Presença Institucional na AQUATECH
Amesterdão, outubro-novembro 2017

Quando? Onde? Quem?
De 31 de outubro a 3 de novembro decorreu em Amesterdão,
Holanda, a Feira AQUATECH.
Esta evento, organizado pela RAI AMSTERDAM e patrocinado pela
IWA (The International Water Association), NWP ( Netherlands
Water Partnership) e pela Water Quality Association, é
caracterizado por ser um dos maiores eventos comerciais e de
exposição no setor da água, no que diz respeito à mostra de

processos, soluções e tecnologia em água potável e residual.

O que aconteceu?
Segundo a organização, estiveram presentes

cerca de 928 expositores das mais

diversas áreas de atuação no setor da água, provenientes de cerca de 139 países.
Durante os quatro dias passaram pela AQUATECH cerca de 20.490 visitantes, que
tiveram a oportunidade de conhecer o que de melhor se faz no setor da água, assim
como participar em conferências/workshops, onde foram abordados diversos temas
desde a Economia cirtcular, assim como Soluções para restrições de água na
indústria do petróleo e gás, ou até Dessalinização da água.

Mais informação acerca das entidades/empresas representadas pode ser consultada
no site do evento em:
https://www.aquatechtrade.com/amsterdam/exhibitors/2017/

A APEMETA na AQUATECH
A presença da APEMETA na AQUATECH AMSTERDAM surge no
âmbito do seu plano de ações de apoio à internacionalização do
setor das Tecnologias Ambientais Portuguesas, enquadradas pelo
projeto AMEX II – Ambiente e Exportação, apoiado pelo Compete
2020 no âmbito do SIAC.

Durante o evento, a APEMETA recolheu informação e divulgou as
capacidades e competências do setor das Tecnologias Ambientais
Portuguesas, proporcionando assim uma troca de sinergias com
visitantes
expositores presentes.
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