
 
 

Viena sediou o International Energy Globe Awards - Projetos-
piloto pioneiros e sustentáveis em 13 de setembro de 2012 

VIENA, 14 de setembro de 2012 /PRNewswire/ -- O Energy Globe é o prêmio 
ambiental mais prestigioso e respeitado de todo o mundo. Desde o ano 2000, 151 
países participaram e apresentaram mais de 6.000 projetos para a implementação 
do uso prudente e econômico de recursos para um júri internacional de 
especialistas. 

Para visualizar o comunicado à imprensa em multimídia, clique em:  
http://www.multivu.com/mnr/56596-energy-globe-foundation 

Os indicados ao prêmio Energy Globe de 14 países diferentes, convenceram o júri 
deste ano, presidido por Maneka Ghandi (membro do parlamento indiano e ex-
Ministra do Meio Ambiente). Todos eles dedicaram suas vidas a um único objetivo: 
Fornecer soluções sustentáveis para diversos problemas em todo o mundo. Os 
projetos foram apresentados na 29a. edição do congresso CIRIEC, que está sendo 
realizado em Viena de 12 a 14 de setembro. 

Oradores célebres e de alto nível fizeram suas palestras para o público: A 
Presidente do Júri do Energy Globe, Maneka Gandhi; A advogada australiana e 
Membro do Conselho da organização Bush Heritage Australia, Leanne Liddle; O ex-
Diretor do Painel de Inspeção do Banco Mundial de Gana, Professor Eduard Ayensu 
e o Secretário de Economia Solidária do Governo do Brasil, Paul Singer. 

Os indicados foram premiados em cinco categorias: Terra, Fogo, Água, Ar e 
Juventude. Um projeto de reciclagem para postes de cercas no Quênia foi premiado 
na categoria TERRA; Casas energéticas do futuro nos Estados Unidos foram 
vitoriosas na categoria FOGO; projeto de água livre de arsênico e de baixo custo 
para milhões de pessoas na Índia foi escolhido na categoria ÁGUA; a Alemanha 
venceu na categoria AR com a redução eficiente de emissões da fábrica Viessman e 
o Energy Globe Award para JUVENTUDE foi concedido ao Chefe Lakota Nuvem 
Vermelha, que está trabalhando em uma revolução de energia solar para os 
americanos nativos no Estado de Dakota do Sul, Estados Unidos. O público também 
votou no vencedor do Energy Globe World Award a partir das cinco categorias. 

Foi uma competição pacífica com outros projetos ambientais mundiais como casas 
ecológicas nos Andes peruanos; um próspero negócio de bambu em Cuba; sistemas 
de energia de pequena escala em comunidades palestinas; software holandês para 
ajudar a economia de energia em computadores pessoais; instalações de água 
potável e saneamento em Zâmbia; revitalização de antigos poços subterrâneos no 
Azerbaijão; tratamento de águas residuais de alta tecnologia na Irlanda; filtros de 
cerâmica que transformam poeira fina em ar respirável na Grã Bretanha; software 
holandês que pode farejar a poluição do ar; água potável limpa na Indonésia para os 



mais pobres; estudantes italianos mostrando para os europeus, através de kits de 
energia, como nosso futuro será em breve e muito mais... 

Mais informações sobre os finalistas de 2012 no 
endereço: http://www.energyglobe.info/finalists 

Contato: Cornelia Kirchweger, mediaservice@energyglobe.info, T: +43-7617-2090-
30 

 

 


