
POWEREXPO+ 2008 CONSOLIDA A SUA LIDERANÇA

A PowerEXPO + 2008, que celebrou no passado mês de Setembro a sua VI 

edição, consolidou-se como a feira internacional de referência para o sector 

da energia eficiente e sustentável. Com mais de 600 expositores de 29 países 

e cerca de 15.000 visitantes a PowerEXPO+ aglutinou todas as tecnologias da 

eficiência energética, com protagonismo das energias eólica e solar, nas suas 

variantes térmica, fotovoltaica e termo-solar, mostrando mais uma vez o 

vigor e a pujança de um sector inovador e dinâmico. 

No evento também foi patente o elevado nível de implicação por parte das 

associações sectoriais, que elaboraram uma completa agenda de 

conferências, jornadas técnicas, colóquios e mesas redondas, convertendo 

esta edição da PowerEXPO no maior fórum de debate sobre o estado da arte 

das tecnologias para as novas energias. 

Informação para imprensa



A PowerEXPO+ 2008 foi capaz de reunir as principais empresas e agentes de peso do sector da 

energia, que apresentaram as últimas novidades e tendências tecnológicas na melhoria da eficiência 

e o rendimento de vários sistemas energéticos que existem na actualidade. A Feira contou com 

vários protagonistas entre os quais destacamos: os fabricantes de aerogeradores, os equipamentos, 

componentes e sistemas para a construção e gestão de parques eólicos, e as empresas de energia 

solar que apresentaram os últimos avanços para a energia térmica, fotovoltaica e termo-solar. 

Também ocuparam um lugar destacado a co-geração de alta eficiência, com importantes novidades 

em motores de gás, bem como a biomassa e os biocombustíveis e as pujantes tecnologias do 

hidrogénio e as pilhas de combustível.

Juntamente com a PowerEXPO+ 2008 também teve lugar a ECOBUILDING, Feira e Conferência 

Internacional de Arquitectura Bioclimática, Construção Sustentável e Eficiência Energética na 

Edificação, e a EXPORECICLA, a primeira Feira Internacional de Recuperação e Reciclagem Industrial, 

Gestão e Valorização de Resíduos. 

A inauguração desta VI edição não ficou atrás, visto que contou com a presença de personalidades 

como o Conselheiro da Indústria, Comércio e Turismo, o Sr. Arturo Aliaga, juntamente com o 

máximo responsável pelo Departamento de Obras Públicas, Urbanismo e Transporte, o Sr. Alfonso 

Vicente, acompanhados pelo presidente da Feira de Saragoça, o Sr. Manuel Teruel, e o director da 

instituição da feira, o Sr. José Antonio Vicente, sem esquecer a excelente representação por parte de 

entidades públicas e privadas de Aragón.

A VI edição da PowerEXPO+ 2008, a Feira Internacional da Energia Eficiente e Sustentável, que teve 

lugar de 24 a 26 do passado mês de Setembro, foi um êxito total a nível da participação, expositores 

e visitas profissionais. A Feira de Saragoça converteu-se, durante três dias, no centro neurálgico, 

tanto técnico como comercial, do sector da energia eficiente. O evento brilhou pelas propostas 

inovadoras em todos os âmbitos e pelo elevado profissionalismo. Isto permitiu-lhe o reconhecimento 

de feira de referência para o sector, consolidando, assim, definitivamente a liderança entre os salões 

da sua especialidade. 

Os números da PowerEXPO - 2008 

Nesta última edição do Salão, o elevado número crescente de participantes quase obrigou a duplicar a 

capacidade expositiva, passando a ocupar, assim, quatro pavilhões das instalações da feira e 

alcançando os 40.000 m2 de área de exposição.

Quanto ao número de participantes e proveniência, destaca-se o acentuado carácter internacional do 

evento. Este ano uniram-se mais dez países fazendo, assim, um total de 623 expositores provenientes 

de 29 países, entre os quais 319 foram espanhóis e 304 estrangeiros.

Quanto ao público profissional que se apresentou nesta convocatória, é de quase 15.000 visitantes, 

contando as três feiras: a PowerEXPO, a EcoBuilding e a ExpoRecicla. Isto supõe mais 35% de visitas 

em relação à edição anterior da PowerEXPO 2006 que recebeu 10.500 visitas. Quanto à superfície 

ocupada pelos três salões era de mais 46.000 metros quadrados com a presença de 767 empresas 

expositoras.

A PowerEXPO + 2008, centro do debate energético

As associações sectoriais mais importantes apoiaram o evento com a sua presença activa, despertando 

o debate ao organizarem os encontros profissionais, jornadas técnicas e colóquios conduzidos por 

especialistas de categoria internacional. Assim, associações como AEE, ASIF, PROTERMOSOLAR e 

COGEN España, GGE e APPA, entre outras, aproveitaram a POWEREXPO+ 2008 para analisar a 

situação e os desafios actuais dos respectivos sectores energéticos.



Na agenda de debates, repleta de intervenções e conferências, convém mencionar o III Congresso 

Nacional de Pilhas de Combustível, (CONAPPICE 2008) organizado pela Associação Espanhola de 

Pilhas de Combustível. No Congresso foram abordadas as aplicações do hidrogénio e as tendências 

tecnológicas para o seu armazenamento. Também não foram esquecidas as pilhas de alta e baixa 

temperatura, visto que o tema foi amplamente discutido por numerosas comunicações de um 

elevado nível técnico e através da exposição de abundantes projectos inovadores para o seu 

desenvolvimento. Um dos outros temas tratados foi o hidrogénio a partir de uma vertente económica 

e foram analisados os benefícios da implantação da economia do hidrogénio, entre outros temas de 

grande interesse nesta tecnologia, essencial para o desenvolvimento sustentável e o meio ambiente.

Um outro encontro que se destacou na ampla agenda de actividades paralelas da PowerEXPO foram 

as Jornadas Técnicas da Associação Empresarial Eólica (AEE). As jornadas contaram com a 

participação de mais de 300 profissionais do sector e com cerca de 50 comunicações, o que fez com 

que o sector eólico retivesse o protagonismo dos debates durante dois dias. Neste encontro sectorial 

foram revistos os temas cruciais que são notícia no sector eólico entre os quais se destacam: a 

integração em rede, a operação económica do mercado eléctrico, o mercado de aerogeradores, a 

evolução mundial do sector; os novos desenvolvimentos tecnológicos, a montagem, operação e 

manutenção de parques e o uso no sector eólico, entre outros temas de grande interesse.

Por outro lado, a PROTERMOSOLAR, a Associação Espanhola para a Promoção da Indústria Energética 

Termo-solar, organizou uma Jornada Técnica sobre a Geração Eléctrica com Plataformas 

Termo-solares, situação actual e perspectivas. Nessa jornada foram colocados em cima da mesa 

temas como o armazenamento térmico em Plataformas Termo-solares, as Plataformas Solares 

Termoeléctricas Hibridadas com Biomassa, com análise do seu impacto sobre a eficiência e o custo 

da energia eléctrica gerada; os avanços em tecnologias de receptores para colectores, bem como 

questões jurídicas relevantes nos projectos de centrais termo-solares. Importante também pela sua 

temática e capacidade de convocatória foi a Jornada Técnica sobre Co-geração que a COGEN 

España organizou. Nessa jornada foram tratados aspectos da co-geração do maior interesse, como as 

aplicações no sector terciário, as aplicações para a climatização, os combustíveis renováveis e a 

micro-cogeração.

A Associação da Indústria Fotovoltaica, ASIF, organizou a Jornada de Energia Solar Fotovoltaica e 

causou um grande impacto no evento pelo enorme interesse que o elevado número de temas 

tratados despertaram, considerados desafios actuais para o sector entre os quais podemos destacar: 

a redução de custos, primordial para o desenvolvimento da indústria e do mercado fotovoltaico em 

Espanha: redução de custos de fabrico de geradores, de investidores dos sistemas de concentração e 

outros componentes dos sistemas fotovoltaicos. Deste modo, foi discutida a necessidade de realizar 

um excelente trabalho de promoção e de comunicação à sociedade para conseguir uma maior 

utilização dos sistemas fotovoltaicos na edificação, ao mesmo tempo que são assumidos os desafios 

para a realização de trabalhos de instalação mais eficientes e seguros. Também o Grup de Gestors 

Energétics (GGE) organizou uma Jornada técnica sobre a Eficiência e a Poupança Energética 

na Indústria. Nas várias sessões foram tratados temas como a situação actual do mercado 

energético e a poupança e a eficiência como factores de competitividade na indústria. Também foi 

comentado um caso industrial concreto e deram-se a conhecer as ajudas do Governo de Aragón para 

a poupança e eficiência. Por último, há que mencionar também a interessante Conferência sobre a 

Situação do Sector das Energias Renováveis, organizada pela APPA, a Associação de Produtores 

de Energias Renováveis, que reuniu um considerável número de participantes.



PowerEXPO, EcoBuilding e ExpoRecicla, sinergias com muito futuro

Os excelentes resultados obtidos nesta edição de 2008 pelos três eventos, PowerEXPO, EcoBuilding e 

ExpoRecicla, vêm confirmar por um lado, a correcta decisão e a oportunidade de celebração, no caso 

dos dois últimos; e por outro, ratificar a liderança da PowerEXPO, que na sua VI edição se converteu 

no encontro comercial mais importante para o sector e centro de todos os olhares do panorama 

energético eficiente e sustentável no plano internacional.

Na PowerEXPO respirava-se profissionalismo e alta especialização e também se evidenciou o apoio 

incondicional e massivo de todo o sector. Um sector que se encontra em plena efervescência e que 

tem muito caminho por percorrer. Chegou a hora de apostar pelas novas energias eficientes como 

estratégia não só económica, como também social e ambiental. A PowerEXPO apresenta-se como a 

melhor ferramenta empresarial para avançar nessa direcção e a plataforma de negócios mais 

adequada para mudar o modelo energético do futuro.

R-Energy e o Fórum Saragoça

Aproveitando o âmbito da PowerEXPO também foi apresentado o Acordo Internacional para a 

celebração do evento R-Energy. R-Energy é uma nova feira que terá lugar na Primavera de 2009 

simultaneamente em Buenos Aires e São Paulo, e que está considerada a ser a plataforma na 

América do Sul para a indústria das energias renováveis. 

O novo evento energético será organizado pela Feira de Saragoça, Verona Fiere e o grupo alemão 

Survey Marketing & Consulting, que trabalharão aproveitando as sinergias. Trata-se de uma 

experiência pioneira no mundo das feiras que, além disso, faz parte da campanha de abertura 

exterior e internacionalização da instituição da feira saragoçana, e que se prepara assim para 

competir num mercado global. 

Também no contexto da PowerEXPO teve lugar o “Fórum Saragoça 2008”, organizado pelo Clube de 

Marketing de Saragoça, que dedicou um almoço-colóquio com mais de 200 convidados aos “Sectores 

estratégicos”. Foi tratado o futuro da energia na Comunidade de Aragón e em Espanha, e a 

sustentabilidade e contou com a intervenção do Sr. Jaime Gros, Director-geral da Endesa Aragón, 

que explorou as perspectivas de crescimento da energia, destacando o forte impacto da energia 

eólica e das centrais de ciclo combinado de gás.
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