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DESCRIÇÃO 
RemTech Europa, Conferência Internacional e Exposição de tecnologias em mercados de remediação de terras e água, 

está marcada para 19 a 23 de setembro de 2022. Os dois primeiros dias da conferência, de 19 a 20 de setembro, serão 

totalmente digitais e transmitidos em streaming. Os outros três dias de 21 a 23 de setembro serão híbridos de forma 

presencial, mas também transmitido através da plataforma Remtech.  

Qualquer um no mundo será capaz de acompanhar todas as sessões durante todos os 5 dias. 

O objetivo da Conferência é compartilhar informações sobre conhecimento, inovação e estudo de casos, para incentivar 

o desenvolvimento de processos de remediação e a aplicação de novas tecnologias sustentáveis e colocar em contato 

direto os fornecedores com de serviços e novas tecnologias disponíveis com os donos dos problemas. RemTech Europe 

também fornece um plataforma para discussão entre as partes interessadas.A agenda é rica e visa promover o 

compartilhamento de conhecimento e intercomunicação entre todos partes relevantes. Envolve todas as principais 

partes interessadas europeias. A conferência anual RemTech Europe terá um resumo do mercado europeu e das 

tendências de desenvolvimento. A participação é gratuita. 

 

CHAMADA PARA RESUMO - PRAZO DE 31 DE MAIO primeira chamada - 30 de junho apenas 
para empresas privadas. 
Para enviar seu resumo e participar das sessões oficiais da RemTech Europe, por favor  

enviar um resumo incluindo: Título da apresentação, nome/nomes do autor/orador,  

Afiliação, Contatos (e-mail e número de telefone do orador principal). 

Por favor, use o seguindo o modelo e enviá-lo em .doc arquivo (preferido) ou .pdf formato. O prazo 

da primeira chamada é 31 de maio para órgãos públicos, universidades, ONGs, a última chamada 

está marcada para 30 de junho e é reservado apenas para empresas privadas. 

Uma taxa de participação de 800€ é solicitada para as empresas privadas. Alguns resumos serão 

selecionados para um número de publicações científicas especiais da revista SETAC "Avaliação e 

Gestão Ambiental Integrada" dedicado à Remtech Europe SEM CUSTO PARA AUTORES. 

MODELO 

http://www.remtechexpo.com/images/2022/EUROPE2022/RemtechExpo_Europe_Abstract_Template_2022.doc 

CONTATOS RemTech Expo Office, secretariat@remtechexpo.com 

 

COMO PARTICIPAR COMO ATENDENTE 
Para seguir online, basta se cadastrar com um e-mail válido nas sessões em que estiver interessado 

(http://www.remtechexpo.com/index.php/en/description/remtech-europe). 

Para participar presencialmente das reuniões você precisa se inscrever no site da Remtech. Você poderá participar de 
toda as sessões da conferência, é completamente gratuito para todos. 
(http://www.remtechexpo.com/index.php/en/visitors/visitors-subscription). 

 

POR QUE EU DEVERIA PARTICIPAR? HÁ 7 RAZÕES! 
COLHER os benefícios de apresentações técnicas em duas faixas de sessões paralelas onde serão recebidas mensagens e 
conclusões ativamente discutidas e completamente transmitidas. 
AVALIE as mais recentes tecnologias e produtos onde você pode interagir diretamente com vários fornecedores que 
podem responder às suas perguntas in loco e forneça soluções para suas preocupações mais urgentes. 
MESTRE de apresentações focadas e relevantes sobre aspectos teóricos e práticos atuais do meio ambiente saúde, 
ciência e engenharia, bem como temas de interesse específicos do setor relacionados. 
TURN UP desenvolvimentos de ponta com base em projetos concluídos e/ou evidências conclusivas dentro do áreas de 
saúde ambiental, ciência e engenharia. 

EXPERIMENTE uma troca interativa e vigorosa de ideias relacionadas ao ambiente mais importante da atualidade 
questões de pesquisa em saúde, ciência e engenharia. 

http://www.remtechexpo.com/images/2022/EUROPE2022/RemtechExpo_Europe_Abstract_Template_2022.doc
mailto:secretariat@remtechexpo.com
http://www.remtechexpo.com/index.php/en/description/remtech-europe
http://www.remtechexpo.com/index.php/en/visitors/visitors-subscription
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CONECTE-SE com centenas de profissionais do setor. Com duas recepções, cafés da manhã, almoços e várias paradas 
para networking, você terá a chance de fazer novos contatos com a indústria e estabelecer ainda mais as já existentes 
relações comerciais. 
TER RELAÇÕES com os professores e apresentadores cuidadosamente selecionados que consiste nos principais 
especialistas do mundo dentro das comunidades acadêmicas, regulatórias e de consultoria ambiental. 
 

QUEM PARTICIPARÁ? 
A RemTech Europe atrairá líderes e principais partes interessadas da academia, governo, comunidade reguladora bem 

como proprietários de empresas, agências privadas de consultoria e vários outros profissionais ambientais. Aqui estão 

apenas alguns dos cargos que você encontrará: CEOs, Cientista Chefe, Hidrogeólogo Chefe, Diretor de Projetos 

Ambientais, Engenheiro de Tratamento de Água Potável, Químico Ambiental, Engenheiro de Remediação Ambiental, 

Ambiental Cientista do Projeto, Engenheiro Ambiental de Campo, Geoquímico Principal, Diretor de Projetos, Regulador, 

Engenheiro de Remediação, Microbiologista de Pesquisa, Gerente de Projetos de Restauração, Geólogo Sênior de 

Engenharia, Toxicologista, Vice Presidente da P&D, Engenheiro de Tratamento de Águas Residuais. 

 

PROGRAMA PROVISÓRIO 

Sessões plenárias  
Cada sessão será de 1h30 com dois será seguido por um diálogo 
interativo onde professores serão entrevistadores e 
palestrantes serão painelistas, com espaço para perguntas e 
pensamentos do público amplo. 
 

Cursos de capacitação  
Eles se concentrarão em tópicos que estão em alta com 

treinadores específicos e relevantes mundialmente. 

 

Demonstrações ao vivo 
Algumas empresas selecionadas transmitirão o uso de suas 

tecnologias patenteadas de sua sede ou no áreas verdes fora 

ferrara Fiere. A sessão de demonstração ao vivo é pretendia 

destacar a parte técnica e não o lado comercial. 

 

Concurso de pôsteres  
A RemTech Europe organizou um concurso de pôsteres. Prazo 

para apresentação é 31 de maio. 

 

Sustainathon 
Seguindo em frente a partir do ano passado, Remtech Europe vai 

organizar "Sustainathon 2022": uma maratona de 24 horas de 

palestrantes em todo o mundo sobre como eles estão 

implementando remediação sustentável e uso da água em um 

contexto de objetivos de desenvolvimento sustentável, n.11 e 

n.6. Apresentações devem destacar diferentes perspectivas e 

experiências sobre gestão ambiental adequada. Proponha seu 

discurso enviando um resumo para 

secretariat@remtechexpo.com com "Sustainathon 2022" no assunto do seu e-mail.  
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PRINCIPAIS TÓPICOS DA CONFERÊNCIA 
 

 

 

  

MICROPLÁSTICAS 

PFAS 

EMERGING 

CONTAMINANTES 

NEXO ENTRE AS ALTERAÇÕES 

CLIMÁTICAS E O SOLO 

HRSC 

DIGITAL 
INOVAÇÃO 

SUSTAINABLE 
REMEDIATION 

SOLUÇÕES DE 
BASE NATURAL 

TRATAMENTO DE 
EFLUENTES 

ENERGIA 
GEOTÉRMICA 

MONITORIZAÇÃO 

DA SAÚDE HUMANA 

DNAPL & LNAPL 
REMEDIAÇÃO 

VAPOR 

INTRUSÃO 

ATERROS 

PORTOS E PARQUES 
INDUSTRIAIS 

GESTÃO DOS 
SEDIMENTOS 

SÍTIOS 
RADIOACTIVOS 

DRUGS PESTICIDES 

1,4 DIOXANE NANOMETERIALS 

JUSTIÇA 
AMBIENTAL 

CARACTERIZANDO A 
SAÚDE DO SOLO 

DOS RESÍDUOS À 
ENERGIA 

SITES MILITÁRIOS 

QUÍMICAS 
SENSORES 

DIFFUSE 
POLUIÇÃO 

SITES DE 
MINERAÇÃO & 

MINAS DE CARVÃO 

SUSTENTÁVEL 
REMEDIAÇÃO 

CIRCULAR 
ECONOMIA 

PREVENÇÃO DE 
ACIDENTES 

TRATAMENTO DE 
ÁGUAS PLUVIAIS 

DUE DILIGENCE AVALIAÇÃO DE 
BENS IMOBILIÁRIOS 
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COMITÊ CIENTÍFICO 
A composição do COMITÊ CIENTÍFICO representa muitas instituições europeias e internacionais. Christian 
Andersen, Diego Angotti, Veronique Antoni, Thomas Aspray, Patrizia Bianconi, Baran Bozoglu, Antonio Callaba de 
Roa, Said El Fadili, Marco Falconi, Nicolas Fatin-Rouge, Stephanie Fiorenza, Jorg Frauenstein, Josè Carlos Gouvea, 
Wouter Gevaerts, Deyi Hou, Nicola Harries, Róbert Jelínek, Joytishna Jit, Grzegorz Malina, Edith MartinezGuerra, 
Kine Martinsen, Dietmar Müller-Grabherr, Paul Nathanail, Jussi Reinikainen, Natalia Rodríguez Eugenio, Juliana 
Rolla de Leo, Pedro Sifuentes, Claudio Sorrentino, Frank Swartjes, Nino Tarantino, Pavlos Tyrologou, Marvin Unger, 
Olcay Unver, Antonella Vecchio, Erika von Zuben, StephenWeber, Christiane Wermeille e Piotr Wojda são parte do 
COMITÊ CIENTÍFICO. 

   

   

  



 

 
 


