
POWEREXPO+ 2008: 

COMEÇA A CONTAGEM DECRESCENTE PARA O MAIOR ACONTECIMENTO DO 

SECTOR DA ENERGIA EFICAZ E SUSTENTÁVEL

Entre os dias 24 e 26 de Setembro de 2008, a Feira de Saragoça receberá a Feira 

Internacional da Energia Eficaz e Sustentável que agora, na VI edição, passa a 

chamar-se PowerEXPO+. Este evento apresenta-se como o mais relevante do 

sector energético a nível nacional e é, sem dúvida, um dos mais importantes a 

nível internacional.

A PowerEXPO 2008 será celebrada juntamente com a EcoBuilding e ExpoRecicla, 

duas novas feiras que converterão a Feira de Saragoça, durante a última semana 

de Setembro, no centro de maior interesse para profissionais e empresas que 

trabalham pela sustentabilidade e pela eficácia nos campos da energia, da 

edificação e da gestão e valorização de resíduos.

Informação para imprensa



Falta menos de um ano para a comemoração, nas instalações da Feira de Saragoça, da VI edição da 

PowerEXPO+, a Feira Internacional da Energia Eficaz e Sustentável. A partir desta edição, este 

veterano e prestigioso evento acrescenta uma “mais-valia” à sua própria marca ao passar a 

denominar-se PowerEXPO+. Esta “mais-valia” responde a vários e importantes motivos. Com efeito, 

a esta altura, com 75% do espaço de exposição já reservado e uma intensa actividade de 

organização e promoção em prática, pode-se afirmar que a PowerExpo+ 2008 contará com mais 

expositores, e também com mais visitantes profissionais do que nas anteriores convocatórias. 

Os primeiros oferecerão nos seus stands uma maior concentração de inovações técnicas, e tanto uns 

como outros poderão beneficiar da maior projecção internacional que, edição após edição, o evento 

adquire. Por outro lado, os organizadores trabalham activamente para dotar a Feira de um elevado 

nível de especialização, através de uma maior sectorização da amostra. Tudo isto redundará, com 

efeito, em maiores oportunidades de negócio para todos os participantes.

Além disso, serão celebrados, de forma simultânea com este esperado acontecimento, dois novos 

eventos: EcoBuilding (Feira e Conferência Internacional de Arquitectura Bioclimática, Construção 

Sustentável e Eficácia Energética na Edificação) e ExpoRecicla (Feira Internacional de Recuperação e 

Reciclagem Industrial, Gestão e Valorização de Resíduos). Estas feiras traduzir-se-ão num 

complemento de grande valor para os visitantes, visto que os sectores abordados são importantes 

áreas de interacção, com a sustentabilidade como denominador comum.

A edição anterior da PowerEXPO+ foi um êxito. Ocupou três pavilhões com um total de 22.000 m2 de 

superfície de exposição. Durante este encontro foram apresentadas algumas das propostas mais 

atractivas (seguidores solares, grandes gruas para a montagem de aerogeradores) num espaço 

exterior preparado especialmente para tal. Foram 10.506 os profissionais que visitaram as instalações, 

mais 44,3% do que em 2004. Os expositores aumentaram até 458, mais 118% do que na anterior 

edição. O indubitável carácter internacional manifestou-se tanto pela participação de expositores 

estrangeiros, como pelo crescimento de visitantes, provenientes de 26 países. 

Um grande apoio do sector

A PowerEXPO+ conseguiu despertar, mais uma vez, o interesse do sector. Assim, no passado dia 23 

de Outubro teve lugar a reunião de constituição e início de actividades do Comité Organizador para a 

edição de 2008. Os membros representam as mais prestigiosas associações, instituições e empresas 

do sector energético. 

Desde o ponto de vista institucional, a PowerEXPO+ contará, outra vez, com o apoio do Governo de 

Aragón através da Conselheria da Indústria, Comércio e Turismo e da Direcção-geral da Energia. O 

Ministério da Indústria, Comércio e Turismo será representado, mais uma vez, nesta VI edição, pela 

IDAE. Como não podia deixar de ser de outra maneira, visto que a PowerExpo é um acontecimento 

especialmente relevante para o sector eólico, a AEE, Associação Empresarial Eólica, também oferecerá

o seu apoio à celebração do evento. Também estarão presentes outras organizações e associações 

chave como APPA, ASIT, ASIF, PROTERMOSOLAR, CIRCE, ACOGEN e COGEN España. O apoio à

presença de empresas estrangeiras e à internacionalização das empresas espanholas no exterior será

levado a cabo pelo ICEX e pelas suas missões inversas. 



As principais empresas com projecção internacional também farão parte do Comité Organizador. Com 

dita colaboração, é patente a crescente importância desta feira como encontro indiscutível para o 

sector da energia eficaz e sustentável. Sem dúvida que a PowerEXPO+ concentrará em Setembro de 

2008 o maior número de profissionais relacionados com o mundo da energia, para se converter na 

experiência mais enriquecedora do ano do sector energético.

PowerEXPO+, vitrina de energias

Este último capítulo, em coincidência com o Congresso Nacional do Hidrogénio, promete fazer da 

PowerExpo+ 2008 a protagonista do arranque industrial e comercial dos importantes avanços que 

estão a ocorrer no respeitante a este “vector energético” tão relacionado com o futuro (e nalguns 

casos, também com o presente) da energia eficaz e sustentável.

Esta convocatória, mais completa e estruturada, 

girará em torno a cinco sectores fundamentais: 

PowerEXPO Wind (energia eólica); PowerEXPO Solar 

(energia solar térmica, fotovoltaica e termosolar); 

PowerEXPO Cogen (co-geração de elevada eficácia); 

PowerEXPO Bioenergy (biomassa e biocombustíveis) e, 

por último, uma secção especial dedicada às 

tecnologias do hidrogénio.

As grandes protagonistas: energia eólica e energia solar

A PowerEXPO+ foi, desde o início, uma referência da indústria eólica, impulsionando-a tanto no 

desenvolvimento como na projecção para os mercados internacionais. Nesta edição, serão tratados 

vários pontos importantes e novos, entre os quais, convém destacar o repowering (modernização dos 

parques eólicos já obsoletos), e a energia eólica offshore.

Por outro lado, a PowerEXPO+ sempre potenciou a energia solar e propiciou, em cada edição, o seu 

impulso internacional em todas as suas modalidades. A térmica, com uma elevada procura por ser 

obrigatória na construção; a fotovoltaica, cuja integração na edificação produzirá importantes 

realizações e, finalmente, a termosolar, o solar de elevada temperatura, com capacidade para gerar 

grandes potências e na qual Espanha está a alcançar uma indiscutível liderança empresarial e 

tecnológica.

Co-geração de elevada eficácia e Bioenergia

Parece ser que, por fim, se vive melhores tempos para esta modalidade de geração eficaz e 

distribuída. Actualmente, e depois da promulgação do Real Decreto de Maio de 2007, tanto os 

tecnólogos (representados pela Cogen España) como os promotores de plantas (associados em 

ACOGEN) manifestam-se “razoavelmente optimistas” quanto à situação presente e ao futuro do sector. 

Com efeito, a nova normativa dará um impulso à co-geração em Espanha e beneficiará, 

principalmente, a que utiliza combustíveis alternativos como fonte de energia primária.

Na PowerEXPO+ também serão apresentados os avanços relativos às principais aplicações da 

bioenergia: a biomassa, e os biocombustíveis.



Outras energias

Na PowerEXPO+ também haverá lugar para a energia geotérmica e a sua aplicação na edificação; 

a energia offshore, que nasce da força das ondas, correntes e marés e, por último, o hidrogénio. 

Como foi mencionado anteriormente, os importantes desenvolvimentos auspiciados pela 

Fundação para o Desenvolvimento das Novas Tecnologias do Hidrogénio em Aragón, a celebração 

do II Congresso Nacional do Hidrogénio e um importante acordo entre a Fundação e a Feira de 

Saragoça para propiciar a participação como expositores das principais empresas relacionadas 

com esta actividade, já permitem garantir que a PowerExpo+ 2008 será, neste e em todos os 

restantes campos, o grande encontro tecnológico, industrial e comercial para todos aqueles cuja 

profissão ou negócio esteja relacionado com a produção e uso de energia, sob os critérios da 

eficácia e da sustentabilidade.

ANEXO: Comité Organizador da PowerEXPO+

INSTITUIÇÕES/ASSOCIAÇÕES

•Governo de Aragón:

o Arturo Aliaga, Conselheiro de Indústria, Comércio e Turismo

o Pilar Molinero, Directora-geral de Energia

•IDAE. Enrique Jiménez Larrea, Director-geral

•APPA. José María González Vélez, Presidente

•ASIF. Javier Anta, Presidente

•ASIT. Juan Fernández, Presidente

•PROTERMOSOLAR. Valeriano Ruiz, Presidente

•Associação Empresarial Eólica. Juan Carlos Martínez Amago, Presidente

•Associação Espanhola do Hidrogénio. Antonio González, Presidente

•CIRCE. Antonio Valero, Director

•ACOGEN. Andrés Seco, Director-geral

•COGEN España. José María Roqueta, Presidente

•ICEX. Fernando Nicolás, Chefe Dep. Técnico e Projectos
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EMPRESAS

•Abengoa Solar

•Acciona Energía

•Endesa Cogeneración y Renovables

•ENEL Unión Fenosa Renovables 

•NEO Energía

•Red Eléctrica de España

ORGANIZADORES

•Feira de Saragoça

•InfoPower


