XIX Simpósio Luso-Alemão de Energia

Eficiência Energética e Energias
Renováveis em Edifícios da Hotelaria

Ficha de inscrição

16 de outubro de 2018, das 9h00 às 17h00
SANA Lisboa Hotel, Av. Fontes Pereira de Melo 8, 1069-310 Lisboa
www.german-energy-solutions.de

XIX Simpósio Luso-Alemão de Energia

Eficiência Energética e Energias Renováveis em Edifícios de Hotelaria
Programa
09.00h Receção dos Participantes
09.15h Abertura do Simpósio
Hans-Joachim Böhmer, CCILA
09.30h Renewable Energies in Germany at a Glance:
Energias Renováveis na Alemanha
Sebastian Ulm, Consultor a cargo da Iniciativa
“German Energy Solutions” do Ministério Federal
Alemão de Economia e Energia, eclareon GmbH
10.00h Soluções Made in Germany – Painel I
Soluções de Eficiência Energética e Energias Renováveis
para o Setor Hoteleiro

A eficiência energética e as energias
renováveis em edifícios da hotelaria
constituem o tema em foco no
19º Simpósio Luso-Alemão de Energia
organizado pela Câmara de Comércio
e Indústria Luso-Alemã.
Em Portugal, cerca de dois terços do parque habitacional,
incluindo os edifícios da hotelaria, carecem de reparação
e de medidas concretas de eficiência energética. Em muitos
casos, isso influencia negativamente a situação financeira
e o desenvolvimento sustentável das unidades hoteleiras,
pelo que uma das soluções fundamentais passa pela melhoria
das medidas de eficiência energética bem como a redução
dos custos energéticos. Ao mesmo tempo, a integração de
energias renováveis em conceitos energéticos para edifícios
possui um grande potencial económico e ecológico.
O Estado Português criou assim um quadro de política
energética para a promoção de investimentos em medidas
de eficiência energética e energias renováveis, tendo como
peças chave neste contexto o IFRRU 2020 ou a recente
legislação sobre o autoconsumo.
Especialistas de Portugal e da Alemanha informarão sobre
os recentes desenvolvimentos nas áreas da eficiência
energética e das energias renováveis em edifícios da hotelaria.
Para além da troca de informações serão realizados contactos
comerciais bilaterais: 8 empresas alemãs que procuram
parcerias com empresas portuguesas irão apresentar as suas
tecnologias bem como possíveis domínios de cooperação.
Além das apresentações sobre temas da maior relevância
neste setor, o simpósio constitui-se também como o fórum
ideal para o estabelecimento de contactos comerciais
bilaterais entre empresas alemãs e portuguesas. A Câmara
de Comércio e Indústria Luso-Alemã convida todas as
empresas de ambos os países a participarem no simpósio
e a beneficiarem das oportunidades oferecidas.

Moderador: Paulo Azevedo, CCILA
Alexander Trageser, Concept Green Engineering
GmbH & Co. KG
Stefanie Thoms, EcoSyst UG
Carsten Herbert, ENERGIE & HAUS
Peter Gmeiner, Lehmorange
11.00h Coffee break & Networking
11.30h Soluções Made in Germany – Painel II
Soluções de Eficiência Energética e Energias Renováveis
para o Setor Hoteleiro
Moderador: Sebastian Ulm, eclareon GmbH
Andreas Lehmann, LUNOS Lüftungstechnik GmbH
Sergio Teizen, Qundis GmbH
Amelie Krahl, SunOyster Systems GmbH
Thomas Utz, ToWalk Energieeffizienz
12.30h Uma Abordagem Aplicada
Parque Edificado Português com Foco nos Edifícios
Hoteleiros – SCE e Potencial de Reabilitação com Medidas
de Eficiência Energética
Rui Fragoso, ADENE (tbc)
13.00h Almoço buffet
14.15h

Painel de Debate
Perspetivas para a Eficiência Energética e Energias
Renováveis em Portugal – Desafios e Oportunidades
no Setor da Hotelaria
Moderador: Hugo Santos Ferreira, APPII
Armando Pinto, LNEC
Manuela Almeida, Universidade do Minho
Pedro Teixeira, Hotel Neya
Heike Marcinek, DENA

15.30h Aplicações de Energias Renováveis em Hotelaria
Martin Kastner, Energievision Frankenwald e.V.
16.00h A Sustentabilidade dos Investimentos em Eficiência
Energética em Hotelaria
Heike Marcinek, DENA

Todas as apresentações têm tradução simultânea.

16.30h Oportunidades de Financiamento para Projetos de Eficiência
Energética e Energias Renováveis para a Hotelaria no
Âmbito do IFRRU 2020
Abel Mascarenhas, Instrumento Financeiro para a
Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFRRU)

A participação é gratuita.

17.00h Síntese e Reflexão Final
17.15 – 18.45h

Business Drink Luso-Alemão

Iniciativa “Exportinitiative Energie”
Este evento conta com o apoio do Ministério Federal Alemão
de Economia e Energia e integra-se no âmbito da Iniciativa
“Exportinitiative Energie”.

Tradução simultânea de todas as apresentações:
português «---» alemão

XIX Simpósio Luso-Alemão de Energia

Eficiência Energética e Energias Renováveis em Edifícios de Hotelaria

Ficha de Inscrição para o Simpósio
16 de outubro das 9h00 às 17h00, seguido por um Business Drink
SANA Lisboa Hotel, Av. Fontes Pereira de Melo 8, 1069-310 Lisboa
Este ano o simpósio tem como tema de abordagem “Eficiência
Energética e Energias Renováveis em Edifícios da Hotelaria”.
A participação no simpósio é gratuita, mas requer a sua inscrição prévia.
Para tal, basta preencher digitalmente os campos abaixo apresentados e
clicar no botão “ENVIAR”. Abrir-se-á automaticamente uma folha do seu
correio eletrónico com o destinatário pré-definido, pronto a enviar.
Receberá uma confirmação da sua inscrição por correio eletrónico.
Agradecemos a sua inscrição até ao dia 8 de outubro de 2018.

Por favor, preencha todos os campos da forma mais completa possível para evitar problemas técnicos de envio.
Todos os campos assinalados com * são de preenchimento obrigatório.
Nome da Empresa*

1º Participante*

Função do 1º Participante*

2º Participante

Função do 2º Participante

Morada*

Código Postal*

Localidade*

Telefone*

Telemóvel

E-mail*

Internet

Data

Se deseja participar apenas no simpósio e não pretende agendar reuniões com as empresas alemãs, pode agora enviar-nos o formulário
de inscrição, carregando no botão "ENVIAR" na página seguinte. Abrir-se-á automaticamente uma folha do seu correio eletrónico
com o destinatário pré-definido, pronto a enviar. Se pretende agendar reuniões com as empresas alemãs, por favor continue
a preencher o formulário da página seguinte.

Continua na página seguinte

Reuniões Bilaterais com Empresas Alemãs

Integrado na XIX Missão Empresarial Alemã para o Setor da Energia

Ficha de Inscrição para as Reuniões
Nos dias 17, 18 e 19 de outubro serão realizadas reuniões bilaterais
entre os participantes alemães e potenciais parceiros portugueses,
preferencialmente nas instalações das respetivas empresas portuguesas.
Tem a possibilidade de marcar reuniões com uma ou mais empresas com
as quais lhe interessa estabelecer contacto.
Após inscrição, a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã entrará
em contacto consigo para agendar as reuniões bilaterais.

Desejo participar no simpósio e agendar reuniões com
as empresas assinaladas nos dias subsequentes.
Não desejo participar no simpósio, mas pretendo agendar
reuniões com as empresas assinaladas nos dias subsequentes.
As seguintes empresas alemãs estarão presentes no simpósio
e visam estabelecer parcerias com congéneres portuguesas:

Concept Green Engineering GmbH & Co. KG
Desenvolve conceitos de sistemas de energia renovável, tais
como centrais de cogeração, tecnologias de adsorção, energia
solar, biomassa, refrigeração, células de combustível e conceitos
de operação isolada, entre outros. [+info]
EcoSyst UG
Fornece um equipamento de aquecimento e arrefecimento
desenvolvido pela própria empresa montado diretamente
nas paredes dos edifícios, que permita uma climatização
neutra em relação ao CO2. [+info]
ENERGIE & HAUS
Elabora conceitos de construção energeticamente eficientes,
prepara critérios de decisão para construção de um determinado
standard a atingir e é especializado em modelos, contabilização
e simulação energéticos. [+info]

Data de constituição da sua empresa

Número de funcionários

Volume de vendas

Principais clientes / setores de actividade
e experiência na área

Parcerias, representações já existentes

Lehmorange
Oferece materiais de construção sustentáveis e recicláveis
em barro/argila, sistemas de construção a seco e elementos
de aquecimento/arrefecimento inteligentes. [+info]
LUNOS Lüftungstechnik GmbH
Líder de mercado mundial em sistemas descentralizados
de ventilação para o mercado residencial, apresentando soluções
inovadoras para edifícios públicos e empresariais. [+info]
Qundis GmbH
Pioneira no desenvolvimento de soluções e sistemas de medição
de consumo que ajudam a medir e analisar o consumo energético,
bem como a assegurar uma utilização responsável dos recursos
escassos. [+info]
SunOyster Systems GmbH
Fornece uma nova tecnologia de energia solar combinada que
produz eletricidade e calor com um rendimento muito elevado
em áreas limitadas. [+info]
ToWalk Energieeffizienz
Consultoria energética com foco na eficiência energética para
empresas, oferecendo serviços integrados incluindo a realização
de auditorias energéticas e a certificação de acordo com a ISO
50001 (Sistema de Gestão da Energia), entre outros. [+info]

Línguas de correspondência
(escolha pelo menos uma das línguas)
Português

Alemão

Inglês

Espanhol / Castelhano

Outras

Se tiver dificuldades no envio eletrónico, poderá imprimir a
sua ficha de inscrição depois de preenchida e devolver por fax
(+351) 213 467 150 até ao dia 8 de outubro de 2018.
As inscrições são válidas somente após
confirmação escrita da CCILA!

Enviar

Imprimir

