
ARRANCAM OS PREPARATIVOS DO SMAGUA 2010, 

O GRANDE ENCONTRO COM AS TECNOLOGIAS DA ÁGUA E DA REGA

Arrancam com força os preparativos da 19ª edição do SMAGUA, o Salão 

Internacional da Água e da Rega, que congregará as empresas mais importantes 

da indústria e as tecnologias da água na Feira de Saragoça entre os dias 2 e 5 de 

Março de 2010. Juntamente com o SMAGUA também se celebrará a 9ª edição do 

Salão do Meio Ambiente. 

O Comité Organizador do evento trabalha activamente para garantir o êxito do 

SMAGUA 2010. Os objectivos são aumentar a presença internacional, ampliar a 

difusão de todas as inovações tecnológicas apresentadas na feira e impulsionar 

o crescimento dos sectores de rega, tratamento e reutilização de águas e 

dessalinização. 

Informação para imprensa



Faltam 8 meses para a celebração da que será a décima nona edição do SMAGUA, o encontro comercial 

internacional do sector hídrico por excelência, que tornará a converter a Feira de Saragoça no foco de 

atenção para a indústria da água e que dará protagonismo às tecnologias mais avançadas em matéria 

de gestão integral da água. Entre 2 e 5 de Março, as empresas mais importantes do sector 

apresentarão os seus avanços e novidades em sistemas, equipamentos e técnicas de aplicação a 

sectores como a rega, o tratamento e depuração de águas ou a dessalinização, sectores tão pujantes 

como tecnologicamente ponteiros.

A passada edição do SMAGUA, celebrada em 2008, foi um grande êxito e bateu recordes de 

participação, com a presença de 1.725 empresas expositoras provenientes de 39 países e a visita de 

35.112 profissionais de 64 países que, durante 4 dias, percorreram os 9 pavilhões e os 80.238 m2 de 

superfície total que conformava a amostra. O carácter internacional do SMAGUA ficou patente ao se 

registar apenas um 40% de empresas espanholas (714). O resto foi distribuído entre empresas 

europeias (751), americanas (172), asiáticas e oceânicas (87), fundamentalmente. 

Segundo os inquéritos realizados na altura, a impressão obtida pelos visitantes e expositores da 

passada edição foi muito positiva e tanto os primeiros como os segundos manifestaram 

maioritariamente a sua intenção de assistir ao SMAGUA 2010. A grande maioria também viu coberta as 

suas expectativas e conseguiu fazer muitos contactos comerciais, além de se actualizarem no relativo a 

tendências e últimas tecnologias de aplicação ao sector, graças às jornadas técnicas, conferências e 

outras actividades paralelas desenvolvidas no Salão.

Objectivo: continuar a crescer 

Se a anterior convocatória do SMAGUA foi um êxito sem precedentes, validado pela satisfação dos seus 

participantes, para esta nova edição do Salão, a Organização traçou objectivos muito claros: aumentar 

a presença do SMAGUA a nível internacional, reforçar a difusão de todas as inovações tecnológicas que 

forem apresentadas na Feira e apoiar tanto a consolidação como o crescimento dos sectores de 

exposição, especialmente rega, tratamento e reutilização de águas e dessalinização. 

Para garantir a consecução destes objectivos e, assim, o crescimento do SMAGUA 2010, o Comité

Organizador, do qual fazem parte as empresas e associações principais do sector, já trabalha em várias 

frentes, organizado em grupos de trabalho e com um método e calendário precisos. Assim, depois da 

primeira reunião constitutiva do Comité Organizador, em Março passado, presidido pelo Director-geral

de Águas de Barcelona, o Sr. Ángel Simón, foram criados três grupos constituídos pelos membros de 

dito comité. Cada grupo está composto por oito pessoas e um coordenador e está previsto reuniões 

periódicas para informar dos avanços, expor as conclusões e rever em comum o desenvolvimento do 

evento. O primeiro grupo desenhará as várias actividades paralelas, o segundo trabalhará sobre os 

temas de comunicação, promoção e divulgação, tanto nacional como internacional, assim como no 

relativo a expositores e visitantes. E, por último, o terceiro grupo ocupar-se-á de tudo o que estiver 

relacionado com os serviços da Feira. Estes três grupos trabalharão com um objectivo comum: 

contemplar possíveis melhorias quanto às actividades e serviços das edições anteriores e oferecer 

novas iniciativas que permitam melhorar a convocatória do SMAGUA 2010. A próxima reunião dos 

grupos terá lugar neste mês de Julho.



Saragoça: mais ofertas hoteleiras e melhores comunicações

Graças às várias obras de melhoria que a cidade de Saragoça experimentou com os preparativos da 

passada Expo da Água, celebrada em 2008, a cidade mudou notavelmente e converteu-se, quanto à

actividade feiral e comercial, num ambiente mais cómodo, fácil e funcional. Assim, os participantes do 

SMAGUA 2010 encontrarão mais ofertas hoteleiras, com um aumento da capacidade da ordem dos 

40% em relação à anterior edição; e melhores comunicações, como por exemplo o comboio de Alta 

Velocidade que já está operacional. No entanto, convém relembrar que 45% da população espanhola 

tem a capital, da província em que vivem, comunicada com Saragoça através do AVE, e 30% dessa 

população está a menos de 1h30 desde a estação de origem até Saragoça-Delicias. Por último, os 

acessos da Feira de Saragoça também foram melhorados oferecendo uma melhor mobilidade a todos 

os participantes do SMAGUA 2010.

SMAGUA 2010: uma aposta certeira

O SMAGUA 2010 é reconhecido como o líder indiscutível entre os salões da sua especialidade do 

panorama europeu devido aos excelentes resultados conquistados, o elevado nível tecnológico das 

propostas que oferece e o apoio massivo por parte do sector e principais agentes, empresas e 

associações sectoriais. Trata-se de um sector que, apesar do actual cenário estar em plena 

efervescência graças ao impulso inovador deste Salão, encontra a sua melhor plataforma de 

desenvolvimento no SMAGUA 2010, onde, sem dúvida, voltar-se-ão a encontrar os profissionais e as 

empresas mais importantes da gestão do ciclo integral da água e do meio ambiente.

Promoção do SMAGUA e desenho de actividades paralelas

Na passada edição do Salão já foram introduzidas novidades nas acções de promoção do SMAGUA, 
tais como a renovação da imagem do evento com um novo logótipo, cartaz e vídeo promocional. 
Seguindo na mesma linha, a Organização utilizará todas as ferramentas promocionais que estiverem 
ao seu alcance, e que são muitas, para reforçar o poder de convocatória do evento. Neste sentido, já
foram empreendidas várias campanhas valendo-se tanto dos instrumentos mais clássicos como dos 
mais actuais. Assim, o evento estará presente de forma directa nas principais feiras do sector, tanto 
internacionais como nacionais. O Salão também é divulgado nas principais revistas técnicas, 
espanholas e internacionais, do sector da água e da rega, incidindo especialmente na Europa, Norte de 
África, Médio Oriente e Índia. Além disso, serão realizadas campanhas de apoio com o envio de 
comunicados de imprensa periódicas a mais de 700 meios, potenciando também a presença do 
SMAGUA 2010 em Internet, com campanhas em Google, newsletters, portais electrónicos
especializados, sites das principais associações do sector, e-mailings próprios da Feira, entre outros.

No que diz respeito às actividades paralelas desta próxima edição, a Organização avançou que está a 
trabalhar num programa muito ambicioso e de grande interesse técnico e profissional, e para tal está
a colaborar com várias associações e grupos editoriais. Entre estas actividades, e depois do êxito 
obtido na passada edição, será convocado o 2º Prémio SMAGUA ao Desenvolvimento e Aplicação de 
Tecnologia nos sectores de Água e Rega. Este prémio realça o carácter inovador do evento e está
organizado pelas publicações profissionais Tecnologia do Água e Regas e Drenagens XXI em 
colaboração com a Feira de Saragoça. Na primeira edição, o prémio foi atribuído aos 15 produtos mais 
inovadores e de maior aplicação real no mercado, seleccionados entre as inovações apresentadas no 
Salão nas últimas três convocatórias. 
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Sectores de exposição 

SALÃO INTERNACIONAL DA ÁGUA E DA REGA

•Captação, Transporte e Armazenamento

•Tratamento e Reutilização de águas 

•Rega

•Outros equipamentos

•Engenharias, Consultadorias, Empresas de Serviços e Publicações Técnicas. 

•Instrumentação, Análises e Automatização.

SALÃO DO MEIO AMBIENTE 

•Ambiente energético 

•Ambiente da água 

•Ambiente atmosférico 

•Tratamento de resíduos 

•Engenharia ambiental 

•Outras actividades ambientais.
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