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Pollutec 2020 : soluções concretas para um novo modelo ecológico
Pollutec, o Evento generalista ambiental, único no seu género regressa a Lyon Eurexpo de 1 a 4 de
dezembro próximos. Inovação, avaliação, tendências emergentes…, o Pollutec oferece-nos a
possibilidade de fazer um balanço de todos os setores1), seja nos stands, nos debates e conferências
no quadro de animações específicas…. A adaptação às mudanças climáticas, a economia circular e os
novos modelos energéticos constituem os três eixos temáticos desta edição de 2020 que propõe
igualmente diversos focos tecnológicos sobre temas centrais da atualidade como os plásticos, os
micropoluentes & poluentes emergentes e os metais estratégicos e um zoom global sobre o emprego
e as novas profissões da transição ecológica. Uma edição articularmente promissora que registava em
dezembro de 2019, ou seja um ano antes da realização do certame, 70 % das vendas já efetuadas,
inúmeros líderes confirmados e um excelente desenvolvimento internacional.
Um salão construído em parceria com os melhores especialistas
O Pollutec apoia-se num comité de organização, constituído por especialistas dos diferentes setores
representados que em conjunto, contribuem para a elaboração de conteúdos e animações virados
para a atualidade e para as evoluções dos mercados. Já estão confirmados os Espaços Reciclagem (com
a Federec), Biogaz (Biogaz Vallée, Club Biogaz, ATEE), Sites e solos (UPDS), Trabalhos sem escavações
(FSTT), Amiante (Réso A+), Resíduos de estaleiros (SEDDRe), Engenharia (OPQIBI, CINOV, AITF) e os
Forums Biovdiversidade & ambientes naturais, Água & Saneamento, Energia, Gestão de resíduos,
Indústria sustentável, Gestão de riscos, Cidades & territórios sustentáveis, Agricultura & clima
(novidade).
A Inovação, o motor do salão Pollutec
Verdadeira razão de ser do salão, a inovação ecológica volta a ser o ponto alto do Pollutec. Os
expositores que tenham anunciado as suas inovações em paralelo ao evento, terão uma maior
visibilidade antes durante e após o salão. O « pitch ring » (espaço de pitchs para as startups, TPE ou
PME inovadoras) será desmutiplicado nos setores Água Resíduos e energia, para ficarem mais
próximos dos atores e dos diretores de todas as fileiras. Serão realizadas entrevistas a expositores
inovadores nos seus próprios stands. Estão previstas conferências e ateliês específicos nos fóruns no
novo espaço plenário, percursos temáticos e ferramentas de sinalização, materiais e virtuais
disponíveis para facilitar a visita (ex. : ‘dalles innos’, appli dédiée…). A Inovação ecológica também será
posta em valor através de prémios e de troféus entregues no decorrer do salão.
Um salão Internacional que responde a interrogações planetárias
Mais uma vez, o Pollutec acolhe inúmeros pavilhões e delegações europeias e de todo o mundo(2). Dos
Países Baixos aguardamos a temática da água e de diversos países do norte da Europa, a energia e a
eficiência energética. Reeditamos o espaço África em que iremos receber, entre ouros, a Tunisia com
a apresentação de desafios e oportunidades nos domínios da água/saneamento e resíduos perogosos,
ou ainda a associação Bond’Innov que está muito aplicada na promoção da inovação entre a Europa e
a África.
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Também está prevista uma conferência com o balanço da 28ª Cimeira África-França, direcionada este
ano para as cidades sustentáveis. As regiões da Ásia e da América far-se-ão representar por
profissionais e institucionais Coreia do Sul, Taïwan, Tailândia, Vietename, Brasil, Canadá, Chile e
Colômbia.
O Pollutec 2020 volta a organizar a operação cidades e territórios envolvidos na economia circular com
diversos parceiros especializados. O objetivo é o de apresentar aplicações concretas de otimisação
territorial de fluxos e atividades (materiais, alimentação, resíduos, etc.) nas várias cidades da UE.
A fim de confirmar a sua vocação de promotor de encontros o Pollutec volta a acolher inúmeras
reuniões de negócios.
Novo : um mega-demonstrador de Água
Das animações já inscritas no programa, realçamos o mega demonstrador ‘smart water’ destinado a
mostrar as soluções inovadoras dedicadas do pequeno ciclo da água, à captura de água potável ao
tratamento de águas usadas.
Novo: Pollutec Mar & Littoral

As soluções para o mar e o litoral. Características da evolução do salão, essas soluções começaram pelo
tratamento das poluições acidentais, de águas de resíduos ou de lastro, em seguida pelo desmantelamento
de barcos, das motorizações dos navios, etc. Hoje em dia cobrem também as energias marinhas, as
biotecnologias marinhas e a restauração dos meios. Aós um primeiro espaço temático a partir de 2002 e da
organização progressiva de um Fórun específico – com um grande plebescito para o de 2018, os
organizadores do salão lançam este ano o Pollutec Mar & Litoral em conjunto com o Pollutec. Este novo
ponto de encontro irá reunir num local único as soluções ambientais dedicadas às atividades dos territórios
do litoral e das atividades marítimas: soluções de gestão dos riscos, de poluições, de preservação dos
ecosistemas, de ordenamento do território, soluções que facilitam a transição do setor marítimo e soluções
de valorização de recursos marinhos.

Uma nova entidade para o Pollutec
Os mais recentes estudos científicos (GIEC, IPBES, GIER, ONU) assim como o relatório SOER2020 da l’UE
sobre o estado ambiental na Europe vão no mesmo sentido: as atuais trajetórias em matéria de clima,
biodiversdade e recursos não são sustentáveis e torna-se cada vez mais urgente alterá-los. A década que se
inicia
é
crucial
para
amplificar
e
acelerar
a
aplicação
de
ações
necessárias, em particular as que visam a transformação do principais sistemas de produção e de
consumo (alimentação, energia, mobilidade…). O Pollutec, há mais de 40 anos percursor, decidiu salientar
a necessidade de acelerar. O seu novo logotipo integra o simbolo do rápido avanço e chama a atenção sobre
o « tec ». A sua linha de base confirma o dinamismo do salão na identificação dos atores dos atores e das
soluções inovadoras. Chamamos a atenção para que mesmo estando elas presentes há já muito tempo no
salão, (cf. eficiência energética, EnR&R, valorização energética dos resíduos…), as soluções energéticas
fazem agora parte integrante da definição do Pollutec.
1) Setores 2020 : Gestão de águas, Gestão de resíduos, Energia & eficiência energética, Espaços e solos, cidade sustentávelQualidade do arodores-barulhotInstrumentação-Metrologia-Automation, Gestion des risques, Biodiversité & milieux naturels, Collectifs et institutionnels. 2)
Sont déjà confirmés les pavillons Bavière, Belgique (2), Chine, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse. D’autres sont en attente de confirmation.
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