
SMAGUA 2008: O ENCONTRO DE REFERÊNCIA

PARA AS INDÚSTRIAS DA ÁGUA E DO MEIO AMBIENTE 

A Feira de Saragoça promoverá, entre os dias 11 e 14 de Março de 2008, a XVIII edição de 

SMAGUA, o Salão Internacional da Água, e a VIII edição do Salão do Meio Ambiente. Pelo 

seu acentuado carácter inovador, ambos os eventos constituem um encontro comercial

internacional de referência para os sectores da água e do meio ambiente.

Um total de 28.791 visitantes profissionais e 1.582 expositores provenientes de 38 países 

marcaram presença no SMAGUA na sua anterior convocatória de 2006, edição que esteve 

marcada por um grande êxito, tanto pela elevada participação como pelas numerosas 

propostas e lançamentos de produtos, equipamentos e soluções em tecnologias da água.

A menos de um ano para que o SMAGUA comemore na Feira de Saragoça a sua edição número 

dezoito, o Salão Internacional da Água é um dos eventos do sector da indústria da água que maior 

repercussão tem a âmbito internacional. Entre os dias 11 e 14 de Março de 2008, serão apresentadas 

no SMAGUA as últimas técnicas e equipamentos para a gestão integral da água, sempre com a 

máxima inovação e contando com a assistência das empresas líderes do sector. Quanto ao Salão do 

Meio Ambiente, que se celebra juntamente com o SMAGUA, caminha para a sua edição número 

dezoito e já demonstrou, em várias ocasiões, a sua capacidade de convocatória, ao se colocar no 

primeiro lugar entre as feiras dedicadas às tecnologias ambientais. 

Informação para imprensa



No encontro anterior de SMAGUA, celebrada em 2006, a feira aumentou a superfície de exposição de 

20,34%, ocupando uma superfície útil de exposição de 66.086 m2, distribuídos em sete pavilhões. A 

afluência de visitas profissionais foi massiva e proveniente de 70 países. Recebeu 28.791 visitantes 

profissionais, o que supôs um importante crescimento de 21,9% com relação à sua edição anterior. 

Quanto à participação empresarial, registou também importantes crescimentos percentuais, de até

mais 19,7% que na edição de 2004, registando 1.582 firmas expositoras provenientes de 38 países, 

das quais a presença espanhola foi a mais numerosa com a participação de 659 firmas (41,6% do 

total); enquanto entre as demais, destacaram-se as firmas de países comunitários, 660 empresas 

(41,7%) procediam da América, 165 (10,42%) da Ásia, 96 (6,06%) da Oceânia, e 2 da África. 

O SMAGUA 2008 e o Salão do Meio Ambiente representam uma oportunidade única para as empresas 

da indústria da água para posicionar-se num mercado em plena ebulição, com um grande potencial 

de crescimento e de alcance internacional. Isto explica, em parte, o êxito e a satisfação dos 

expositores manifestos nos crescimentos mantidos em cada uma das edições de SMAGUA ao longo 

da sua história. No próximo evento, que, além disso coincide com os preparativos da celebração da 

EXPO Saragoça 2008, a Amostra Internacional dedicada à Agua e ao Desenvolvimento sustentável 

prevêem superar os crescimentos registados nas suas anteriores edições para SMAGUA 2008, 

produto das sinergias que se dão entre ambos os acontecimentos, tanto em matéria de promoção 

como de relação de conteúdos. Por outro lado, a Organização do Salão introduziu algumas alterações 

na sua habitual campanha de promoção, o que reforçará, com toda a certeza, o poder de 

convocatória do evento. Entre estas alterações, figura a incorporação de uma nova imagem para 

SMAGUA: desenho mais moderno e de acordo com a mensagem que se pretende transmitir com um 

novo logótipo, novo cartaz e vídeo promocional.

A inovação tecnológica, grande protagonista de SMAGUA 

O SMAGUA é reconhecido internacionalmente no sector pelo 

elevado nível das suas contribuições e soluções quanto às 

tecnologias da água e ambientais se refere. Este merecido 

prestígio evidenciou-se também na passada edição, manifesto no 

grande número de novidades que viram a luz em praticamente 

todos os sectores que constituem o evento. Até um total de 29 

empresas apresentaram 42 propostas consideradas inovadoras, 

destacando-se entre elas as relacionadas com os sistemas de 

controlo de águas de regadio, como vários automatismos 

baseados no telecontrolo, via radio, GPS e Internet para a gestão 

da água em explorações agrícolas. Outro subsector que se 

destacou com força pelas inovações apresentadas pelas empresas 

foi o dedicado ao tratamento de águas, tanto em depuração como 

em reutilização. Foram também exibidas várias modalidades de 

instalações, modernas estações depuradoras, completos 

laboratórios de análises portáteis, incluídos depuradoras de uso 

doméstico, equipamentos todos altamente funcionais, de uso 

simples e baixo consumo energético.



Como é habitual no Salão, o sector de tubagens e válvulas 

esteve também muito bem representado, com a presença de 

novos desenhos e materiais, procurando cada vez mais unir a 

resistência e a eficácia dos mesmos. Por outro lado, no Salão do 

Meio Ambiente exibiram-se também importantes novidades em 

técnicas e equipamentos, fundamentalmente no campo das 

energias renováveis aplicadas ao tratamento de águas, por 

exemplo, e também ao de regadios e cultivos. Por último, um 

sector que avança com força é o das aplicações e programas 

informáticos para o controlo de todo o tipo de instalações, tanto 

de estações e controlo de qualidade de águas, como de desenho 

de redes, estações de regadio, entre outros.

Sectores de exposição dos salões

Para facilitar a visita planeada do profissional, o espaço disponível para os Salões nos pavilhões 

disponíveis na Feira de Saragoça estrutura-se em diferentes áreas de exposição. Assim sendo, o 

SMAGUA distribui-se em cinco grandes sectores:

• Captação, Transporte e Armazenamento de Águas

• Tratamento e Reutilização de Águas

• Aplicações da Água/Regadio

• Outros Equipamentos

• Engenharias, Consultorias, Empresas de Serviços, Publicações Técnicas, etc.

Pelo que se refere ao Salão do Meio Ambiente, o evento sectoriza-se segundo o seguinte esquema:

• Meio energético

• Meio da água

• Meio atmosférico

• Tratamento de resíduos

• Engenharia do meio ambiente

• Outras actividades do meio ambiente

Novos investimento em saneamento e depuração

A sustentabilidade, as novas técnicas de poupança de água e a prevenção da seca foram alguns dos 

temas analisados na passada edição de SMAGUA. As perspectivas de crescimento do sector também 

foram objecto de análise entre os próprios actores participantes no evento, que coincidiram em 

destacar que ainda há muito por fazer em matéria de infra-estruturas hidráulicas e planos de gestão 

hídrica por parte das Administrações, o que ofereceria grandes oportunidades de negócio às 

empresas da indústria da água, em particular nas áreas relacionadas com os sistemas de 

tratamento e depuração, programas de controlo e qualidade das águas, sistemas de gestão integral 

de poupança e ecológicos, técnicas de regadio e também para aquelas empresas dedicadas a 

projectos de investigação no terreno dos recursos hídricos em geral.
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O das tecnologias da água é um sector em pleno auge que, além disso, receberá agora um forte 

impulso com a posta em prática do Novo Plano Nacional de Qualidade das Águas: Saneamento e 

Depuração 2007-2015, aprovado no Conselho de Ministros no passado 8 de Junho, que prevê 

investimentos por mais de 19.000 milhões de euros para os sete anos da sua vigência. O Governo 

Central só tem previsto contribuir com 6.233 milhões de euros, destinados às obras consideradas de 

interesse geral. O resto do investimento procederá dos fundos da União Europeia, das administrações 

territoriais e do sector privado.

Através deste novo plano pretende-se melhorar a qualidade das águas residuais e aumentar a taxa 

de reutilização das mesmas, incrementado com isso a disponibilidade de recursos hídricos. Por outro 

lado, o novo Plano contribuirá para alcançar os objectivos ambientais da Directiva Quadro da Água 

para 2015, visto que o que se pretende é que todas as massas de água, quer sejam continentais, 

costeiras ou de transição, alcancem um óptimo estado antes dessa data. O plano prevê mais de 

2.000 actuações, entre as quais se destaca a construção de um importante número de estações 

depuradoras e a restauração do óptimo estado da água dos rios.

O Plano Nacional de Qualidade das Águas não só contempla investimentos directos em infra-

estruturas hidráulicas como também em projectos de I+D+i em matéria de depuração, saneamento, 

biodiversidade e ecossistemas associados. Em concreto, para 2007 já se recolhem 12,5 milhões de 

euros para subsidiar a investigação nestas matérias. O objectivo neste âmbito seria alcançar os 365 

milhões de euros de investimento em I+D+i para todo o período, 2007-2015, investimentos que 

procederiam de maneira conjunta da Administração Central, as Comunidades Autónomas e as 

empresas do sector. 

Excelentes perspectivas para a nova edição

Se o SMAGUA 2006 culminou superando todas as previsões, o que causou a satisfação geral de 

expositores e organizadores, para esta nova edição que já se está a preparar e espera-se continuar a 

superar crescimentos de participação empresarial, de assistência de profissionais e de encontros 

comerciais e de negócios. Na conjuntura actual do mercado, com novos investimentos em matéria da 

água e com o alto nível tecnológico e de gestão que alcançaram as empresas que expõem no evento, 

é possível prever um grande êxito e excelentes perspectivas de negócio para a próxima edição do 

SMAGUA 2008 e do Salão do Meio Ambiente, os encontros comerciais mais importante do ano para 

as empresas e profissionais de ambos os sectores. Tudo isto, sem esquecer o valor acrescido que 

supõem para a Feira e os seus participantes a melhoria urbanística e de infra-estruturas que 

Saragoça está a adquirir para a Expo 2008 e que servirão, com toda a certeza, para converter a 

capital aragonesa numa das cidades mais importantes de Espanha. 
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