
15 de Novembro

 REUNIÕES B2B - Soluções Tecnológicas para a
Descarbonização Setorial/Industrial



PORQUÊ PARTICIPAR?
Terá a oportunidade de conhecer 5 das maiores empresas finlandesas
no setor das CleanTech. 

O evento é promovido pela Business Finland e pretende promover a
disseminação do enorme potencial das empresas finlandesas no âmbito
do setor de soluções CleanTech, nomeadamente soluções que
contribuem para a descarbonização da indústria. 

O evento contará com a participação de 5 das mais inovadoras empresas
finlandesas do setor que estarão a apresentar soluções de diferentes
áreas.

Soluções para:

15 DE NOVEMBRO
Realização das reuniões B2B em
Lisboa (Hotel do Bairro Alto)

QUEM É A BUSINESS FINLAND?

Tratamento de águas residuais
(contendo metais solúveis)

Tecnologia para limpeza
industrial

Gestão de resíduos

Armazenamento de energia

Biocombustíveis e soluções de
refinação de resíduos 

Soluções para gases fluorados



BUSINESS
FINLAND

UMA ORGANIZAÇÃO DO GOVERNO FINLANDÊS

A Business Finland, sediada em Helsínquia, é a
organização finlandesa de financiamento da
inovação, comércio, investimento, e promoção de
viagens. Emprega mais de 760 funcionários,
distribuídos globalmente por 40 escritórios e 20
escritórios regionais na Finlândia.

A Business Finland é um acelerador de crescimento
global, apoiando as empresas a tornarem-se
globais e financiando a inovação. 





BMH TECHNOLOGY OY

SOLUÇÕES DE
REFINAÇÃO DE RESÍDUOS

A BMH Technology é uma empresa finlandesa fundada em 1929,
contando com quase 100 anos de experiência. Oferece soluções
de refinação de resíduos à escala industrial e manuseamento de
biocombustíveis.

A BMH fornece uma tecnologia inovadora que reforça a utilização
de combustíveis sustentáveis, ajuda os clientes a reduzir as suas
emissões de CO2, diminui a deposição em aterro, bem como
aumenta a recuperação e reciclagem de materiais.

MANUSEAMENTO DE
BIOCOMBUSTÍVEIS

OUTROS SERVIÇOS

SERVIÇOS

https://www.bmh.fi/plant-solutions/waste-refining-solutions/
https://www.bmh.fi/plant-solutions/solid-biofuel-handling-solutions/
https://www.bmh.fi/services/


ECO SCANDIC OY

SOLUÇÕES PARA O CICLO DE VIDA
DOS FLUÍDOS REFRIGERANTES

SISTEMA DE RASTREIO
DE CILINDROS

A Eco Scandic opera no mercado desde 2016 e oferece soluções
para a gestão do ciclo de vida de fluídos refrigerantes. É a única
empresa no Norte da Europa com uma licença end-of-waste e
ambiental válida para este tipo de serviços. Desde a sua criação,
conseguiu recuperar o equivalente a mais de 151 toneladas de
fluído refrigerante, prevenindo a emissão de mais de 300
toneladas de CO2.

A empresa aceita refrigerantes usados nas suas instalações em
Estocolmo, Suécia, de onde são enviados para a sua sede em
Helsínquia para processamento. Recuperam e reciclam o gás-F a
ser tratado, incorporando-o novamente na cadeia de valor.

CONTROLO DE QUALIDADE DE
FLUÍDOS REFRIGERANTES

LEASING DE GASES
FLUORADOS

SERVIÇOS

https://ecoscandic.fi/en/services/refrigerant-lifecycle-solutions/
https://ecoscandic.fi/en/services/cylinder-tracking-system-cts/
https://ecoscandic.fi/en/services/refrigerant-quality-control/
https://ecoscandic.fi/en/services/f-gases-as-a-service/


EPSE OY

MAIS INFORMAÇÃO
SOBRE OS SERVIÇOS

A EPSE Oy é uma empresa finlandesa especializada no
tratamento de águas residuais contendo metais solúveis
gerados em processos industriais e mineiros.

O processo começa no Laboratório EPSE com a análise de uma
amostra de água. Após a análise, a funcionalidade do método
EPSE™ é determinada com uma pilotagem nas instalações do
cliente nas condições do mesmo. A solução global final é
alcançada com o acordo de licença do método EPSE™ que
contém o produto químico EPSE™.

O método EPSE™ tem aplicabilidade em diversas áreas,
nomeadamente na:

Indústria mineira
Indústria metalúrgica
Indústria de resíduos
Indústria papeleira
Indústria química
Indústria do petróleo e gás

Indústria da construção
Indústria automóvel e
aeroespacial
Indústria elétrica
Indústria médica
Indústria da energia

https://www.epse.fi/en/solutions/


MERUS POWER OY

MAIS INFORMAÇÃO
SOBRE OS SERVIÇOS

A Merus Power é uma empresa global de CleanTech que
concebe, fabrica, vende e fornece soluções para o 
 armazenamento de energia elétrica. 
A solução da empresa assenta na eletrónica de potência escalável
e modular, tecnologias de software inteligente e conhecimentos
de engenharia elétrica. 

A sua tecnologia inovadora Merus™ permite a utilização dos seus
produtos e serviços numa vasta gama de aplicações, em
particular:

Indústria do ferro e metal;
Indústria  mineira;
Indústria cimenteira;
Indústria do petróleo e gás;
Plantas de tratamento de água e águas residuais;
Energia renovável.

MAIS INFORMAÇÃO
SOBRE OS PRODUTOS

https://www.meruspower.fi/services/
https://www.meruspower.fi/products/


NIRAFON OY
A Nirafon Oy conta com mais de 30 anos de experiência na
engenharia, produção e instalação de sistemas e dispositivos
de limpeza acústica. 

A Nirafon tem capacidade de conceber soluções para superfícies
de transferência de calor de uma vasta gama de temperaturas,
sendo a única empresa a operar no mercado que fornece
soluções para aplicações onde as temperaturas ascendem aos
1500ºC.

Indústria do cimento;
Indústria papeleira;
Indústria cerâmica;
Indústria da energia e refinaria.

As soluções que oferecem são transversais e aplicáveis em
diversas indústrias, em particular na:

MAIS SOBRE OS SEUS PRODUTOS
NCSD PNEUMATIC ACOUSTIC

CLEANERS

https://nirafon.com/index.php/ncsd/
https://nirafon.com/index.php/acoustic-cleaners/


COMO 
PODE

PARTICIPAR?

RESPONDA ÀS INFORMAÇÕES
SOLICITADAS

AÇEDA AO NOSSO
FORMULÁRIO

O NÚMERO DE VAGAS É
LIMITADO. 

GARANTA A SUA!

1

2

4APÓS A SUA INSCRIÇÃO
IREMOS ENTRAR EM

CONTACTO CONSIGO
PARA COMPREENDER OS

SEUS OBJETIVOS

IREMOS AGENDAR
REUNIÕES B2B COM AS
EMPRESAS QUE FOREM

DO SEU INTERESSE

3

AS REUNIÕES B2B
OCORRERÃO EM LISBOA,
NO HOTEL MUNDIAL A 15

DE NOVEMBRO

4

https://form.jotform.com/222911485447056
https://form.jotform.com/222911485447056


ENTRE EM
CONTACTO
CONNOSCO

PARA MAIS
INFORMAÇÕES

PESSOA DE CONTACTO

CONTACTO

EMAIL 

LILIANA SILVA

(+351) 934 707 845

LILIANA.SILVA@MARKETACCESS-GLOBAL.COM

PESSOA DE CONTACTO

CONTACTO

EMAIL 

PATRÍCIA ALVES

(+351) 937 751 896 

PATRICIA.ALVES@MARKETACCESS-GLOBAL.COM



OBRIGADA


