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Pollutec : o encontro de negócios do crescimento verde
O Pollutec 2018 realizar-se-á de 27 a 30 de novembro em Lyon Eurexpo. Esta nova edição constitue
uma importante etapa na história do salão: ela marca os 40 anos da criação da marca Pollutec que em
1978, englobava um evento sobre a água e o ar ao qual foi adicionado a gestão de detritos – tudo
temas que faziam parte das grandes linhas das políticas ambientais em restruturação naquela época
em França. A partir de um salão de materiais e equipamentos de tratamento das poluições incluíndo
as sonoras, o Pollutec tornou-se num evento internacional único: hoje em dia já cobre 14 setores
prioritários do ambiente e do clima*, propõe abordagens transversais e integrais – cidade sutentável
e indústria performante – e realça mercados de aplicação específicos como a agricultura e os hospitais.
O Pollutec tornou-se numa exposição de soluções de traitement e de prevenção de todos os setores
do ambiente, um programa de conferências e debates sobre os assuntos no centro do crescimente
verde e de múltiplas possibilidades de encontros e trocas de parceres entre os diferentes profissionais
presentes: expositores, visitantes, eleitos, membros de delegações internacionais ...
Melhorar o aproveitamento dos recursos naturais, lutar contra as mudanças climáticas, melhorar o
quadro de vida e preservar a biodiversidade constituem os desafios fundamentais para os quais o
Pollutec pretende contribuir. O evento reúne os principais atores desses domínios e apresenta as
soluções (produtos e serviços) mais recentes ou em desenvolvimento. A inovação ocupa um lugar de
destaque tanto nos stands como nos espaços dedicados às conferências, debates e pitchs de startups
ou nas entregas de prémios ou troféus. A Vitrina da inovação, organizada pelo PEXE, distingue entre
as inovações apresentadas no salão, as soluções de grande potencial no mercado. O Pollutec confirma
o seu papel de incubadora e de apoio ao albergar uma centena de startups inovadoras.
Todo o mundo converge para a Pollutec
Com cerca de 130 países representados via expositores ou delegações, o Pollutec 2018 sustenta o seu
lugar de envergadura internacional. Com a firme intenção de destacar os mercados emergentes que
representam verdadeiras oportunidades de negócio e cooperação, o salão oferece um espaço próprio
aos países africanos, da América Latina e da Ásia do Sudeste : O Espaço AAA. Após a Costa do Marfim
em 2014, é agora a vez do Burkina Faso, país da zona do Sahel que colocou o ambiente nas suas
prioridades e desenvolve inúmeras competências e savoir-faire, apresentando projetos muito
importantes em matéria de infraestruturas hurbanas e industriais. Entre os principais temas retidos :
a água, os resíduos, a energia, a cidade e a agricultura sustentáveis. Realçamos ainda a presença no
salão de 70 delegados chineses no prolongamento do Fórun franco-chinês de 26 de novembro em
Lyon.
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Um promisor 1º evento paralelo
O Pollutec organisa, nesta edição de 2018, a primeira Semana Internacional para as cidades e
territórios comprometidos com a economia circular, em parceria com a metrópole de Lyon. O
programa deste evento, é elaborado a partir de projetos concretos, recebidos na sequência de um
convite à manifestação de interesse lançado na primavera. Já estão confirmadas as visitas dos
representantes oficias das cidades de Lion, Ouagadougou e Strasbourg, das regiões francesas de
Auvergne-Rhône-Alpes e Occitanie, do land allemand Rhénanie do Nord-Westphalie e da ONU
Ambiente.
Economia circular, plásticos, mar & litoral… : os principais temas do Pollutec 201
O Pollutec coloca em numérioco destaque o crescimento verde, a economia circular, mar & litoral e
ainda o emploi & competências. Para além da cimeira das cidades e dos territórios, a economia circular
será o tema de inúmeras conferências (ex. : o pacote europeu, o roteiro francês, o padrão
experimental AFNOR …) e de animações específicas (ex. : desmantelamento ‘live’ de smartphones). A
questão crucial dos plásticos será abordada sob todos os seus ângulos: prevenção, substituição,
reciclagem, valorização… O focus Mer & Littoral regressa à questão dos plásticos e da restauração e a
preservação de ecosistemas fáceis e irá da economia azul.
Como prova do interesse por essas novas temáticas, o espaço já se encontrava completo no início de
outubro, ou seja dois meses antes da abertura do salão. Através do ‘Numérique & environnement’
será posta em destaque do numérico nas soluções ambientais avec de nombreux exemples concrets
dans l’ensemble des secteurs du salon. Para além do espaço emprego e da programação sutentada
pelo salão durante os 4 dias do eventos, uma Journée Emploi a 30/11/018 será a ocasião para receber
uma série de Job datings entre os estudantes e a DRH ou diretores de empresas à procura de
colaboradores. Uma iniciativa promissora apeasr de o recrutamento constituir o principal travão ao
desenvolvimetno das eco-PME.
Esperamos por si no encontro dos negócios: conexões a todos os níveis
Pioneiro no relacionamento entre os diversos atores do ambiente, o Pollutec reforça a sua platafora
destinada a favorecer as conexões entre os participantes (expositores, visitantes intervenientes, etc.)
antes do evento. Qualquer um se pode registar e beneficiar de recomendações de contactos e do
agendamento de reuniões em função dos seus centros de interesse. Diversas operações específicas
são propostas, como por exemplo o Green Days o Auvergne-Rhône-Alpes membro da Enterprise
Europe Network, os encontros com Rencontres Industrie com referências à água, à energia, aos
resíduos e riscos na indústria, os Rencontres Collectivités com os serviços técnicos das vilas e os Job
datings no decorrer do dia Emploi (emprego) de 30/11/018, sem esquecer os encontros aguardados e
as oportunidades de matchmaking.
Bem vindos ao Pollutec 2018 : aguardam-vos inúmeras animações para festejar os 40 anos da marca.
*Os 14 setores do Pollutec: Gestão dos recursos dem água, Gestão das redes, Collection-Cleaning-Cleansing, tratamento dos
resíduos, Reciclagem -Réemploi-Matières & Materiais, Sites & solos, Instrumentação-Métrologia-Análise, Gestão do ar, dos
odores e do barulhoPrevenção e gestão dos sites, Energia (produção e armazenamento), Eficiência energética dos produtos e
dos procedimentos … Ordenamento urbano e mobilidade, Biodiversidade & meios naturais, Coletivos & institucionais (apoio,
formação e pesquisa.)
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