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 � Isso significa que o Brasil foi escolhido como principal mercado 

estratégico, das Américas, para o desenvolvimento de ações e 

soluções ambientais para todo o mundo;

 � Para a AESabesp essa ação multiplicará as possibilidades de 

consultoria técnica e de intercâmbio de conhecimento;

 � Para os associados da entidade, será uma grande oportunidade 

de ampliar sua Networking em nível internacional;

 � Para os participantes do Congresso Técnico AESabesp e visitan-

tes da Feira, será um momento histórico, um verdadeiro divisor 

de águas para um patamar de globalização.

A FENASAN 2018 TERÁ A 
PARCERIA DA IFAT, FEIRA 
LÍDER INTERNACIONAL 
DE GESTÃO DE ÁGUA, 
ESGOTO, RESÍDUOS E 
MATÉRIAS-PRIMAS.

Os recentes gargalos no abastecimento de água demostraram 

como o Brasil tem alta demanda por tecnologias ambientais 

eficientes e pela respectiva expertise técnica. Isso pede transfe-

rência de conhecimento internacional, e podemos, com a IFAT, 

prestar uma contribuição importante nesse sentido”.

Stefan Rummel

Diretor Executivo da Messe München, 

promotora da IFAT

A IFAT tem anos de experiência na organização de feiras líderes 

em tecnologias ambientais e reputação mundial como sinôni-

mo de profissionalismo e qualidade. Com seu apoio, podere-

mos impulsionar a Fenasan do ponto de vista do conceito e da 

internacionalização”. 

Olavo Sachs 

Presidente da AESabesp,

promotora do 29ª Encontro Técnico AESabesp-Fenasan 2018

O acordo foi 
oficialmente firmado, 
durante a Fenasan 2017, 
no estande da AESabesp.

The contract was officially signed 
during Fenasan 2017, in the 
AESabesp booth.
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“The recent bottlenecks in water supply are a sign that Brazil 

has a high demand for effective environmental technologies 

and the respective technical expertise. This calls for interna-

tional knowledge transfer, and we will be able to contribute 

through IFAT “.

Stefan Rummel

Executive director of Messe München, 

promoter of IFAT

“IFAT is the world’s leading trade fair for environmental Te-

chnologies, and it stands for professionalism and quality. Fe-

nasan can advance its concept and global reach through your 

support.” 

Olavo Sachs

president of AESabesp, 

promoter of 29th Technical Meeting AESabesp-Fenasan 2018

FENASAN 2018 WILL PARTNER 
WITH IFAT, THE LEADING 
EXHIBITION FOR WATER, SEWAGE, 
WASTE AND RAW MATERIALS 
MANAGEMENT.

 � This means that Brazil has been selected as a key strategic market in the Ameri-

cas for the development of global environmental actions and solutions;

 � For AESabesp, this action will multiply the possibilities for technical consulting 

and knowledge sharing;

 � It will be a great opportunity for its members to broaden their networking oppor-

tunities internationally;

 � It will be a historical moment for attendees of the AESabesp Technical Congress 

and the Trade Fair visitors, a watershed that will take them to a global level.
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TEMAS

 � Desenvolvimento tecnológico e inovação

 � Educação ambiental 

 � Eficiência energética 

 � Gestão empresarial e empreendimentos 

 � Legislação e regulação 

 � Manutenção eletromecânica 

 � Meio ambiente 

 � Mudanças climáticas 

 � Produtos, materiais e serviços

 � Recursos hídricos 

 � Redução de perdas 

 � Resíduos sólidos e reciclagem 

 � Saúde pública 

 � Sistemas de abastecimento de água / tratamento de águas 

superficiais e subterrâneas 

 � Sistemas de coleta de esgoto / tratamento de esgotos e 

efluentes 

 � Softwares e automação 

THEMES

 � Technological development and innovation

 � Environmental education

 � Energy efficiency

 � Business management and entrepreneurship

 � Legislation and regulation

 � Electromechanical maintenance

 � Environment

 � Climate changes

 � Products, materials and services

 � Water resources

 � Water loss reduction

 � Solid waste and recycling

 � Public health

 � Water supply systems / surface and underground water treatment

 � Sewage collection / sewage and effluent treatment systems

 � Software and automation systems
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Regras de submissão
A submissão de trabalhos técnicos será totalmente online. Solicitamos aos interessados 

que leiam todas as informações antes de submeter seu trabalho.

 � Limite de caracteres para o resumo: 2.000

 � Número máximo de autores por trabalho: 5

 � Limite de trabalhos que cada autor pode submeter como principal / coautor / 

apresentador: 5

 � Os trabalhos técnicos deverão possuir o máximo de 20 páginas, incluindo texto, 

ilustrações, fórmulas, equações, referências e agradecimentos.

 � No site oficial do evento é possível fazer o download de um modelo de trabalho 

completo.

 � Todos os trabalhos deverão ser enviados em arquivos .pdf.

 � Os trabalhos serão apresentados sob a forma de Pôster Eletrônico ou Oral.

 � A decisão final referente ao formato de apresentação dos trabalhos aprovados será 

realizada pela Comissão Técnica.

 � A apresentação dos trabalhos deverá ser exclusivamente em Português.

 � 1ª fase: Submissão de resumo e arquivo completo SEM A DESCRIÇÃO dos autores/

coautores participantes. 

OS TRABALHOS SUBMETIDOS QUE POSSUÍREM A DESCRIÇÃO DOS AUTORES/COAUTORES 

PARA AVALIAÇÃO NA 1ª FASE SERÃO AUTOMATICAMENTE REPROVADOS.

 � 2ª fase: Adequação e submissão do arquivo completo CONTENDO A DESCRIÇÃO dos 

autores/coautores participantes.

 � 3ª fase: Envio do arquivo E-pôster para os trabalhos designados a apresentação neste 

formato.

Submission rules
The abstract submission will be entirely online. We kindly 

ask you to read carefully all the information before proceed 

with the submission.

 � Maximum words per abstract: 2.000

 � Maximum of authors per abstract: 5

 � Maximum of abstracts that each author can submit as 

Lead author / Presenter author /co-author: 5

 � The abstracts must have the maximum of 20 pages, 

including text, illustrations, formulas, equations, 

references and thanks.

 � On the official event website is possible to dowload the 

template of the abstract.

 � All the abstracts must be sent in .pdf format.

 � The format of presentation will be E-Poster or Oral.

 � The final decision regarding the presentation format 

of the approved abstracts belongs to the Technical 

Committee.

 � The presentation of the abstracts must be exclusively in 

Portuguese.

 � 1st stage: Submit abstract and fully abstract file WITHOUT 

the description of the authors. 

THE SUBMITTED ABSTRACTS THAT HAS THE DESCRIPTION 

OF THE AUTHORS FOR EVALUATION IN THE 1st STAGE, WILL 

BE AUTOMATICALLY REJECTED.

 � 2nd stage: Suitability and submission of the fully abstract 

CONTAINING the description of the authors.

 � 3rd stage: Submission of the E-Poster for the abstracts 

assigned for this presentation format.

CHAMADA DE
TRABALHOS
Participe enviando seu trabalho
até 11 de maio de 2018. CALL FOR PAPERS

Submit your paper until 
May 11, 2018
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Datas importantes

Abertura de envio de trabalhos: 31/01/2018

Término do envio dos trabalhos técnicos: 11/05/2018

Comunicado de aceite e programação final: 02/07/2018

Prazo para manipulação dos arquivos de trabalhos técnicos: 15/07/2018

Data limite para inscrição dos autores: 20/08/2018

Important dates

Opening of submission of papers: January 31, 2018

End of submission of papers: May 11, 2018

Announcement of acceptance and final programming: June 02, 2018

Deadline for handling technical papers: July 15, 2018

Deadline for authors’ registration: August 20, 2018

INSCREVA-SE!
REGISTER NOW!

Categorias de Inscrição
Categories

Até 30/07/2018
Until July 30, 2018

Após 30/07/2018
After July 30, 2018

Autor associado

Author member
R$ 400,00 R$ 500,00

Autor não associado

Author non-memver
R$ 650,00 R$ 750,00

Associado não autor

Member non-author
R$ 600,00 R$ 700,00

Congressista

Participant
R$ 1.200,00 R$ 1.400,00

Estudante autor

Student author
R$ 400,00 R$ 500,00

Estudante

Student
R$ 600,00 R$ 700,00
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PRÊMIO AESABESP 
EXPOSITOR 2018
A Associação dos Engenheiros da Sabesp - AESabesp implementará o pro-

jeto Ecoeventus®, projeto voltado à minimização da emissão de Gases de 

Efeito Estufa - GEEs.

As ações a serem adotadas pelos expositores nesta edição serão as mesmas 

dos anos anteriores, ou seja, palestras de sensibilização, redução de consu-

mo de água e energia elétrica, redução de geração de resíduos, gestão dos 

resíduos, carona solidária ou utilização de transportes coletivos, otimização 

da alimentação disponibilizada no evento, alimentação saudável, sabão 

ecológico a partir da reutilização do óleo de cozinha e plantio de mudas.

Para cada item adotado será pontuado dentro dos critérios do prêmio: cate-

goria de “Melhor Estande”, “Atendimento a Clientes”, “Inovação Tecnológica” 

e “Destaque FENASAN”. O regulamento está disponível no site do evento.

A avaliação dos critérios adotados pelas empresas será realizado por ava-

liadores experientes e independentes, durante o evento. Esses avaliadores 

atribuirão notas aos itens dos questionários de acordo com as informações 

disponbilizadas pelos expositores.

O resultado desta avaliação será divulgado durante a cerimônia de encer-

ramento do evento onde serão entregues os troféus para as categorias 

avaliadas.

Este conceito de premiação tem como alicerce o Projeto Ecoeventus®, 

cujo objetivo é o de reduzir os impactos ambientais gerados em toda 

cadeia de suprimentos. As ações adotadas fundamentam-se no triple bot-

tow line onde os atores do projeto são as Cooperativas de Reciclagem de 

Resíduos; a equipe que atua nas ações do prêmio, formada por voluntários 

(jovens aprendizes ou estagiários) e os fornecedores, que são estimula-

dos pelos expositores a utilizarem materiais com menos perdas e quando 

possível recicláveis.
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No 29º Encontro Técnico AESabesp, a diretoria Cultural da 

AESabesp estará fomentando a 5ª edição do PRÊMIO JOVEM 

PROFISSIONAL, por meio da apresentação de trabalhos téc-

nicos desenvolvidos em torno do tema meio ambiente e 

saneamento ambiental.

O PRÊMIO JOVEM PROFISSIONAL busca profissionais com 

idade de até 35 anos, que por meio de apresentação de 

trabalhos técnicos no Encontro Técnico, contribuam com as 

necessidades do mercado de trabalho e, desta forma, possa 

colaborar com a formação de jovens profissionais, oferecen-

do oportunidades de divulgarem seus trabalhos no setor.

Esta troca de informações alavancará discussão no âmbito 

de políticas públicas, desenvolvimento tecnológico, além da 

possibilidade de ter nos trabalhos apresentados, aplicação 

de produtos e/ou serviços empregados nas soluções de pro-

blemas nas diferentes situações do sanea-

mento e meio ambiente no Brasil e 

no exterior.

O PRÊMIO JOVEM PRO-

FISSIONAL oferece 

condições para 

direcionar me-

lhor os estudos 

e pesquisas 

do profissio-

nal diante das 

exigências do 

mercado.

O prêmio selecionará jovens estudantes ou recém-formados 

com idade de até 35 anos que tenha como premissa a busca 

de soluções para os desafios do setor.

A seleção dos trabalhos técnicos será feita em duas etapas:

1ª etapa - Avaliação do trabalho escrito será realizada durante 

o 29º Encontro Técnico AESabesp, por uma equipe de especia-

listas, no tema escolhido pelo autor. Fará parte da avaliação 

o atendimento aos requisitos do prêmio, o regulamento para 

submissão dos trabalhos técnicos e a Norma para elaboração 

do resumo expandido e dos Trabalhos Técnicos.

Nesta etapa serão selecionados os melhores resumos ex-

pandidos que atingirem ou superarem a nota de corte. Serão 

selecionados para a 2ª etapa 10 trabalhos para apresentação 

do trabalho técnico completo.

2ª etapa - Avaliação do trabalho técnico completo. Os 10 

finalistas deverão inserir o trabalho completo, atendendo a 

Norma TT para serem submetidos à avaliação.

3ª etapa - oral – Apresentação do trabalho na banca de avalia-

dores. Os cinco autores finalistas serão avaliados por uma equi-

pe de 3 profissionais do mercado (empresas públicas, privadas 

e/ou universidades) a qualidade técnica de seu trabalho, a 

apresentação e a desenvoltura do candidato. Esta avaliação 

ocorrerá no último dia do 29º Encontro Técnico AESabesp.

O vencedor será o candidato que obtiver maior pontuação 

nas três etapas (escrita e oral).

PRÊMIO JOVEM PROFISSIONAL
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Reservas a partir de 01/Fev/2018: 
Reservations from Feb 02, 2018:

R$ 890,00 
valor por m2 | value per sq.m

 � Valor do metro quadrado inferior ao aplicado no evento de 2017 

Value of the square meter lower than that applied in the event of 2017

 � De volta ao tradicional local de realização: Expo Center Norte 

Back to the traditional venue: Expo Center Norte

 � Diversas opções de metragem para a exposição 

Various options for the exhibition

 � 20 mil visitantes / 20 thousand visitors

 � 200 expositores / 200 exhibitors

ESTANDES DIFERENCIADOS VIP E PLUS
VIP and PLUS Stands

ESTANDE VIP - 60m2

VIP Stand - 60sq.m
ESTANDE PLUS - 30m2

Plus Stand - 30sq.m

R$ 52 mil R$ 32 mil
Área de 60m2 em local de sua escolha na Fenasan 2018 

(montagem por conta do patrocinador)
Area of 60sq.m in place of your choice in Fenasan 2018 (assembly by the sponsor)

Anúncio de 1/4 página no Programa final
1/4 Page Ad in Final Program

Logotipo no App para smartphone e tablet
Logo on the App for smartphone and tablet

Área de 30m2 em local de sua escolha na Fenasan 2018

(montagem por conta do patrocinador)
Area of 30sq.m in place of your choice in Fenasan 2018 

(assembly by the sponsor)

Logotipo no App para smartphone e tablet
Logo on the App for smartphone and tablet

Inserção de seu logotipo em: | Inserting your logo into: Inserção de seu logotipo em: | Inserting your logo into:

Site do evento | Event website Site do evento | Event website

Sinalização | Signaling Sinalização | Signaling

Bloco de Anotações | Notepad Bloco de Anotações | Notepad

Projeção da logotipo no telão do auditório
Projection of the logo on the auditorium screen

Projeção da logotipo no telão do auditório
Projection of the logo on the auditorium screen

Menção de agradecimento pelo Mestre de Cerimônias na Abertura
Mention of thanks for the Master of Ceremonies at Opening

Menção de agradecimento pelo Mestre de Cerimônias na Abertura
Mention of thanks for the Master of Ceremonies at Opening

6 inscrições para o 29º Encontro Técnico AESabesp
6 registrations for the 29th AESabesp Technical Meeting

4 inscrições para o 29º Encontro Técnico AESabesp
4 registrations for the 29th AESabesp Technical Meeting

INVESTIMENTO FENASAN 2018
Investment Fenasan 2018
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PARTICIPAÇÃO PERSONALIZADA
Custom Participation

R$ 8.500,00 Inserção de seu logotipo em:

No material de divulgação

Na programação oficial do evento

No telão do auditório

No hotsite do evento

1 inscrição cortesia

Inserting your logo into:

In the publicity material

On the official event schedule

On the auditorium screen

At event hotsite

1 complimentary registration

R$ 8.000,00 Coquetel de abertura do Encontro Técnico da AESabesp - 3 cotas
Opening Cocktail of AESabesp Technical Meeting - 3 quotas

R$ 5.000,00 Coffee break - 3 cotas
Coffee Break - 3 quotas

R$ 9.000,00 Capa de TNT para serem fixadas nas poltronas dos auditórios - 3 cotas
TNT cover to be fixed on auditorium armchairs - 3 quotas

DALTTAX

ESCORAMENTO

WATSON

50M²

TECNIPLASITALY

MEMBRANE
SOLUTIONS

POLIERG   ARI
BRASIL IMAG

ARI

POLICONTROLPLANTA
FENASAN 2018
FLOOR PLAN FENASAN 2018
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DALTTAX

ESCORAMENTO

WATSON

50M²

TECNIPLASITALY

MEMBRANE
SOLUTIONS

POLIERG   ARI
BRASIL IMAG

ARI

POLICONTROL

R$ 15.000,00 Logotipo nas pastas dos participantes
Logo in the folders of the participants

R$ 8.000,00 Palestra comercial para empresas não expositora (1 hora no período da tarde)
Business lecture for non-exhibitior companies (1 hour in the afternoon)

R$ 4.000,00 Palestra comercial para empresas expositora (1 hora no período da tarde)
Business lecture for exhibitior companies (1 hour in the afternoon)

R$ 5.000,00 Anúncio na entrada do App para smartphone e tablet
Ad on the app’s entry for smartphone and tablet

R$ 6.000,00 Encarte de material promocional nas pastas dos participantes do Encontro Técnico AESabesp (formato A4 - máximo 4 páginas)
Entering promotional material in the folders of the AESabesp Technical Meeting participants (A4 format - maximum 4 pages)

R$ 6.000,00 eBanner no site, durante 6 meses
eBanner on site for 6 months

R$ 6.000,00 No formato 1 página (capa)
In 1 page format (cover)

R$ 4.000,00 No formato 1 página (miolo indeterminado)
In the format 1 page (undetermined core)
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COMERCILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO
SALES AND ORGANIZATION

CONTATO / CONTACT:

Bruno Bolivia - MCI São Paulo

 +55 11 94342-8175

 +55 11 3056-6000

 bruno.bolivia@mci-group.com

PROMOÇÃO / PROMOTION APOIO/ SUPPORT


