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SUWANU EUROPE é um 
projeto H2020 centrado no 

uso de águas residuais 
tratadas para rega na 

agricultura



Contexto
A escassez de água é um problema global que afeta um 
grande número de regiões Europeias, e que se estende muito além das 
áreas tradicionalmente consideradas zonas áridas. A competição por recursos hídricos conven-
cionais apresenta novos desafios aos cidadãos, economias e ecossistemas que dependem do 
atual fornecimento de água. Em particular, a rega na agricultura é o principal consumidor de 
água na Europa, com uma média de 44% do total podendo atingir 70% nas regiões do sul da 
Europa.

Nesse contexto, as águas urbanas tratadas são cada vez mais vistas como um recurso adicional 
para aliviar a escassez de água. As águas urbanas tratadas são consideradas uma fonte adicional 
de água confiável, independente dos padrões irregulares de chuva do sul da Europa e capazes de 
satisfazer os picos de procura de água para rega, os quais ocorrem principalmente durante o 
verão. Além disso, contêm nutrientes diretamente assimilados pelas plantas, podendo resultar 
numa poupança de fertilizantes para os agricultores.

O SUWANU EUROPE baseia-se num projeto europeu anterior: SuWaNu - Tratamento 
sustentável da água e opções de reutilização de nutrientes, cujo objetivo principal era desen-
volver novas estratégias de reutilização de água capazes de resolver os problemas relacionados 
com a escassez de água e o aumento dos preços dos fertilizantes. O SUWANU EUROPE foi conce-
bido como um novo instrumento para promover a aplicação prática dos resultados de pesqui-
sas e experiência em rega com água residual tratada.

Âmbito Regional
SUWANU EUROPE é uma rede temática cujo principal objetivo é enfrentar os desafios comuns 
que afetam o setor agrícola em toda a Europa. Para isso, foram selecionadas 8 regiões-alvo: 
Andaluzia (Espanha), Braunschweig (Alemanha), Thessaloniki (Grécia), Plovdiv (Bulgária), Alentejo 
(Portugal), Bacia do Rio Po (Itália), Occitânia (França), Antuérpia e Limburgo (Bélgica).

O objetivo geral do SUWANU EUROPE é promover a adoção de novas estratégias de rega com 
água residual tratada, estabelecendo uma rede de agentes em cada região, juntamente com um 
sistema dinâmico de troca de conhecimento e boas práticas apreendidas nas quais 
investigadores, organizações setoriais, organizações civis e administrações públicas podem 
interagir efetivamente.

O que é o SUWANU EUROPE?
O SUWANU EUROPE tem como objetivo promover o efetivo intercâmbio de 

conhecimento, experiências e boas práticas entre profissionais, investigadores e 
agentes envolvidos na reutilização de águas residuais 

tratadas na agricultura. O projeto impulsionará a 
transferência de soluções tecnológicas e 

respetivos modelos de aplicação em toda a 
Europa e, portanto, resultará num setor 

agrícola mais resiliente, capaz de 
enfrentar efetivamente a escassez 

de água atual e futura, bem 
como os efeitos das alterações 

climáticas.



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 base 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 on-line 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

Resultados Esperados

Inventário do
conhecimento
 existente, boas

 práticas e análise
regional

Desenvolvimento
 de planos de ação

 estratégicos

Transferência
de conhecimento

Consumidores

Profissionais: agricultores,
consultores, engenheiros e operadores de 

estações de tratamento e distribuição de água
Autoridades

públicas
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