
11,12 e 13 Outubro 2019



• Promover as energias renováveis como fonte sustentável de energia;

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

• Mostra e partilha de experiencias 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; tecnologias inovação

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

• Fomentar a utilização das energias naturais como forma alternativas e
sustentáveis

OBJECTIVOS



A ENERTECH SABUGAL 2019 –FEIRA DAS TECNOLOGIAS PARA A ENERGIA é

inteiramente financiada pelo orçamento do Município do Sabugal através da unidade

missão “Sabugal mais VALOR- Desenvolvimento Rural

Os Parceiros de organização são a ADES (Associação Empresarial do Sabugal),

ENERAREA (Agencia Regional de Energia e Ambiente do Interior), IPG (Instituto

Politécnico da Guarda), IPCB (Instituto Politécnico de Castelo Branco) e UBI

(Universidade da beira Interior)

ORGANIZAÇÃO



A ENERTECH SABUGAL 2019 –FEIRA DAS TECNOLOGIAS PARA A ENERGIA baseia a

sua organização numa rede de parceiros que contribuem para a organização não

executiva do evento através da divulgação do evento e participação nas atividades

que decorrem na feira

PARCEIRO INSTITUCIONAIS



Data Tema conferência Localização Área exposição

1º Edição (2016) 2,3,4 e 5 Junho
valorização floresta e 

Biomassa
Tenda Centro 

cidade

1000 m2

(50 expositores)

2º Edição (2017) 25,26, 27 e 28 de maio
Energia e eficiência 

energética

Pavilhão 
gimnodesportivo

2000 m2

(90 expositores)

3º Edição (2018) 11,12 e 13 de outubro Floresta Água e Energia Expo sabugal
2200 m2

(105 expositores)

4º Edição (2019)
11,12 e 13 de 

outubro
“Hidrogénio e sol” Expo sabugal 2200 m2

HISTÓRICO DA ENERTECH



A FEIRA

PÚBLICO-ALVO: consumidores finais, profissionais do sector, produtores

energéticos, micro produtores, Instituições publicas, Associações Empresariais,

Empresários, Gestores, investigadores, empreendedores e investidores

ÁREAS PRIORITÁRIAS: energias e energias renováveis, Ambiente, tecnologias

da comunicação, tecnologia/inovação, high tech, eficiência energética, produção

energia, energia solar térmica e fotovoltaica, energia biomassa, floresta, energia

geotérmica, conhecimento e Investigação

PERFIL DO VISITANTE: consumidores finais| profissionais do sector

|produtores energéticos, micro produtores, Instituições publica, Associações

Empresariais, Empresários, Gestores, industriais, revendedores



PROGRAMA

ÁREA DA FEIRA 2019

• Espaço de Exposição (nacionais e internacionais) mais 100 expositores

• Conferência internacional (“Energias do Futuro”)

• Demonstrações e workshops

• Brokerage tecnológico / Reuniões bilaterais (Business 2 Business & Business 2

Consumer)

• Mostra de atividades económicas do concelho

• Espaço ENERTECH CONHECIMENTO (exposição trabalhos investigação)



PROGRAMA
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O RECINTO



CONTACTOS

Câmara Municipal de Sabugal Praça da República 6324-007 Sabugal

Internet: http://enertech.cm-sabugal.pt/

Facebook:www.facebook.com/enertechsabugal

Linkedin: Enertech Sabugal

Twitter https://twitter.com/enertechsabugal

Email: enertechsabugal@gmail.com

Telf.: (+351) 271 751 040 | Telm.:(+351) 961981620 | Fax: (+351) 271 753 40

http://enertech.cm-sabugal.pt/
http://www.facebook.com/enertechsabugal
https://twitter.com/enertechsabugal
mailto:enertechsabugal@gmail.com



