Benchmarking na EEE
(Feira Expo Energy Efficiency)
Peru, Julho 2017

Quando? Onde? Quem?
De 5 a 8 de julho de 2017 decorreu, na cidade de Lima, Peru
a 5.ª edição da Expo Energy Efficiency (EEE).

A EEE 2017, que se realizou no Centro de Convenciones
Jockey - Local Vivero teve como objetivo reunir as empresas
nacionais e internacionais do sector da energia nomeadamente energias renováveis e tecnologia LED,
promovendo desta forma um espaço de intercâmbio de
conhecimento e sensibilização sobre o uso de energia limpa.

A APEMETA esteve presente numa ação de Benchmarking onde
conheceu as entidades representadas na EEE Peru, assim
como divulgou ativamente as capacidades e valências do
setor das tecnologias ambientais portuguesas.

O que aconteceu?
Esta feira, organizada pelo Ministerio de Energia y Minas em
conjunto com o DBA Group, contou com cerca de 35 expositores,
provenientes de alguns países tais como Panamá, Taiwan, China ou
Costa Rica.
Para além de um espaço de exposição de produtos, tecnologias e
soluções no sector da energia, a Expo Energy Efficiency albergou a
2.ª edição do Fórum Energias Renováveis e Eficientes: Inovação
para a Indústria e Cidades, onde foram debatidos temas como
Eficiência Energética, Certificação ou Bioenergia, entre outros.

Quem estava presente?
Na EEE estiveram presentes expositores de diferentes áreas, ligadas de alguma forma às Energias
Renováveis e tecnologia LED, tais como: Energia de alta tensão, automatização, bioenergia,
financiamento para o seCtor da energia, materiais elétricos e soluções integrais, construção
sustentável LED, limpeza e reciclagem industrial, meio ambiente e, alumínio e vidro.
A EEE foi também composta por um Fórum de Energias Renováveis e Inovação para a Indústria e
Cidades, reunindo diversos entidades, tais como empresas, académicos e profissionais da área para
debater esta temática.
Durante o evento, ocorreram também seminários de negócios, onde as empresas tiveram a
oportunidade de partilhar a sua experiência e desenvolver negócios com possíveis clientes ou
investidores.
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