
 

Informações   
Tel: 2189215 39 / 45    
E-mail: helena.costa@aip.pt  / carla.serpa@aip.pt 
 

 
“Conferência para o Crescimento Verde: Perspectivas 

Nacionais e Globais”, abre 2º dia da Green Business 
Week no Centro de Congressos de Lisboa 

 
Conferência EnergyLive coloca frente a frente Empresas, Institutos, Municípios, 

Associações e Entidades ambientais para debaterem a Eficiência Energética. 

 
Lisboa, 3 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 . 
 
 

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, 
abre a Conferência com o tema “Compromisso para o Crescimento Verde: uma 
prioridade para o futuro”. Yvo de Boer, Head of the Global Green Growth Institute, 
falará das vantagens da transição para a Economia Verde, quer para os países, quer 
para as sociedades, o ambiente e a economia, dando exemplos pelo mundo.  
Seguem-se dois painéis, o 1º sobre Crescimento Verde e contexto internacional, Clima 
e Energia, o 2º sobre Crescimento verde e Investigação & Desenvolvimento & 
Inovação. O encerramento será feito por Paulo Lemos, Secretário de Estado do 
Ambiente. 
 
  

15:00 | 19:00  CONFERÊNCIA ENERGYLIVE | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA:  
Com a moderação de Paulo Ferrão – MIT – a conferência terá dois painéis. O 1º Painel conta 
com a participação da EDP, INDRA, INESC Porto, ISA Energy, SIEMENS, SCHNEIDER e Hitachi 
Consulting. No 2º Painel, participam a  ADENE, Câmara Municipal de Águeda, CEIIA, Energy In, 
Quercus , Banco Alimentar e APREN. As empresas farão breves apresentações das suas 
organizações ou projectos específicos, seguindo-se um debate de ideias sobre a Eficiência 
Energética. 
 

 
 



 

Informações   
Tel: 2189215 39 / 45    
E-mail: helena.costa@aip.pt  / carla.serpa@aip.pt 
 

 
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 
 

 
 


