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Esdeveniment: les TIC per a l’eficiència energètica 

 
High Level Event on ICT for Energy Efficiency (ICT4EE)  
19-20 de març de 2009, Brussel·les 
 
Els propers dies 19 i 20 de març tindrà lloc a Brussel·les l’esdeveniment d’alt nivell sobre 
les TIC per a l’eficiència energètica. Organitzat per la Direcció General de la Societat 
d’Informació i dels Mitjans de la Comissió Europea, en col·laboració amb la presidència txeca 
de la Unió, aquest esdeveniment mostrarà com les innovacions basades en les TIC poden 
proporcionar un dels mitjans potencials més efectius per a aconseguir els objectius de 
política energètica de la Unió Europea per a l’any 2020. Aquests objectius són: reduir un 
20% les emissions de carboni, incrementar al 20% el percentatge de consum d’energies 
renovables i estalviar un 20% el consum energètic de tota la Unió. 
 
L’esdeveniment combinarà sessions plenàries amb sessions paral·leles, a més d’una 
exposició on es mostraran els resultats aconseguits per projectes europeus, juntament amb 
estands de plataformes tecnològiques europees (ETP). 
 
Els interessats poden consultar el web de l’esdeveniment en l’adreça: 
http://ec.europa.eu/information_society/events/ict4ee/2009/index_en.htm 
******* 
Evento: las TIC para la eficiencia energética 
High Level Event on ICT for Energy Efficiency (ICT4EE)  
19-20 de marzo de 2009, Bruselas 
http://ec.europa.eu/information_society/events/ict4ee/2009/index_en.htm 
 
Los próximos días 19 y 20 de marzo se celebrará en Bruselas el evento de alto nivel sobre 
las TIC para la eficiencia energética. Organizado por la Dirección General de la Sociedad de 
la Información y de los Medios de la Comisión Europea, en colaboración con la presidencia 
checa de la Unión, este evento mostrará cómo las innovaciones basadas en las TIC pueden 
proporcionar uno de los medios potenciales más efectivos para conseguir los objetivos de 
política energética de la Unión Europea para el año 2020. Estos objetivos son: reducir un 
20% las emisiones de carbono, incrementar al 20% el porcentaje de consumo de energías 
renovables, y ahorrar un 20% el consumo energético de toda la Unión. 
 
El evento combinará sesiones plenarias con sesiones paralelas, además de una exposición 
donde se mostrarán los resultados conseguidos por proyectos con financiación europea, 
junto con stands de plataformas tecnológicas europeas. 
 
Los interesados pueden consultar la web del evento en la dirección: 
http://ec.europa.eu/information_society/events/ict4ee/2009/index_en.htm 
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Aquest missatge ha estat distribuït a la llista EUROTIC. Per a subscriure-s’hi, envieu un missatge a 
l’adreça listserv@listserv.uv.es amb el següent text: subscribe EUROTIC Nom Cognoms. Per a cancel·lar 
la subscripció, envieu un missatge a l’adreça listserv@listserv.uv.es amb el text: signoff EUROTIC. 


