30  GREEN CLIMATE FUND – Oportunidades de 

Internacionalização nos PALOP e outros países em 
desenvolvimento (Organização: Energy In e Parceria Portuguesa 
para a Água) 

 
12:30 | 13:00  PO SEUR – Programa Operacional da Sustentabilidade e 

Eficiência no Uso de Recursos 
(Organização: PO SEUR) 
Destinatários: Administração Pública Central e Local; Entidades 
Gestoras de Serviços Municipais; Entidades Associativas e 
Sectoriais nas áreas do Ambiente, Água, Energia e Protecção Civil; 
Consultores e Público em geral  

 
 
Ainda no dia 3, serão abordadas temáticas como a BioEnergia (organização: 
BioAtlas), Etiquetagem Energética de Produtos (organização: ADENE) e o caso 
Alqueva (organização: EDIA). 
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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 

 
 


