CENTRO DE CONVENÇÕES E DE FEIRAS DE VANCOUVER, CANADÁ

24-26 DE MARÇO

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA
DO MEIO AMBIENTE

11A EDIÇÃO DA FEIRA E CONFERÊNCIA BIENAL

SOBRE A INDÚSTRIA DO MEIO AMBIENTE • VANCOUVER

Durante a última década, a serie
GLOBE™ tornou-se em um dos
acontecimentos mais conhecidos
e prestigioso ao mundo sobre
a indústria do meio ambiente.
Todos os dois anos, importantes dirigentes de empresas, funcionários do governo e
líderes da inovação ambiental
vindo de mais de 75 paeses se
reunem neste forum de discussão para trocar ideas, criar
cooperações e fazer negócios.

Do 24 ao 26 de março 2010 em
Vancouver, Canadá, junte-se a perto
de 10.000 participantes, incluindo
mais de 2.000 conferencistas, para
examinar os temas mais importantes
sobre o desenvolvimento sustentável
das empresas, as prioridades
ambientais e energéticas no mundo,
os mercados ambientais emergentes
e o futuro do desenvolvimento
urbano sustentável.

TEMAS DA
CONFERÊNCIA
GLOBE 2010
• Desenvolvimento sustentável
das empresas
• Finanças e sustentabilidade
• Energia e meio ambiente
• Melhorar as cidades

ALGUNS
ORADORES
DA GLOBE 2008
Gordon Campbell,
primeiro ministro da
Provincia de Columbia
Britânica, Canadá

Olivia Hartridge,
vice-presidente de Morgan
Stanley, Reino Unido

Paul Clements-Hunt,
chefe da United Nations
Environment Programme
Finance Initiative, Suiça

Dr. Ramzi Hejazi,
consultor sênior ambiental
para Saudi Aramco,
Arábia Saudita

David S. Chen,
vice-presidente de
General Motors China
Group, China

Nicola Villa,
diretor global de Cisco
Systems, Holanda

EDIÇÃO GLOBE 2010

NOTÍCIA GERAL

DESCOBRA PROGRESSOS DE
VANGUARDA NO SECTOR DAS
TECNOLOGIAS AMBIENTAIS

DISCUTA ideias, sistemas e instrumentos novadores que

Mais de 450 empresas tecnológicas líderes vindo do

ambiental e mantenha-se actualizado sobre esta indústria

apresentarão as suas soluções ambientais mais recentes
durante GLOBE 2010. Os sectores seguintes serão

em sendo responsáveis com o ambiente.
APRENDA sobre os últimos progressos em tecnologia
em desenvolvimento.
DESCOBRA as últimas tecnologias, produtos e servicios
ambientais mais recentes do mundo inteiro.

representados: energias alternativas, gestão da qualidade

ENCONTRE dirigentes de empresas, responsáveis das

do ar, abastecimento de água e tratamento das águas

políticas, quadros da indústria ambiental, representantes

residuais, alteração climática, vehículos com baixo consumo
energético, tecnologias de pilha a combustível, produtos de
construção ecológica, uso eficiente da energia, prevenção
da poluição, gestão dos resíduos e reciclagem, construção
sustentável e gestão ambiental urbana.
Nota: A língua de trabalho de GLOBE 2010 é o inglês.

de agências internacionais, urbanistas e responsáveis de
planeamento urbano, directores financiais, jornalistas e
decisores de governo do mundo inteiro.
CONTACTE compradores habilitados, sócios de empresas
conjuntas, distribuidores e outros sócios.
PLANEIE de visitar o evento mais importante sobre os
negócios na indústria do meio ambiente em 2010 !

PARA NOS CONTACTAR :
GLOBE Foundation
Suite 578 – 999 Canada Place
Vancouver, BC, Canada V6C 3E1
www
email
Tel
FAX

www.globe2010.com
info@globe2010.com
+1 604 775 7300
+1 604 666 8123
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Canadá, dos Estados Unidos, da Europa e da Asia

podem ajudar empresas a atingir o maior nível de benefícios

