
Prêmios Prêmios 
20222022

“ÁGUA, 
TECNOLOGIA 
E SOCIEDADE”

20222022 Reconhecer os projetos, líderes e empresas que se 
destacam, seja através da gestão individual ou em 
grupo, agregando valor para o progresso contínuo e 
inovador da integração de Tecnologias de Tratamento 
de Água e Efluentes, visando garantir o acesso e o 
uso eficiente dos recursos hídricos. 
Esta será a primeira edição de nossa premiação, que 
adotaremos como ação recorrente e tem como objeti-
vo oferecer aos nossos sócios e parceiros um espaço 
para a divulgação de seus projetos e atuação.

Para participar do processo de inscrição, as 
empresas e interessados devem ser sócios da 
ALADYR, com exceção da categoria "Melhor Gestão 
Sustentável da Água", destinada aos usuários finais, 
e "Melhor Centro de Pesquisa".
A empresa ou candidato poderá se inscrever na 
categoria relacionada aos seus interesses e 
características. O processo de inscrição estará aberto 
de 1º de dezembro de 2021 a 1º de julho de 2022.

Propósito

Inscrições
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CategoriasCategorias

Empresa 
Líder H2O

Empresa 
Sanitária ou 
de 
Saneamento 
do Ano

Melhor 
Gestão 
Sustentável 
da Água

Melhor 
Projeto

Líder da 
Água

Centro de 
Pesquisa do 
Ano

2

43

65



PREMISSAS

Inscreva a sua empresa mencionando 3 grandes realizações, ações ou projetos já 
executados.
A empresa candidata deve ser sócia ALADYR.

MENÇÕES:
- Dessalinização
- Tratamento ou Reúso

Obs: Caso a empresa ainda não seja membro da ALADYR, escreva para 
dircom@aladyr.net

CONFERIDO À: Empresa com mais realizações em 2021, 
destacada por sua contribuição para o desenvolvimento da gestão 
da água (participam fornecedores, montadoras, consultores 
técnicos e de engenharia).

Empresa 
Líder H2O
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 Participar  Participar

 Dessalinização  Reúso

Clique no botão para 
candidatar-se 

https://survey.zohopublic.com/zs/1WB3au
https://survey.zohopublic.com/zs/RUB3QR


PREMISSAS

Inscreva a sua empresa mencionando 3 grandes realizações, ações ou projetos já 
executados e/ou programas de gestão.

CONFERIDO À: Empresa municipal ou pública com a melhor gestão 
de tratamento de água e efluentes ou dessalinização de um país 
da América Latina. Exclusivo para empresas de capital aberto ou 
misto.

Empresa 
Sanitária ou 
de 
Saneamento 
do Ano

2
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 Participar

Clique no botão para 
candidatar-se

https://survey.zohopublic.com/zs/n1B3Cw


PREMISSAS

Inscreva a sua empresa mencionando 3 grandes realizações, ações ou projetos já 
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CONFERIDO À: Empresa municipal ou pública com a melhor gestão 
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da América Latina. Exclusivo para empresas de capital aberto ou 
misto.

Empresa 
Sanitária ou 
de 
Saneamento 
do Ano

2
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PREMISSAS 

Inscreva a sua empresa com uma breve descrição do processo, escopo e benefí-
cios.

CONFERIDO AOS: Usuários finais, na América Latina, que lideram a 
gestão sustentável da água em sua cadeia de produção ou serviço. 
(Empresas dos setores de laticínios, bebidas e alimentos, 
cervejarias, farmacêutico, farmacoquímico, petróleo, papel, têxtil, 
cosméticos, clínicas de saúde e hospitais, entre outros)

Melhor 
Gestão 
Sustentável 
da Água3
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 Participar

Clique no botão para 
candidatar-se

https://survey.zohopublic.com/zs/BdB3RP


PREMISSAS 

Inscreva a sua empresa com uma breve descrição do processo, escopo e benefí-
cios.

MENÇÕES:
- Dessalinização
- Reúso
- Tratamento de Efluentes

CONFERIDO AO: Melhor projeto, na América Latina, que incorpore 
tecnologias de tratamento de água e efluentes ou dessalinização, 
podendo ser uma entidade pública, privada ou mista.

Melhor 
Projeto4
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 Participar  Participar  Participar

 Dessalinização

Clique no botão para 
candidatar-se

 Reúso
Tratamento de 
efluentes

https://survey.zohopublic.com/zs/V8B3D9
https://survey.zohopublic.com/zs/C1B3pQ
https://survey.zohopublic.com/zs/DCB3IA


PREMISSAS
 
Maior de idade
Mínimo de 05 anos de experiência de mercado.
Pertencer a uma empresa sócia ALADYR.
Obs: Se você ainda não é um membro escreva para dircom@aladyr.net

CONFERIDO À: Pessoa cujas ações tiveram significativo impacto e 
influência positiva na promoção de iniciativas e pesquisas nas 
áreas de dessalinização, reúso ou tratamento de água e efluentes, 
gestão sustentável e qualidade da água.

Líder da 
Água5
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 Participar

Clique no botão para 
candidatar-se

https://survey.zohopublic.com/zs/LSB33x


PREMISSAS 

Inscreva o centro de pesquisa, da sua Universidade ou Empresa, mencionando a 
pesquisa mais relevante para o setor.
A Universidade a qual pertence o centro de pesquisa deve ser sócia ALADYR.
Obs: Se a Universidade ainda não é sócia ALADYR escreva para 
procesos@aladyr.net

CONFERIDO AO: Centro de pesquisa que se destaca pela 
contribuição para o desenvolvimento do setor de água 
(desenvolvimento de tecnologias, processos, sustentabilidade, 
programas de divulgação, entre outros)

Centro de 
Pesquisa do 
Ano6

Prêmios Prêmios 
20222022

 Participar

Clique no botão para 
candidatar-se

https://survey.zohopublic.com/zs/MMB3sl


Para candidatura de pessoas físicas:

• Deve ser maior de idade

• Possuir relacionamento 
comprovado na indústria e afins

Para candidaturas de empresa ou 
entidades jurídicas (dependendo da 
categoria, as condições se aplicam):

• Membros ALADYR com associação 
em dia

• Empresa com experiência mínima 
de 2 anos

• A votação acontecerá em agosto 
de 2022

• A eleição dos vencedores será 
definida em 70% pelo voto dos 
sócios da ALADYR com cadastros 
atualizados e os 30% restantes 
por nossos públicos e audiências

• A premiação acontecerá em 
OUTUBRO de 2022

Requisitos

Informações Gerais:



As empresas que desejem patrocinar a premiação 
recebem como benefícios:

• Logo em toda a publicidade do evento

•Vaga para fazer parte dos moderadores do 
evento de premiação

•Exibição de vídeo comercial (até 1 minuto e 
meio) durante a cerimônia de premiação

O patrocínio tem uma taxa única de 2.000 USD com 
desconto de 20% para membros (máximo para 10 
patrocinadores).

INTERESSADOS DEVEM ESCREVER PARA 
DIRCOM@ALADYR.NET

Patrocínios
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