Business France Invest
Seminário Green Rio
Benchmarking entre Brasil e França na Utilização
de Recursos Renováveis e Energias Limpas

FIEE Smart Energy
Julho de 2019
WWW.BUSINESSFRANCE.FR

A Business France:
_promove a atratividade da França
_prospecta e acompanha
os investimentos internacionais na França
_ajuda a conduzir seu projeto até o êxito
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UMA EQUIPE DEDICADA A TODAS AS ETAPAS DO PROJETO

_Interlocutores na França e em
mais de 70 países
_Juristas e Especialistas em
financiamento de projetos e
ambiente de negócios para
orientar as melhores soluções.

_Focal points que dominam as
reformas na França, as questões
de mobilidade internacional e os
incentivos públicos.
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O AMBIENTE DE INOVAÇÃO NA FRANÇA
HAUTS-DE-FRANCE
ÎLE-DE-FRANCE

MEDEE

▪ Centro europeu de P&D
▪ Eficiência energética na indústria,
energias renováveis, smartgrids,
transportes...

SYSTEMATIC

▪ 820 membros
▪ Smart factories, gestão inteligente de energia, TIs...
▪ Cluster internacional

BRETAGNE
IMAGE & RESEAUX

PRINCIPAIS POLOS DE ENERGIA

▪ 251 membros
▪ Big Data, IoT, otimização ambiental e
energética, smart building, smartgrids...
▪ Financiamento: € 429 Milhões (~ R$ 2 bi)
CENTRE-VAL-DE-LOIRE

S2E2
▪ 123 membros
▪ Energia marinha, smart building, energia
geotérmica, eficiência energética...
▪ € 427 Milhões (~ R$ 2 bi) financiados

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
TENERRDIS

▪ 216 membros
▪ Transição energética, armazenamento de
energia, micro-grids, smart building...
▪ € 585 Milhões (~2,5 bi R$) financiados
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR
CAPENERGIES

OCCITANIE

DERBI
▪ 170 membros
▪ Geração distribuída, smart building, energy
storage, monitoramento de redes..
▪ € 798 Milhões (~ R$ 3,4 bi) financiados

▪ 545 membros
▪ Eficiência energética industrial, sistemas
de energia para zonas remotas, geração
limpa...
▪ € 1355 Milhões (~5,5 bi R$) financiados
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FRENCH CLEANTECH DAYS 2019
15-17-18 de outubro – São Paulo/ Belo Horizonte/ Rio de Janeiro

Encontre soluções francesas inovadoras de eficiência energética
e tecnologias de redução de CO2
SUA EMPRESA ATUA…
na área industrial, no setor de petróleo e gás,
energético, químico, mineração, agropecuária,
bebidas e alimentos, siderurgia...

SUA EMPRESA PROCURA...
soluções de armazenamento de energia, geotermia,
smartgrids, integração de energias renováveis,
smart building, monitoramento, otimização
energética dos processos industriais, sistemas
inteligentes de gestão de recursos.

PARCEIROS INSTITUCIONAIS
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CONTATOS

Departamento INVEST – Projetos na França
Andréia Carletti
+55 (11) 3087-3170

andreia.carletti.INT@businessfrance.fr

Alexandre Barral
+55 (21) 98026-7600

alexandre.barral@businessfrance.fr

www.businessfrance.fr
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