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SUWANU EUROPE 8 REGIÕES

Espanha -
Andaluzia

Portugal - Alentejo

Grécia - Tessalónica

Bulgária - Plovdiv

Itália – Bacia do Rio Po

France - Occitânia

Bélgica – Antuérpia
e Limburgo

Alemanha - Braunschweig



RESULTADOS ESPERADOS

Caracterização e diagnóstico
das 8 regiões alvo para 
avaliar o potencial da 
reutilização de águas 
residuais tratadas na 

agricultura

Conclusão de análises SWOT 
e AKIS em cada região de 
destino como base para a 

definição de uma estratégia 
a seguir

Elaboração de bases de 
dados de projetos na Europa 

de reutilização de águas 
residuais tratadas na 

agricultura

Organização de workshops 
participativos com atores 

chave no sentido de 
identificar as diferentes 

visões e interesses de uma 
ampla representação da 

sociedade para o 
desenvolvimento de 
estratégias comuns

Preparação de fichas 
técnicas com projetos bem-
sucedidos e estudos de caso 

em países pioneiros na 
reutilização de águas 
residuais tratadas na 

agricultura, como Chipre e 
Israel

Desenvolvimento de Planos 
estratégicos com objetivos 

específicos, recomendações 
e atividades adaptadas ao 

contexto regional que 
facilitem a implementação 

de soluções inovadoras

Organização de cursos e sessões de 
formação online para diferentes 
grupos alvo que respondam às 

suas necessidades de 
conhecimento e aumentem as 

capacidades dos profissionais no 
âmbito da reutilização de águas 
residuais tratadas na agricultura



BASE DE DADOS INICIATIVAS
55 INICIATIVAS (total das 8 regiões)
PORTUGAL:
• REUSE
• MeProWare
• HYDROREUSE

& FICHAS TÉCNICAS 



The State of Israel is located on the edge of the desert, with a climate that varies between Mediterranean and
arid. The average annual rainfall in the north of the country is about 1,000 mm in rainy years, and in the south,
rainfall ranges between 30 mm (in Eilat, the southmost point of Israel) and 200 mm multi-year average. In
addition, the rainy season is short, usually only 5 or 6 months, between October and March, concentrating most
of the rainfall between December and February (20, 25 and 21% respectively). Around 60% of rainwater
evaporates, 30% infiltrates to the groundwater, and 5 to 10% flows through rivers.

The distribution of natural water sources is directly related to rainfall. Thus, it is possible to see that the
greatest amount of water resources is concentrated in the North region of the country and that the South is
almost completely desert (see Figure 1 and Figure 2).

SUWANU EUROPE is a H2020 project aiming to promote the effective exchange of knowledge,
experience and skills among practitioners and relevant actors on the use of reclaimed water in
agriculture. This factsheet is part of a total of 17 factsheets that describe the successful reclamation
practices of Israel and Cyprus in order to learn and boost implementation of solutions adapted to the
European context. Our ultimate goal is to enhance acceptance and awareness to an alternative source
of an increasingly scarce resource, water.
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Figure 1 - Distribution of precipitation in the Middle East Figure 2 - Distribution of water resources in Israel. The 
annual natural recharge, in Millions of m3, is presented for 

each source in parentheses

The Success Story of Israel

KEYS FOR SUCCESS – Lessons learned from the success stories of Cyprus and 
Israel

ISRAEL & CHIPRE

16 FICHAS TÉCNICAS – CASOS DE SUCESSO
• Procura e fornecimento de água
• Tratamento e reutilização de águas 

residuais
• Projetos e infraestruturas para combater 

a escassez de água
• Controle de qualidade de efluente 

tratado
• Código de prática para irrigação agrícola
• Sistema de preços para água de 

irrigação
• Envolvimento de Stakeholders
• Aceitação do público



GRUPOS ALVO - TRANFERÊNCIA

Agricultores/ 
Regantes

Técnicos de 

aconselhamento
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ÁguaOutros
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políticos

Organização de cursos e sessões de 
formação online para diferentes 
grupos alvo que respondam às 

suas necessidades de 
conhecimento e aumentem as 

capacidades dos profissionais no 
âmbito da reutilização de águas 
residuais tratadas na agricultura



Aspetos mais relevantes

• Garantia de disponibilidade para abastecimento de água

• Redução da pressão nos recursos hídricos superficiais e subterrâneos

• O custo do tratamento da água para a utilização agrícola

• Preço não competitivo comparado às tarifas atuais da água para rega

• Falta de infraestruturas de transporte e armazenamento.

• Necessidade de novos conhecimentos

• Melhorar a perceção do público

• Mais apoio das autoridades de saúde pública

REGIÃO DO ALENTEJO - SITUAÇÃO ATUAL
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1º REGIONAL WORKING GROUP (17.02.2020)

- Participação ativa dos Stakeholders no desenvolvimento de Planos de Ação Regionais

- Troca de conhecimento sobre a situação em Portugal/em particular Alentejo

- Promover o desenvolvimento estratégico

- Divulgação a nível local e regional do projeto SuWaNu Europe

- Envolvimento dos Stakeholders na implementação de soluções de reutilização de água

21 Participantes

Autoridades nacionais e regionais
Entidades públicas e privadas

Agricultores
Operadores de tratamento de águas residuais

Grupos de desenvolvimento rural
Investigadores

Objetivos do RWG:



OBSTÁCULOS identificados 

- Custos: água, energia, transporte e distribuição

- Viabilidade de engenharia 

- Capacidade de armazenamento

- Qualidade e quantidade da água produzida 

- Qualidade do solo 

- Equipamentos de rega

- Valorização do produto agrícola obtido

LINHAS DE AÇÃO identificadas 

- Planeamento da reutilização

- Agilização de processos de licenciamento

- Formação para acompanhamento do processo

- Valorização regional

- Projetos de investigação 

- Campanhas de sensibilização e comunicação

- Guias práticos para os utilizadores 

- Guias de monitorização

1º REGIONAL WORKING GROUP



1º REGIONAL WORKING GROUP

- Conhecer a situação em Portugal

- Abordar aspetos legais, ambientais, sociais, técnicos e de gestão

- Aplicação e entrada em vigor do novo regulamento da UE sobre requisitos 
mínimos de reutilização de água na agricultura 

- Identificar obstáculos à implementação da reutilização em Portugal

- Identificação de medidas de ação para combater os obstáculos identificados

- Definir medidas para os planos de ação regionais

Participação ativa do grupo nas 

atividades do projeto é crucial para 

o futuro da reutilização de água no 

Alentejo e em Portugal

Oportunidade para o 
SUWANU EUROPE 

ter um impacto real

O RWG permitiu:



www.suwanu-europe.eu

Carina Arranja / Diana Cordeiro
secretariado@fenareg.pt

dianacordeiro@fenareg.pt

fenareg.pt

Rita Rijo / Rui Almeida 
rrijo@consulai.com

ralmeida@consulai.com

www.consulai.com

Obrigado pela sua atenção!
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