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Muitos ministros nacionais e internacionais e autoridades locais participaram 
nesta edição especial  

 
 
Barbara Pompili, Ministra francesa da Transição Ecológica deu-nos a honra da sua presença na 
sessão de abertura da feira Pollutec Online, e Bruno Le Maire, Ministro francês da Economia e 
das Finanças na apresentação dos 20 vencedores do concurso lançado pelo Departamento do 
Tesouro Francês no âmbito do Fundo de Inovação Verde para o Auxílio ao Setor Privado e 
Pesquisa (FASEP).  
 
No plano internacional, Alain-Claude BILIE-BY-NZE, Ministro do Estado do Gabão, Ministro da 
Energia e dos Recursos Hídricos e Bruno Jean-Richard ITOUA, Ministro do Ensino Superior 
congolês, e ex-Ministro da Energia e da Hidráulica, participaram na sessão sobre o 
financiamento de projetos de infra-estrutura de energias renováveis em África, organizada pela 
ADEA (Associação para o Desenvolvimento Empresarial na África 
 

   Pollutec Online: um “novo” evento a não perder     
Confrontada com a crise sanitária e os seus impactos na 
organização de eventos, a feira Pollutec adaptou-se, 
oferecendo um evento de qualidade, tendo reunido 
empresas e expositores nacionais e internacionais em torno da transição energética.  
 
Os países mais representados no evento (além da França) foram a Tunísia – convidado de honra 
desta edição que aproveitou a oportunidade para realçar temas importantes como: proteção e 
gestão das águas, gestão de resíduos e eficiência energética assim como as energias renováveis 
- e a Suíça.  
 
Os Green days, reuniões de negócio 100% on-line organizadas pela Câmara de Comércio e 
Indústria da região Auvergne-Rhône-Alpes, membro da Enterprise Europe Network, também 
foram um sucesso, com a organização de 3.100 encontros entre novos clientes, fornecedores e 
parceiros de cerca de 60 países. Um recorde para a Pollutec! 
 

TOP 10: consultas por país 
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Pollutec 2021, a tão aguardada sessão híbrida 
 

 
Esta primeira edição 100% digital, que pretendemos repetir em anos pares, revelou ser uma 
excelente forma de envolver a comunidade Pollutec - expositores e visitantes – e de abrir 
caminho para uma edição “híbrida” em 2021, combinando o cariz humano das interações com 
as vantagens práticas de uma feira digital.  
 
A edição de 2021 realizar-se-á entre 12 e 15 de outubro em Lyon Eurexpo, e centrar-se-á na 
economia circular assim como nos primeiros efeitos do pacote de estímulo do governo 
“ecologia / transição energética”. A Tunísia será o convidado de honra e confirma-se o 
lançamento da Pollutec Sea & Coastline em 2021, como parte integrante da Pollutec 
 
 

PRETENDE VISITAR OU EXPOR NA FEIRA POLLUTEC EM 2021?  
ENTRE EM CONTACTO CONNOSCO 

 

Leonor Bello (visitantes) bellol@promosalons.com 

Sofia Micael (expositores) micaels@ccilf.pt 

Promosalons / CCI luso-française Tél.: (+351) 213 241 997/95 
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