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Join us in Lisbon
Welcome to the IWA World Water Congress & Exhibition. Join 5,000 
of the world’s leading water professionals from over 90 countries in 
Lisbon, Portugal, 21–26 September 2014.

IWA: Your key to the world of water 
The International Water Association (IWA) brings people together to 
deliver equitable and sustainable water solutions for our world. We 
connect a global network of 130 countries, and 10,000 individual and 
500 corporate members. 

Expand your networks
The IWA World Water Congress and Exhibition presents five focused 
days to exchange cross-sector knowledge and experiences, and discuss 
the creation and implementation of new, inspiring solutions to the 
world’s water challenges.

Delegates span the continuum between research and practice, 
and cover every aspect of the water cycle—from the science and 
management of drinking water, wastewater and storm water, to 
conservation of water resources throughout the world.

Meet current and new colleagues, find new research and project 
partners, and expand your client base as you update your knowledge.

Forward-thinking congress themes
The high-profile congress and exhibition programme explores and 
debates the key issues underlying the science and practice of water. 
Experts will cover global best practice, fundamental science, innovative 
research, policy developments and solutions to challenges.

Themes include: breakthrough science and technology; human and 
environmental health; water policy, governance and regulation; water 
reuse and resource recovery; utility management; and industrial water 
management.

Attend, exhibit, network and grow
Delegates: The professional and business networking opportunities of 
the congress are unrivalled. You and your company will reap the benefits 
as you learn from, and engage and connect with leading experts in the 
international water industry.

Exhibitors: Your company can’t afford to miss the marketing 
opportunity of this biennial congress. Build your profile as a leader in the 
global business of water. Promote your products and services to 5,000 
high-level delegates from all across the world. 

Junte-se a nós em Lisboa
Bem vindo ao Congresso e Exposição Mundial da Água da IWA.  
Junte-se a 5.000 dos principais profissionais mundiais do setor 
da água, de mais de 90 países, em Lisboa, Portugal, de 21 a 26 
Setembro de 2014.

IWA: A sua chave para o mundo  
da água
A International Water Association (IWA) reúne os profissinais do setor 
para fornecer soluções equitativas e sustentáveis para a água no nosso 
mundo. Ligamos uma rede global de 130 Países, com  
10.000 indivíduos e 500 membros corporativos.

Aumente as suas redes
O Congresso e Exposição Mundial da Água apresenta cinco dias 
centrados na partilha de conhecimentos e experiências entre os vários 
setores, focando-se na criação e implementação de novas soluções 
para os desafios relacionados com água no mundo.

Os delegados estabelecem a ligação entre a investigação e o tecido 
empresarial, cobrindo todas as etapas do ciclo da água – desde a 
ciência ao tratamento e gestão de águas potáveis, residuais e pluviais, 
incluindo a conservação dos recursos hídricos em todo o mundo.

Reencontre colegas, conheça profissionais das mais diversas áreas e 
estabeleça novas parcerias para investigação e projetos, aumentando a 
sua rede de parceiros, enquanto atualiza o seu know how.

Temas do congresso orientados 
para o futuro
O prestigiado programa do congresso e exposição aborda e debate 
as questões fundamentais subjacentes à ciência e à prática no setor 
da água. Especialistas irão abordar as melhores práticas globais do 
setor, ciências fundamentais, investigação inovadora, e a evolução das 
políticas e soluções para os desafios do setor.

Os temas incluem: ciência e tecnologia inovadora; a saúde humana 
e ambiental; política da água; governança e regulação; reutilização de 
água e recuperação de recursos; gestão de infra-estruturas; e gestão 
da água industrial.

Participe, exponha e cresça 
profissionalmente
Delegados: As oportunidades profissionais e as redes de negócios 
que o congresso potencia são únicas. A sua empresa irá beneficiar da 
participação e interação com os principais especialistas internacionais 
do setor da água.

Expositores: Não perca a oportunidade de a sua empresa participar 
neste congresso bienal. Desenvolva o seu perfil como um líder global 
no negócio da água. Promova os seus produtos e serviços a 5.000 
delegados do mais alto nível, oriundos de todo o mundo.
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