
Pesquisa e Inovação na area de Smart Energy
Parcerias Publicas Privadas na Belgica:
Os exemplos de Mecatech e Greenwin



No coração da Europa, sede das instituições da UE

▪ 3 Comunidades: francesa (Federação Valonia-Bruxelas), flamenga e alemã

▪ 3 Regiões: flamenga, vãla e Bruxelas-Capital 

(bilíngue)

▪ Competências em P&D: 

❑ Comunidades:

– Educação e pesquisa fundamental

❑ Regiões: 

– Economia e pesquisa aplicada

BELGICA – CONTEXTO INSTITUCIONAL



▪ Wallonie-Bruxelles International : departamento de relações internacionais

de Valonia-Bruxelas

▪ Plataforma de pesquisa – Adidos de Ligação Ciêntifica

sedeados em Universidades parceiras

❑ Identificação de parceiros / financiamentos

❑ Workshops, comitivas

❑ Acompanhamento tecnologico

▪ Agência irmã : AWEX 

❑ Nucléo de parcerias tecnologicas – Rede OWIN – parceria Texas A&M (11 
universidades, 7 inst. Pesquisa, Agência de TT)

❑ Comercialização simultanea / ajuda empresas WB no mercado 

❑ Areas: ciências da vica, Ing. Mecanica, TIC

WBI – PLATAFORMA DE PESQUISA 



PLAN MARSHALL 

Desenvolvimento Economico da Região Valã através da inovação

Plataformas de Pesquisa: parcerias entre universidades, empresas e 
centros de pesquisa → projetos de pesquisa, capacitação e 
internacionalização 

Investimento de 4,5 billiões € entre 2004 e 2014 
Renovado pelo periodo 2014/2019 com um financiamento de 2,9  
billiões de €

Foco desde 2015: capacitação, inovação, desenvolvimento economico e 
territorial, desenvolvimento de energias limpas e economia circular e 
inovação numérica. 

http://planmarshall.wallonie.be/

http://planmarshall.wallonie.be/


POLOS DE COMPETITIVIDADE
OBJETIVOS:  

Promover a Inovação e o Emprego

Definição de 6 prioridades tématicas / polos tématicos



POLO MECATECH – AREAS ESTRATEGICAS  

4 areas estratégicas 6 mercados prioritarios10 tecnologias

Technologias de 
formas (ex : AM..)

Manutenção e 
produção

inteligente

Materials & 
tratamento de 

surfaces

Mecatronica e 
microtecnologias



POLO MECATECH – NUMEROS  

105 projets 
labellized

Investment:  
290MM€

3 Plateforms
(90MM€)

280 
members

2140 jobs 
created by 

cluster 
members



MECATECH - Exemplos de projetos – Inovação Valã para 
Smart Energy

Parceiros do Consortium : 

GreenCom, WOW, Microsys, ACTE, Taipro, ULg, SIRRIS



MECATECH- Exemplos de projetos – Inovação Valã para 
Smart Energy

Parceiros do Consortium : 

Greenwatch, Mentis, ULB, ULg



MECATECH - Exemplos de projetos – Inovação Valã para 
Smart Energy

Parceiros do Consortium : 

AGC Glass Europe, Nomics, UCL, ULg



MECATECH - Exemplos de projetos – Inovação Valã para 
Smart Energy



MECATECH - Exemplos de projetos – Inovação Valã para 
Smart Energy



POLO GREENWIN – AREAS ESTRATEGICAS  

Areas Prioritarias 2016 - 2019 

• Top3 química verde

• Moléculas e produtos de base biológica

• Estirpes microbianas e bioreatores: extração de 
moléculas de alto valor 

• Impacto de produtos de base biológica, a base de 
óleo ou reciclados na saude e meio ambiente

• Top3 prédios sustentáveis e materiais de base biológica

• Funcionalidade, eficacidade energética, segurança e 
matériais seguros

• Materiais inteligentes, técnicas espéciais, 
performances e coleção de dados

• Simulação , conexão de dados e gestão de 
instalações

• Top3 tecnologías ambientais

• Valorização de residúos de construção, minerais e 
biológicos

• Limpeza, distribuição e monitoramento da 
qualidade da agua

• Limpeza e monitoramento da qualidade do ar



POLO GREENWIN EM NUMEROS  

Realizações e membros

200 membros
Atuação: 36% Meio Ambiente, 30% Construção,
29% Quimica, 5% Transversal 
33 projetos financiados = + 99Mio€
Orçamento anual = +1,7 Mio€
3 projetos EU
2 consortiums WALOSCRAP 1&2 (economia circular)
5 redes internationais
800 parceiros e contatos no mundo afora



GreenWin – exemplos de projetos em Smart Energy : prédios

energeticamente eficientes

FRENSIS: desenvolve janelas com propriedades super 

isolantes de vidro duplo com performance térmica

melhorando de 30 % as performances de vidro triple

vendido no mercado

NISHYCEM: desenvolve novas soluções para o tratamento de materiais 
com base de cemento para deixar eles resitentes a penetração da agua, 
extendendo assim a duração de vida desses materiais. A partir da 
integração vertical de um produtor de silicone, um formulador de 
misturas e um produtor de concreto, o consortium desenvolve e valida 
a eficacidade deste novo repelente integral de agua em concretos ultra 
resistentes até concretos ultra leves.



GreenWin – exemplos de projetos em Smart Energy: energia e quimica

verde

PSH: Desenvolve surfaces super-hydrophobicas para o setor da 
construção

CIMEDE: construção de casas passivas / de baixo
consumo energético graças a implementação de um
novo sistema de construção para a produção de
habitações familiaís evolutivas de baixo custo. Os
imovéis são modulavéis e podem estar adaptados de
acordo com a evoluição da familia



GreenWin – exemplos de projetos em Smart Energy : energia e quimica

verde

PHOSBIOL2: desenvolve um processo de produção de bioétanol a partir de 
materiais renovavéis que não competem com alimentação humana
usando biomassa lignocelulosica (grama, resíduos…).
A base do projeto sendo a produção de bioétanol por hidrolise.

LE  COQ VERT (O Galo Verde):  voltado para o desenvolvimento de um novo setor
químico de base biológica no qual biomassa tomaria o lugar de recursos fosséis não
renováveis 

COMPONAT: desenvolve resinas naturais (a partir de óleos liquidos e modificados) 
alteradas para attender as necessidades das empresas.  Estas resinas se comportariam
como poliesters petroquímicos. Este novo produto teria aplicações no setor da construção,
do transporte, dos esportes e da energia eólica.



CLUSTER TWEED – UM PARCEIRO TRANSVERSAL

O CLUSTER TWEED (Tecnologia Valã Energia – Meio Ambiente – Desenvolvimento Sustentável)
Organização voltada o desenvolvimento de empresas ativas no setor.

ATUAÇÃO: 
- Ajuda na montagem de projetos
- Criação de redes
- Grupos de trabalho tématicos
- Estudos de mercado
- Organização de eventos
- Organização de comitivas



OBRIGADA 
THANK YOU !

Julie Dumont – Adida de Ligação Ciêntifica
als.brazil@gmail.com / www.wbi.be

mailto:als.brazil@gmail.com

