
D
O

SS
IE

R 
D

E 
AP

RE
SE

N
TA

ÇÃ
O



CONCEITOCONCEITO
A ENERTECH - FEIRA DAS TECNOLOGIAS PARA A ENERGIA, é hoje 
uma feira reconhecida e firmada no mercado, que procura em cada 
edição dar a conhecer o que de melhor se produz na área das energias 
energias renováveis. 
A realização desta feira, é da responsabilidade do Município do 
Sabugal que considera que as energias renováveis são hoje cada vez 
mais uma realidade e uma opção.
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ENQUADRAMENTOENQUADRAMENTO
A  3ª edição da ENERTECH - FEIRA DAS TECNOLOGIAS PARA A 
ENERGIA decorrerá no Sabugal, nos dias 11, 12 e 13 de outubro de 
2018, sob o lema "Floresta e Energia".

Numa altura em que a floresta e fundamentalmente a sua limpeza 
assumem um papel de destaque na sociedade, a ENERTECH dedicará 
esta edição à produção de energia à natureza.



ENQUADRAMENTOENQUADRAMENTO
Esta edição está agendada pela primeira vez para o mês de outubro, 
procurando explorar as oportunidades de valorização económica de 
todas as energias renováveis, com especial enfoque na inovação e na 
sustentabilidade. 

O lema da ENERTECH será novamente “SABUGAL FONTE DE 
ENERGIA NATURAL” pois continuará a ser uma feira tecnológica para 
profissionais do setor das energias, explorando as oportunidades e as 
tendências de desenvolvimento do setor das energias verdes.
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OBJETIVOSOBJETIVOS
Promover as energias renováveis como fonte sustentável de energia;

Dar a conhecer novas oportunidades de investimento e promover  o 
conhecimento mútuo;

Mostrar e partilhar experiências entre as empresas e instituições 
presentes, através das multiplataformas de participação previstas;

Aumentar o conhecimento do “estado da arte“ nos diversos tipos de 
aproveitamento das energias renováveis;

Aprofundar o conhecimento, negociação e aproximação entre 
entidades e empresas nacionais e internacionais;

Fomentar a utilização das energias naturais como formas 
alternativas e sustentável.
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MODELOMODELO
Público-alvo:
Consumidores finais, profissionais do sector, produtores 
energéticos, micro produtores, instituições publícas, associações 
empresariais, empresários e gestores.

Áreas Prioritárias:
Energias e energias renováveis: hidrica, éolica, solar, geotermica, 
ondas e marés e biomassa; eficiência energética.
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EIXOS/ ÁREASEIXOS/ÁREAS
A feira está organizada por 4 eixos principais: 

ESPAÇO DE EXPOSIÇÃO 
SEMINÁRIOS TEMÁTICOS 
DEMONSTRAÇÕES E WORKSHOPS
BROKERAGE TECNOLÓGICO

Em paralelo existirá uma zona de Media Press.

Esta iniciativa será acompanhada de uma estratégia de comunicação à própria 
realização do evento, com média partners parceiros na concretização dos 
principais objetivos da ENERTECH.
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EDIÇÕES ANTERIORESEDIÇÕES ANTERIORES

ENERTECH 2016
1ª FEIRA DAS TECNOLOGIAS PARA A ENERGIA
2, 3, 4 e 5 de junho de 2016
3.000 visitantes
1.000 m2

50 expositores
Energias, biomassa florestal e
eficiência energética

ENERTECH 2017
2ª FEIRA DAS TECNOLOGIAS PARA A ENERGIA
25, 26, 27 e 28 de maio de 2017 
5.000 visitantes
2.000 m2

90 expositores
25 expositores de mostra de produtos locais
Energias e inovação
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ORGANIZAÇÃO/ MEDIAORGANIZAÇÃO/ MEDIA 
A ENERTECH é um evento da responsabilidade do Município do 
Sabugal, no âmbito da unidade de missão “Sabugal +VALOR - 
Desenvolvimento Rural” em parceria com a ADES (Associação 
Empresarial do Sabugal), ENERAREA (Agência Regional de Energia e 
Ambiente do Interior), IPG (Instituto Politécnico da Guarda), IPCB 
(Instituo Politécnico de Castelo Branco) e UBI (Universidade da Beira 
Interior).



Câmara Municipal de Sabugal 
Praça da República 
6324-007 Sabugal

Telf: (+351) 271 751 040
Telm: (+351) 961 981 620

Fax: (+351) 271 753 408
enertechsabugal@gmail.com

/enertechsabugal

HTTP://ENERTECH.CM-SABUGAL.PT
WWW.CM-SABUGAL.PT




