Benchmarking na FIMAI
(Feira Internacional de Meio Ambiente Industrial e Sustentabilidade)
Brasil, outubro 2016

Quando? Onde? Quem?
De 4 a 6 de outubro de 2016 decorreu, na cidade São Paulo, Brasil
a FIMAI ECOMONDO– Feira Internacional de Meio Ambiente
Industrial e Sustentabilidade.
Segundo a organização, a XVIII edição da FIMAI teve como objetivo
estabelecer pontes entre gestores públicos privados de empresas e
investidores nacionais e internacionais, promovendo o intercâmbio
de tecnologias, equipamentos e serviços em prol do
desenvolvimento sustentável.
A APEMETA esteve presente numa ação de Benchmarking onde
conheceu as entidades representadas na FIMAI, assim como
divulgou ativamente as capacidades e valências do setor das
tecnologias ambientais portuguesas.

O que aconteceu?
Paralelamente aos expositores presentes na FIMAI ocorreram
também uma panóplia de eventos onde se pretendeu dinamizar
espaços de discussão, tais como:
• Praça de Eficiência Energética;
• Praça de Gestão Ambiental;
• Palco de Inovações;

• Ciclo de Palestras;
• Seminário Simai-Oil Spill;
• LowCarbon Business Action in Brazil.
Durante estes eventos foram abordadas várias temáticas, tais
como: técnicas e sistemas para a redução do consumo energético e
promoção da eficiência energética nas empresas, processos e
atividades que permitem um melhor aproveitamento e
reaproveitamento de insumos e recursos dentro do conceito da
economia circular, resíduos sólidos e emergências ambientais.

Quem estava presente?
Na FIMAI estiveram presentes diversos expositores, ligados de alguma forma à área do ambiente e
sustentabilidade.

Quem estava presente?
Tipologia das entidades/empresas presentes na FIMAI

Água

Consultoria
V ários

Energia

Logística
Regulamentação Ambiental
Recicladores de Solventes
Software
Institucional
Remediação Ambiental
Mobiliário Ecológico
Contentores

Resíduos

Óleos químicos; Aditivos
Projetistas
Consultoria e Assessoria Empresarial

Vários

Câmbio
Negócios e Comércio
Segurança/Vigilância

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE EMPRESAS
DE TECNOLOGIAS AMBIENTAIS

www.apemeta.pt
SEDE
Campo Grande, 294, 2.º esq.º e dt.º
1700-097 Lisboa | Portugal
geral@apemeta.pt | T +351 217 506 000
F +351 217 506 009
DELEGAÇÃO
Rua da Alegria n.º 1988, Sala 4
4200-024 Porto | Portugal
geral.porto@apemeta.pt | T +351 226 062 025

