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O QUE É UMA REDE TEMÁTICA?

DEFINIÇÃO PEI - AGRI

Rede Temática é uma ação de Coordenação e Apoio incluída no Horizonte
2020 que visa recolher e disseminar práticas e resultados da pesquisa na
área temática escolhida e, dessa forma, aumentar o fluxo de informação
prática entre agricultores/silvicultores na Europa de uma forma
geograficamente equilibrada, gerando impacto e tendo em conta as
especificidades de cada região.



OBJECTIVOS DO SUWANU EUROPE

• Sintetizar, partilhar e disseminar as melhores práticas
existentes divulgando-as pelos utilizadores finais em cada
região

• Focar nos problemas ou oportunidades reais que os
diferentes agentes enfrentam e para os quais é necessário
encontrar soluções

• Desenvolver uma diversidade de materiais de
disseminação que sejam apelativos para o utilizador final
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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



GRUPOS ALVO

Agricultores/Regantes

Técnicos de 

aconselhamento
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Estações de 
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Outras partes

interessadas
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www.mentimeter.com

https://e.mentimeter.com/e/c/eyJlbWFpbF9pZCI6IlJLVDNBd0VBQVcwcVZDQTJsSFFjZ3pnVDJlTlNFUT09IiwiaHJlZiI6Imh0dHBzOi8vd3d3Lm1lbnRpbWV0ZXIuY29tP3V0bV9jYW1wYWlnbj1yZWZlcl9hX2ZyaWVuZFx1MDAyNnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWxcdTAwMjZ1dG1fc291cmNlPW90aCUyMHRyYW5zYWN0aW9uYWxcdTAwMjZ1dG1fY29udGVudD1cdTAwMjZ1dG1fdGVybT13ZWJzaXRlIiwibGlua19pZCI6MTg3NTY5NiwicG9zaXRpb24iOjF9/44b8ec57e05c66ab4c2b8bdc9d5ff256c94ee9d58fbfed5227b172f8a93f5b10


RESULTADOS ESPERADOS



LACUNAS NO CONHECIMENTO

CONHECIMENTO TÉCNICO
Correto dimensionamento de unidades de tratamento tendo em conta características
do resíduos e a cultura destino do efluente tratado

RISCOS DE SAÚDE E AMBIENTAIS
Requisitos realistas, efeitos de contaminantes emergentes

ESTUDOS AGRONÓMICOS
Efeitos no rendimento e na qualidade das culturas

CONHECIMENTO ECONÓMICO
Estudos de custo e viabilidade, incentivos económicos (por exemplo, preço da água)

BARREIRAS COMERCIAIS
Regulamentos para exportação, rótulos de qualidade, agricultura biológica



OPORTUNIDADES

Elevado potencial 
de utilização 

Garantia de 
abastecimento em 
períodos de seca e 

áreas de maior 
escassez

Reduzir pressão sobre 
recursos hídricos 

Recuperação de 
nutrientes

Implementação de 
novas tecnologias 

de tratamento

Expansão de 
projetos fortemente 

dependentes da 
disponibilidade de 

água

Maior aceitação

Preocupação 
social com a 

escassez de água 
e busca de 
alternativas

Conscientização
alterações 
climáticas

(agricultura e espaços verdes)
(superficiais e subterrâneos)



• 133.000 ha cultivados→ 25.000ha regados→ 4.000ha regados com água residual tratada

• Procura de água para regadio→ 59%

• Reutilização direta

• Principais culturas regadas com água residual tratada

CHIPRE - CASO DE SUCESSO

Floresta
Forragens
Pomares
Vegetais (exceto os consumidos em cru)

51%

28%

16%

3% 2% Reutilização 

Rega (agrícola, golfe e espaços verdes)

Leito de rios secos

Recarga de aquíferos

Mar (período de inverno)

Barragens/reservatório



REUNIÃO DE ARRANQUE DO
SUWANU EUROPE
Málaga - 17-18 Janeiro



1ª REUNIÃO GERAL DO
SUWANU EUROPE
Chipre - 5-6 Junho
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