Press release - 7 de junho de 2018

Pollutec: 40 anos de inovações ao serviço do ambiente
de 27 a 30 de novembro de 2018 - Lyon Eurexpo
Pollutec, a marca que celebra 40 anos ! Um longo caminho já foi percorrido desde as primeiras exposições
consagradas aos equipamentos para o tratamento das poluições e dos resíduos nos anos 1970! Atualmente
o salão é, em simultâneo, uma vitrina do meio ambiente – um concentrado de inovações ecológicas e de
tecnologias verdes, um evento federador – reúne todas as fileiras e atores implicados e uma incubadora –
contribui para apoiar fileiras emergentes como por exemplo a ANC, o biogaz, as obras sem trincheiras ou a
engengenharia ecológica. O Pollutec tornou-se no encontro internacional incontornável de todos os atores
económicos ligados ao ambiente e ao clima: industrias ecológicas, coletividades, profissionais de todos os
setores industriais ou terciários. É um reflexo da grande diversidade e da riqueza dos mercados, é também
a ocasião para descobrir as tendências que num futuro próxima, irão caracterizar esses mercados.
Esta edição de 2018 ilustra, mais do que nunca, a vocação do Pollutec para acompanhar a implementação,
as oportunidades e as escolhas concretas a fim de responder aos desafios ecológicos, económicos e
societários das empresas, das cidades e dos territórios. O salão impõe-se sem dúvida como o fornecedor
de soluções que permitem a utilização dos recursos de uma forma eficaz, de lutar contra as alteraçãoes
climáticas e os seus impactos territoriais, de melhorar o quadro de vida ou de preservar a bio diversidade.
Pollutec 2018 reúne 14 grandes setores temáticos* e permite o desenvolvimento de abordagens
transversais e integrais como a cidade sustentável e a indústistria sutentavél – de infraestruturas redes
coneções… - e de mercados de aplicação com necessidades específicas: mar e litoral ; hospital ; terciário
tertiaire/serviços; zonas rurais e agrícolas.
Pollutec na sua qualidade de salão de topo, propõe para este ano três grandes focos regionais: Africa, Ásia
do Sueste e Américas. O espaço África, lançado em 2016 tornou-se no ponto de encontro dos responsáveis
de projetos vindos de 22 países de todo o continente. Depois da Costa do Marfim em 2014, o país de honra
é novamente um país de africano francophone o Burkina Faso (v. enquadrado). O Pollutec será uma das
etapas da Cimeira África França 2020 sob o tema da cidade sustentável anunciado por Emmanuel Macron
em Ouagadougou.
O melhor da inovação ecológica reunido em 90 000 m2
Pollutec , capital mundial do ambiente, dispõe de uma programação inteiramente dedicada à inovação
ecológica e às tecnologias limpas. Um largo painel de soluções inovadoras será apresentado nos stands,
durante as conferências de Imprensa e no quadro de diversos prémios do salão. A vitrina da Inovação,
organizada pela rede PEXE-les empresas ecológicas de França, é uma operação especial que se esforça por
distinguir as soluções tecnológicas ou os serviços mais promissores em termos de potencial de mercado.
Em paralelo, serão organizados diversos Spots Innos, que oferecem a participação de inúmeras startups de
de todos os países e de incubadoras do Burkina Faso e do Kénia. Esses espaços irão apresentar os atores e
as soluções inovadoras em diversos domínios: E-tech (tech ao serviço do ambiente), mobilidade, química
verde, economia circular…
Todos esses atores terão também a possibilidade de de apresentarem as suas soluções aos investidores do
mercado convidados. As intervenções far-se-ão no Pitch Ring, espaço que será também o ponto de
encontro dos « battles » entre os atores do mundo económico e do mundo politico sobre temas escolhidos
pelos visitantes do salão algumas semanas antes do início do evento.
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A economia circular : uma evidência no Pollutec
A economia circular designa um conjunto de práticas que visa preservar, melhor explorar e diminuir o
desperdício dos recursos naturais: ar, água, solo e matérias primas. Ela implica um novo pensamento nos
modos de conceção, de produção e de consumo na otimização dos recursos para a redução dos impactos
ambientais, como a produção de detritos. A Pollutec há muito que contribui para o objetivo da economia
circular, apresentando bens e serviços de baixa pegada ecológica ou energética assim como soluções que
facilitam a reutilização e a reciclagem de novos materiais resultantes da valorização.
Nesta edição de 2018, os organizadores vão mais longe e organizam, com o Grand Lyon a primeira Cimeira
Internacional para as cidades e territórios envolvidos na economia circular. O evento reunirá sessões
plenárias, workshops temáticos operacionais e sessões de speed-dating entre as comunidades e as
empresas, com o objetivo de favorecer a aplicação de projetos territoriais com base na cooperação entre
atores publicos, atores privados e sociedade civil. Foi lançado e partilhado em todas as redes sociais do
salão um convite à manifestação de interesse - a fim de identificar e integrar na programação, projetos e
experiências vindos de diferentes dimensões da economia circular e das suas modalidades e preferências
de aplicação em diversos países. A cimeira realizar-se-á a 28 de novembro, em parceria com a Ademe, os
Eco Maires, o Instituto da Economia Circular, Orée, o Centro Internacional dos recusos e da inovação para
o desenvolvimento sustentável (CIRIDD) e a ONU ambiental. Na véspera serão propostas visitas a diversos
locais da cidade de Lyon.
A Pollutec oferece diversas animações específicas tendo em vista a ilustração das transformações operadas
por diferentes fileiras para os modelos circulares - VHU (veículos fora de uso), DEEE (resíduos elétricos e
eletrónicos) nomeadamente os telemóveis, resíduos de estaleiros e barcos em fim de vida - com, entre
autros, sessões de desmantelamento «live».
Contamos consigo de 27 a 30 de novembro em Lyon Eurexpo para fazer-mos rodar o ambiente !
O Burkina Faso, país convidado de honra
País do Oeste africano, sem acesso ao mar, o Burkina Faso tem uma economia baseada na agricultura (é por exemplo
o primeiro país africano exportador de algodão). O Burkina Faso abrangido pela adaptação às mudanças climáticas e
pelo desenvolvinmento das energias renováveis (projetos de grandes centrais solares). Desde há dois anos que o país
regista níveis de crescimento elevados (+ 5,9% em 2016 e + 6,4% em 2017) e um elevado crescimento demográfico
em grandes cidades como Bobo Dioulasso (+ 11% por ano) e a capital Ouagadougou (+ 7,2% por ano) devendo fazer
face aos problemas gerados: pluição, transporte, saúde… a este respeito mais de 1,7 milhões de pessoas beneficiaram
recentemente do Projeto setorial água no meio urbano (PSEU) organizado com o banco Mundial.
*Os 14 setores da Pollutec 2018 : Gestão dos recursos Água ; Gestão das redes; Recolha-Limpeza; Tratamento dos resíduos

Reciclagem-Reutilização-Matérias& Materiais; Sites e solos; Instrumentação-Metrologia-Análise; Gestão do
ar, dos cheiros e do barulho ; Prevenção e gestão de riscos; Energia (produção e armazenagem); efeciência
energética dos produtos e procedimentos; Ordenamento urbano & mobilidade; Biodiversidade & meios
naturais, Coletivos & Institucionais (apoio, formação, pesquisa ...).
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