WASSER BERLIN
INTERNATIONAL
(Feira Internacional da Água de Berlim)
Feira Profissional e Congresso para a Gestão dos Recursos Hídricos

Dados estatísticos (referentes ao ano de 2015)
Área total (m2)

36.000

2

13.156

Área útil (m )
2

Área de exposição adicional (m )

3.552

Total de expositores

557

dos quais estrangeiros

118

de ... países

26

Visitantes profissionais
dos quais estrangeiros
Países representados

22.686
24,4%
104

Participação: pavilhão/stand de uma frente,
2
2015 (EUR/m )

170,00

Frequência
Próxima edição

bienal
28–31/03/2017

A WASSER BERLIN INTERNATIONAL é a plataforma de marketing internacional especializada
alemã dedicada à temática da água.
A WASSER BERLIN INTERNATIONAL é a única feira profissional que cobre todo o circuito da água e
oferece produtos, soluções técnicas e serviços virados para todos os setores da gestão dos recursos
hídricos e que os representa no planeamento do pavilhão: a começar pela captação da água, passando
pelo tratamento e distribuição da água e a utilização de águas residuais, acabando na eficiência
energética.
Oferta da feira profissional
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Captação de água
Tratamento da água
Distribuição de água
Transporte de águas residuais
Tratamento de águas residuais/tecnologia de tratamento de águas residuais
Infraestruturas de água NO DIG
FLOOD MANAGEMENT BERLIN/proteção contra cheias
Serviços de TI
Controlo de qualidade/ciência/investigação
Utilização de águas residuais
Tecnologia de medição, regulação e análise/eficiência energética
Recuperação energética
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Congresso
O congresso será organizado pela associação WASSER BERLIN e.V. (Associação das Águas de Berlim).
O congresso será realizado num fórum fechado integrado na feira profissional. Em blocos de conferência
curtos, de duas horas, serão debatidas as temáticas atuais da economia, indústria e ciência.
O fórum Blue Planet é a plataforma política da WASSER BERLIN INTERNATIONAL. Os responsáveis
pelas temáticas abordadas são o Ministério Federal do Meio Ambiente, da Proteção da Natureza, da
Construção e da Segurança dos Reatores, a Administração do Senado para a Economia, Tecnologia e a
Investigação de Berlim, assim como a Messe Berlin GmbH. O fórum Blue Planet é organizado pela
associação German Water Partnership e. V. (GWP).
O preço de participação no congresso está incluído no preço do bilhete da feira.
Os simpósios profissionais – segmentos de exposição ao pormenor
Sob a égide de associações e de organizações competentes são realizados simpósios profissionais que
terão como objetivo aprofundar os conteúdos principais abordados pela feira profissional. O setor da
infraestrutura de água com as temáticas da construção de condutas e NO DIG será completado por um
programa de conferências de dois dias. O simpósio de renome dedicado à construção de poços será
disponibilizado para a área da captação de água e será reconhecido como ação de formação contínua.
Acompanhando o segmento da feira profissional FLOOD MANAGEMENT BERLIN será realizado um
simpósio de um dia, organizado e conduzido pela associação WASSER BERLIN e. V.
Fórum internacional
O fórum internacional destina-se à apresentação de mercados internacionais e às suas oportunidades de
participação. O fórum é organizado pela Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft. Abwasser und Abfall
e.V (DWA) e a German Water Partnership e. V. (GWP).
WASsERLEBEN (VIVER A ÁGUA) - Show interativo dirigido ao público
Experimentar, descobrir, investigar. Pretende-se aqui sensibilizar a geração vindoura, de forma lúdica,
para a importância do recurso hídrico. Destinado a alunos, professores e a todos os interessados que
desejam obter uma visão geral sobre a temática da água.
Excursão profissional – WASSER BERLIN INTERNATIONAL
A WASSER BERLIN INTERNATIONAL irá apresentar projetos de construção inovadores em Berlim e
dará exemplos concretos de processos modernos utilizados no tratamento de água potável e de águas
residuais. A excursão será organizada sob a égide da empresa Berliner Wasserbetriebe.
Visitantes profissionais
Decisores ligados à economia da água provenientes do sector público e privado, engenheiros,
profissionais da construção civil e da indústria de construção subterrânea, construção de poços, de
estações de tratamento da água e outros sectores, representantes de organizações nacionais e
internacionais, compradores profissionais, representantes de associações e instituições, representantes
da ciência, investigação e política.
Parceiros da feira profissional
−
−
−

DVGW - Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. (Associação Alemã dos Sectores de
Água e do Gás)
FIGAWA - Bundesvereinigung der Firmen im Gas- und Wasserfach e.V. (Associação Nacional das
Empresas dos Sectores da Água e do Gás)
International Water Association IWA

Organizador
Messe Berlin GmbH, Messedamm 22, 14055 Berlin
Responsável: Cornelia Wolff von der Sahl
Telefone: +49 30 3038 2085, Telefax +49 30 3038 2079,
wasser@messe-berlin.de; www.wasser-berlin.de

