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…porque o amanhã é construído hoje
…because tomorrow is built today



…porque o amanhã 
é construído hoje.

Hoje, mais do que nunca, o futuro é um desafio 
– as fontes de energia convencionais são finitas 
e o seu impacto ambiental é insustentável. 
Contudo, as nossas necessidades energéticas 
aumentam diariamente, ao mesmo tempo que 
enfrentamos maior responsabilidade no planeta 
que deixaremos às gerações futuras.

Fontes alternativas de energia e tecnologias 
energeticamente eficientes são parte da resposta 
a este dilema. Partindo deste conceito central, 
a RENEXPO® Portugal será uma importante 
plataforma internacional  de discussão e 
divulgação das mais recentes tendências e 
tecnologias do sector – porque o amanhã é 
construído hoje.

Today, more than ever, the future is a 
challenge – conventional energy sources 
are finite and their environmental impact 
is unsustainable. However, our energy 
needs increase daily, while we face greater 
responsibility in the planet that we will leave 
to future generations.

Alternative energy sources and energy 
efficient technologies are part of the 
answer to this dilemma. Departing from 
this central concept, RENEXPO® Portugal will 
be an important international platform of 
discussion and spread of the latest tendencies 
and technologies in the sector – because 
tomorrow is built today.

…because tomorrow 
is built today.



Um evento de
vanguarda

A RENEXPO® Portugal será o primeiro evento 
exclusivamente dedicado ao sector das Energias 
Renováveis e Eficiência Energética realizado em 
Portugal. Com uma feira a decorrer paralelamente 
a várias conferências internacionais, este 
evento foi concebido para ser uma plataforma 
informativa de referência para o espaço ibérico 
e países lusófonos.

Na RENEXPO® Portugal, os visitantes encontrar-se- 
-ão em contacto directo com os produtos, serviços, 
tecnologias e mais recentes inovações na área das 
Energias Renováveis e Eficiência Energética.

As conferências serão um espaço privilegiado 
de discussão entre investigadores, empresários, 
decisores e especialistas, onde serão debatidas 
as últimas tendências do sector.

Os expositores, além de beneficiarem da 
visibilidade do evento, encontrarão um público 
especializado oriundo de vários países, abrindo 
assim excelentes oportunidades de negócio.

RENEXPO® Portugal will be the first event 
exclusively dedicated to Renewable Energies 
and Energy Efficiency to be held in Portugal. 
With a trade fair being simultaneously held 
with several international conferences, 
this event was envisaged to be a central 
information platform for the Iberian Peninsula 
and Portuguese-speaking countries.

At RENEXPO® Portugal, visitors will be in 
direct contact with the products, services, 
technologies and the most recent innovations 
in the sector of Renewable Energies and 
Energy Efficiency.

The conferences will be a privileged discussion 
space between researchers, entrepreneurs, 
decision-makers and specialists, where the 
latest tendencies will be debated.

The exhibitors, beyond benefiting from the 
visibility of the event, will find a specialized 
audience from several countries, thus opening 
excellent business opportunities.

A ground-breaking 
event



Uma abordagem 
integrada

A RENEXPO® Portugal contemplará todos os 
tópicos relevantes em torno do sector das 
Energias Renováveis e Eficiência Energética, 
proporcionando assim uma visão completa e 
integrada das principais questões e soluções 
disponíveis. Entre outros, os temas principais 
desta edição serão os seguintes:

Biomassa 
Cogeração 
Eficiência Energética de Edifícios
Eficiência Energética de Transportes e 
Mobilidade Sustentável
Energia Eólica
Energia Hídrica
Energia das Ondas e Marés
Energia Solar

»
»
»
»

»
»
»
»

RENEXPO® Portugal will encompass all the 
relevant topics around Renewable Energies 
and Energy Efficiency, therefore providing a 
complete and integrated vision of the main 
questions and available solutions. The main 
themes of this year’s edition will be the 
following:

Biomass 
Cogeneration 
Energy Efficient Building
Energy Efficient Transports and 
Sustainable Mobility
Wind Energy
Hydropower
Wave and Tidal Energy
Solar Energy

»
»
»
»

»
»
»
»

A comprehensive 
approach



Lisboa Ponto de partida das embarcações que deram 
“novos mundos ao mundo”, nos séculos XV e XVI, 
Lisboa é uma das mais belas capitais europeias. 
Situada na margem direita do rio Tejo, Lisboa é 
uma cidade dinâmica e moderna, que não esqueceu 
as suas raízes, como comprovam os monumentos 
e edifícios que representam um verdadeiro 
caleidoscópio de estilos arquitectónicos.

Lisboa acolhe as sedes de vários organismos da 
União Europeia, assim como a sede da Comunidade 
de Países de Língua Portuguesa – CPLP – um 
espaço geográfico, económico e cultural que se 
estende por 4 continentes e engloba cerca de 230 
milhões de pessoas.

Lisboa é, cada vez mais, um centro económico da 
maior importância – estudos recentes colocam-na  
entre as 20 melhores cidades europeias para 
negócios e um dos melhores locais para a 
realização de conferências internacionais.

The departure port of the ships that gave 
“new worlds to the world”, in the 15th and 
16th centuries, Lisbon is one of the finest 
European capitals. Located on the right 
bank of the Tagus river, Lisbon is a modern 
and dynamic city that has not forgotten its 
roots, as it is proved by the monuments and 
buildings which represent a true kaleidoscope 
of architectonical styles.

Lisbon hosts the headquarters of several 
European Union institutions, as well as the 
headquarters of the Community of Portuguese-
speaking Countries – CPLP – a geographic, 
economical and cultural space that spreads 
through 4 continents and encompasses about 
230 million people.

Lisbon is an economic centre of the greatest 
importance – recent studies place it between 
the 20 best European cities to do business and 
one of the finest places to host international 
conferences.

Lisbon



A nossa Experiência 
ao serviço 
do seu Sucesso

A REECO Portugal Unipessoal Lda., sediada no 
Porto, é parte do grupo REECO, com sede na 
Alemanha e subsidiárias em Salzburgo/Áustria, 
Bruxelas/Bélgica, Budapeste/Hungria, Bucareste 
e Arad/Roménia e Adelaide/Austrália. Desde 
1997, cerca de 50000 visitantes, oriundos de mais 
de 70 países, encontram-se anualmente nas feiras 
e conferências especializadas organizadas pela 
REECO. O grupo funciona também como agente 
de várias feiras internacionais, nomeadamente no 
Sudeste Europeu, Ásia e América do Sul.

REECO Portugal Unipessoal Lda., based in 
Oporto, is part of the REECO group, which is 
headquartered in Germany and has subsidiary 
companies in Salzburg/Austria, Brussels/
Belgium, Budapest/Hungary, Bucharest and 
Arad/Romania and Adelaide/Australia. Since 
1997, about 50000 visitors from more than 
70 countries have been meeting annually at 
expert trade fairs and conferences organised 
by REECO. Furthermore, the group acts as an 
agent for international trade fairs, namely in 
South East Europe, Asia and South America.

Our Experience 
for your Success

Porto Brussels Berlin/Stuttgart Salzburg Budapest Arad Adelaide


