
  

 

 

 

 

Inovações em tecnologias de saneamento e irrigação vencem o Stockholm Water Prize 
e o Stockholm Industry Water Award 

ESTOCOLMO, 23 de maio de 2013 /PRNewswire/ -- O renomado inovador em 
saneamento, Dr. Peter Morgan, foi nomeado como vencedor do Stockholm Water Prize 
(prêmio da água de Estocolmo) 2013, e a Netafim, pioneira em irrigação por 
gotejamento, foi anunciada como vencedora do Stockholm Industry Water Award 
(prêmio da água para a indústria de Estocolmo) 2013. 

Ambos os prêmios serão apresentados pelo Stockholm International Water Institute (SIWI) 
durante a World Water Week (semana mundial da água) de 2013 em Estocolmo, em 
setembro. 

Inventor de classe mundial melhora a vida de milhões de pessoas 

Nas últimas cuatro décadas, o Dr. Morgan inventou e promoveu soluções de baixo custo 
para proporcionar acesso ao saneamento seguro e água limpa para milhões de pessoas no 
mundo todo. Ao combinar uma mente científica com habilidades práticas e talento para a 
simplicidade elegante, os designs e ideias do Dr. Morgan levam esperança a mais de 780 
milhões de pessoas que não têm acesso à água potável e 2,5 bilhões de pessoas que não 
têm acesso ao saneamento adequado. 

"Muitas soluções que existem atualmente para proporcionar água limpa e saneamento são 
incomportáveis, impraticáveis e estão fora do alcance das pessoas mais pobres do mundo", 
afirmou o comitê do Stockholm Water Prize. "Como resultado do trabalho pioneiro do Dr. 
Morgan para desenvolver tecnologias práticas de água e saneamento para os mais 
necessitados, muitas comunidades agora possuem água mais seguro, ambiente mais limpo e 
melhor qualidade de vida." 

Sua Majestade, o rei Carlos XVI Gustavo da Suécia, patrono do Stockholm Water Prize, 
entregará o prêmio ao Dr. Morgan na cerimônia real de premiação, no dia 5 de setembro. 

Leia o comunicado de imprensa completo e baixe recursos em: http://www.siwi.org/swp2013 

Líder mundial em irrigação por gotejamento recebe o Stockholm Industry Water Award 

A Netafim, uma principal fornecedora mundial de irrigação por gotejamento, foi nomeada a 
vencedora do Stockholm Industry Water Award 2013. Atualmente, mais de dez milhões de 
hectares de terras agrícolas são irrigados com irrigação por gotejamento, uma tecnologia 
pioneirada por Netafim que aumenta drasticamente a produtividade de água, energia e 
trabalho. 

"Em todo o mundo, setenta por cento da nossa água doce limitada é usada para irrigação, e 
com a demanda por produtos agrícolas em rápida expansão há uma enorme necessidade de 
aumentar a produtividade de água. As notáveis conquistas da Netafim, ajudando fazendeiros 
de todo o mundo a 'crescer mais com menos', contribuem diretamente para um mundo mais 



seguro com relação à água e aos alimentos", afirmou o comitê do Stockholm Industry Water 
Award. 

Leia o comunicado de imprensa completo e baixe recursos em: http://www.siwi.org/siwa2014  

FONTE Stockholm International Water Institute 

 

CONTATO: Britt-Louise Andersson, SIWI, +46-8-121-360-30, britt-louise.andersson@siwi.org 

 


