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A S.energia – Agência Regional de Energia para os concelhos do Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete vai 

organizar a enerint 2011 – I Feira de Energia Inteligente nos dias 20, 21 e 22 de Maio no Pavilhão 

Municipal de Exposições da Moita, conjuntamente com a Câmara Municipal da Moita e com o apoio da Câmara 

Municipal do Barreiro, Câmara Municipal do Montijo e Câmara Municipal de Alcochete.  

 

A enerint 2011 pretende ser uma Feira de Soluções Energeticamente Eficientes, que congregue no mesmo 

espaço um conjunto de soluções e actores locais que só por si tenham capacidade de influenciar, a médio e 

longo prazo, a eficiência energética regional, com especial enfoque nos sectores doméstico e serviços. Este 

evento pretende tornar-se numa referência da região e do sector, gerando ponto de encontro que propicie novas 

oportunidades de negócios, e de apresentações de novos produtos, serviços e soluções. 

 

Esta Feira pretende reunir num mesmo espaço as empresas que em Portugal apresentam as soluções 

energeticamente mais eficientes em campos como a mobilidade, iluminação, climatização, a produção 

descentralizada de energia, a gestão da energia e a construção civil, expondo soluções que se direccionem 

não apenas para a nova construção, como também, para as intervenções ou operações urbanísticas de 

recuperação e regeneração urbana. 

 

Durante a enerint 2011, serão também apresentadas sessões técnicas temáticas em que os diversos 

participantes poderão apresentar as suas soluções, num espaço de debate com o público especializado. 

 

Esta Feira tem como público-alvo: Profissionais do sector da Eficiência Energética, Arquitectos, Construtores 

Civis, Profissionais do Sector do Ambiente, Gestores e Técnicos da Administração Pública Central, Regional e 

Local, Técnicos das Agências de Energia, professores e estudantes e público em geral, sendo o evento de 

entrada gratuita. 

A enerint 2011 irá decorrer numa data em que afluem muitos visitantes à Vila da Moita, uma vez que coincidirá 

com a Biofesta – Mostra de Projectos e Produtos Biológicos (22 de Maio), o Mercado Mensal e a Feira Regional 

de Maio. 

 
Para mais informações contacte: 
 
enerint@senergia.pt 
 
T: 210 995 139 
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