
REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA 
E DA EMISSÃO DE СО2 NA INDÚSTRIA 

DE CIMENTO DAS ECONOMIAS DE 
MERCADO EMERGENTE

27–28 de Novembro de 2012 
Moscovo, Expocentre

INSCRIÇÃO
É favor enviar a sua inscrição ao Comité de Organização até  
ao dia 15 de Novembro de 2012 
ao tel./fax em São Petersburgo: +7 (812) 703-71-85 
ou em Moscovo: +7 (495) 580-54-36
e-mail: info@expocem.ru

Os preços são especificados inclusive o IVA (18 %). Atenção! Em caso de recusa da participação 
depois do dia 1 de Novembro de 2012 o montante pago não será reembolsado.

Com a presente inscrição confirmamos a nossa participação na Conferência Global “CemEn-
ergy-2012” e aceitamos as condições estabelecidas para a sua realização.

O Director _______________ / _____________________________________________
 firma  Nomes, posto

Carimbo Data « _____» __________________ 2012
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Para informação detalhada e registro:

Tel./Fax: +7 (812) 380-65-72, 335-09-92, 703-71-85, 
+7 (495) 580-54-36

e-mail: info@expocem.ru
www.expocem.ru

СО2 СО
2

СО2

СО
2

СО2

СО
2СО2
СО2

CONFERÊNCIA GLOBAL

Nome do participante (em russo, inglês): _____________________________________________

Cargo (em russo, inglês): ___________________________________________________________

Organismo (em russo, inglês): ______________________________________________________

Endereço postal com código postal: _________________________________________________

Código da cidade: _________________ Número de telefone: ________________________

Fax: ___________________________ E-mail: ___________________________________

1. Participação na Conferência: Conferencista  Participante 

Para a participação na Conferência é necessário 
pagar o pagamento de registro:  

(não sujeito a IVA)

Preço (em 
euro) até 
15.10.12

Preço (em 
euro) depois 
de 15.10.12

Valor

550 750

TOTAL:

2. Apresentação de um Artigo:

Titulo do Artigo  _________________________________________________________________
Autores  _______________________________________________________________________
Apresentação de um Artigo é gratuita com a condição do pagamento da contribuição de registro. Somente 
Artigos analíticos ou de pesquisa de carácter não publicitário são aceitos. Duração da apresentação máxima é
30 minutos. A publicação na Revista analítica internacional é gratuita sob condições referidas. O Artigo impress 
deve ter entre 6 e 8 páginas.

3. Serviços adicionais (válidos até 15 de Novembro)

3.1  Alojamento no hotel: 
desde ____.____ 2012  até____._____ 2012,
inclusive o pequeno almoço e o trajecto ao 
Expocentre

Preço por 
dia, em euro

Número de 
dias

Valor

Hotel “Crowne Plaza” *****
cpmow.ru/en

Quarto único 

Quarto duplo

360

410

Hotel “Cosmos” ***
www.hotelcosmos.ru/eng

Quarto único

Quarto duplo

129

143

3.2. Trajecto Aeroporto (estação 
ferroviária) — Hotel
Hotel— Aeroporto 

(estação ferroviária)

100

100



Objectivo da conferência:
O objectivo da conferência é examinar um complexo 
de medidas preventivas para a redução do consumo de 
energia e da emissão de СО2 pela indústria de cimento 
nas condições de desenvolvimento rápido da economia 
e atrair a atenção das autoridades do Estado à questão 
apontada.

Organizador:
•	  Revista internacional analítica “AnalitInform: Cimento. 

Betão. Argamassas Secas”.

Suporte oficial:
•	 Iniciativa Mundial para o desenvolvimento estável da 

produção do cimento;

•	  Duma Estatal (Câmara Baixa do Parlamento) 
da Federação Russa;

•	  Ministério de desenvolvimento regional da Federação 
Russa;

•	  União Russa dos Construtores;

•	  União de Produtores do Cimento da Rússia

Patrocinador geral:
•	 Lafarge Cimento, Rússia

Temas da Conferência:
•	 Situação actual e previsão de desenvolvimento do 

mercado mundial e dos mercados regionais do cimento;

•	 Nova revolução industrial em produção e consumo do 
cimento;

•	 Consumo do cimento em várias regiões do mundo;

•	 Regulação estatal de produção e consumo do cimento 
no âmbito nacional e internacional;

•	 Tecnologias para economizar energia na produção do 
cimento;

•	 Novos tipos de adjuvantes promotores de coesão com 
valores baixos do consumo de energia e da emissão 
de СО2;

•	 Monitoramento, regulação económica e legal do 
consumo de energia e  da emissão de СО2 em vários 
países.
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Participantes da Conferência:
Representantes de associações regionais dos produtores 
do cimento, peritos no campo de materiais e tecnologias 
de economia de energia, de produção e aplicação dos 
materiais de construção, analistas seniores dos mercados 
internacional e regionais dos materiais de construção, 
representantes de autoridades públicas e de organizações 
internacionais tomarão parte na Conferência.

Programa dos assuntos de negócios:
•	 7a Exposição Internacional “Modernização da indústria do 

cimento. ExpoCem-2012”;
•	  7a Promulgação Científica sobre o cimento “Empresa 

moderna de produção do cimento. CemRead”.

Porque vale a pena participar na Conferência 
“CemEnergy-2012”:
•	 Mais de 40 Artigos da autoria dos principais peritos no 

âmbito do cimento de todo o mundo; 
•	 Reunião das associações da indústria do cimento de 

diferentes países; 
•	 Revistas económicas da autoria dos principais analistas da 

Europa e dos EUA; 
•	 Mais de 250 peritos seniores do mercado do cimento 

reunidos numa área única. Países participantes: Brasil, 
Grã-Bretanha, Bielorússia, Filipinas, Alemanha, Rússia, 
Dinamarca, Israel, Índia, Irlanda, Ucrânia, China, Liga dos 
Países Árabes, Países Baixos, Cazaquistão, EUA, França, 
Suíça, etc. 

Assuntos principais:
•	 Será provável o excesso considerável da produção do 

cimento em comparação com o seu consumo?; 
•	 Que medidas são necessárias da parte da comunidade 

de produtores do cimento para reduzir riscos da 
desestabilização do mercado do cimento; 

•	 Como atrair investimentos e lucros adicionais à custa de 
redução das emissões de CO2 e de aumentos da eficiência 
energética.

Discussão:
•	 Peculiaridades da economia de energia e da redução das 

emissões de СО2 na indústria do cimento nos países com 
economia emergente.


