Nota Preliminar à Publicação da Coletânea
“Tecnologias e Produtos Energéticos Inteligentes Japoneses”
A Aliança Comercial Japonesa para Energia Inteligente Mundial (JASE-World), desde que foi
fundada em outubro de 2008 através do esforço conjunto dos setores público e privado, vem
desenvolvendo até hoje iniciativas diversas, a começar do envio de missões governamentais a
diferentes países do mundo, com o propósito de contribuir para a solução de problemas
ambientais e energéticos através da difusão, em forma de negócios, dos resultados do
desenvolvimento das tecnologias de economia de energia e de energias alternativas, ao qual o
Japão tem envidado incessantes esforços.
Desde 2009, vem sendo publicado anualmente a
coletânea “Tecnologias e Produtos Energéticos
Inteligentes Japoneses”, que reúne as últimas tecnologias
de economia de energia e de energias alternativas
desenvolvidas pelos nossos associados, vindo hoje a
concretizar a publicação de sua versão para 2017, que
vem a ser sua 9a edição. Tendo procedido a atualizações
dos teores e à inclusão das tecnologias de última geração,
temos a certeza de que conseguimos enaltecer o seu valor
prático, em prol de todo o público que a utiliza.
Até hoje, temos envidado nossos esforços na
transmissão de informações sobre as tecnologias de
economia de energia e de energias alternativas, através
de ofertas da publicação aos Chefes de Estado de países
estrangeiros pelo Primeiro Ministro ou pelos ministros da
área concernente, distribuição da mesma às embaixadas
do Japão no exterior por intermédio do Ministério da
Economia e Indústria e do Ministério dos Negócios
Estrangeiros do Japão, sua distribuição/apresentação aos visitantes de exposições internacionais,
entre outros. Tendo recebido apreciações bastante favoráveis de diversos setores, como sendo
informações de grande valia, acreditamos ter conseguido dar o nosso contributo no sentido de
divulgar o alto nível da tecnologia japonesa, tornando-a uma verdadeira “griffe”.
O reforço da garantia de segurança energética, assim como a solução de problemas
relacionados com o aquecimento global, são imprescindíveis para a concretização de uma
sociedade sustentável, além de constituírem uma questão de suma importância para que as
indústrias continuem a se desenvolver. Fazer difundir a tecnologia japonesa, nos países onde se
observam crescimentos acelerados da demanda energética, representa grandes impactos em prol
da solução deste deafio, de modo que tais iniciativas contribuem não só ao interesse nacional,
mas, subsequentemente, ao interesse global.
A nossa instituição pretende ainda doravante continuar vigorosamente a impulsionar as
iniciativas de parceria público-privada, visando sempre cumprir com a nossa missão.
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