ID: 84243189

04-01-2020

Meio: Imprensa

Pág: 5

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 17,52 x 17,15 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

ITeCons acolhe evento
sobre inovação em energia
111 O Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico para a
Construção, Energia, Ambiente e Sustentabilidade
(ITeCONS) recebe no próximo dia 9 de janeiro mais
uma iniciativa integrada
no “Ciclo de Eventos – Dinâmicas para a Inovação”.
Durante este dia, os temas
em debate serão as cidades
e redes energéticas inteligentes e transportes eficientes; eficiência energética de edifícios e utilização
final de energia; energias
renováveis e novas fontes
de energia e otimização
do transporte e armaze- ITeCONS fica sediado na rua Pedro Hispano, junto ao IPN
namento de energia.
Da parte da manhã, e gias disruptivas nesta área. Portugal 2020 e do FEDER.
Em nota de imprensa, o Nos próximos meses, a
durante um workshop temático, irá ter lugar uma ITeCONS refere que este Agência Nacional de Inomesa redonda seguida de será o quinto de um con- vação (ANI) vai promover
dinâmicas de grupo e será junto de eventos que inte- um conjunto de iniciativas
finalizada com um mo- gram o “Ciclo de Eventos sobre a valorização do comento para debate e con- – Dinâmicas para a Inova- nhecimento, subordinado
clusões. Depois de almoço ção”, promovido no âmbi- a áreas e a setores estratégidecorrerá um Focus Group to do projeto Iniciativa de cos da economia nacional
Meeting, que incluirá um Transferência de Conheci- considerados prioritários
pitch com a apresentação mento, cofinanciada pelo no âmbito da especializade tendências e de tecnolo- COMPETE 2020 através do ção inteligente.
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O tema justifica-se pois,
entre 2014 e 2017, as empresas nacionais investiram 421,3 milhões de
euros em projetos enquadrados na área temática
“Energia”, integrada no
eixo “Tecnologias transversais e suas aplicações”,
um dos cinco identificados
pela Estratégia Nacional de
Investigação e Inovação.

