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Susanne Lein
Susanne Lein possui mais de 15 anos de experiência internacional nos setores da energia e do
ambiente, no fomento da economia externa e na política energética internacional. É experiente
na elaboração e administração de projetos de consultoria nacionais e internacionais das áreas de
energia, ambiente e sustentabilidade. Durante a sua carreira estabeleceu uma vasta rede de contactos com decisores públicos e privados, entre outros, entidades estatais, organizações económicas e empresas privadas dos setores da energia e do ambiente. Foco do trabalho são projetos
nas áreas da eficiência energética/poupança de energia com especial ênfase na aplicação de produtos, assim como a sustentabilidade no setor da construção.
Desde 2016 trabalha para a empresa de consultoria independente adelphi consult mbH. É responsável pela campanha
Nationale Top-Runner-Initiative (NTRI) do Ministério Federal Alemão de Economia e Energia (BMWi), que promove o
aumento das quotas de mercado de eletrodomésticos energeticamente eficientes bem como da transparência na revisão
da etiqueta energética europeia. Anteriormente, Susanne Lein assumiu diferentes funções para a rede das Câmaras de
Comércio e Indústria Alemãs no estrangeiro. Como coordenadora de projetos, foi responsável pela consultoria de exportação de pequenas e médias empresas.

Soluções de Eficiência Energética em Processos Industriais
Green Chiller – Verband für Sorptionskälte e.V.
Uli Jakob
Dr. Uli Jakob estudou Engenharia Térmica no Instituto Superior de Estugarda (1995-2000). De
seguida geriu a sua própria empresa de engenharia com foco na engenharia térmica e na construção solar. Fez o doutoramento na área solar cooling (2000-2005) no Institute of Energy and
Sustainable Development da De Montfort University Leicester (U.K.). Nessa altura trabalhou
como técnico científico no Centro Científico para Tecnologia de Energia Sustentável (zafh.net),
por fim como Diretor Executivo (2000-2006). Seguiu então para a indústria, integrando a empresa internacional SolarNext AG como Diretor para Solar Cooling (2006-2009).
Atualmente acumula a Direção Executiva da SOLEM Consulting e da dr. jakob energy research GmbH & Co. KG. As suas
áreas de especialidade são a engenharia térmica, energias renováveis e engenharia de climatização, com foco em conceitos inovadores de energia e de eficiência energética na indústria e regiões urbanas. Desde 2012 é Diretor Executivo da
Associação Green Chiller – Verband für Sorptionskälte e.V. em Berlin. Dr. Jakob apresenta a experiência profissional,
industrial e científica, de mais de dezoito anos, principalmente no desenvolvimento de produtos e na comercialização de
tecnologias de energias renováveis e de eficiência energética. Para além disso é professor associado do Instituto Superior
de Estugarda e de Hamburgo.

