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Objetivos do Projeto

Caracterização e 
diagnóstico das 
8 regiões alvo

Conclusão de análises 
SWOT e AKIS para 

cada região

Bases de dados
de projetos na 

Europa

Organização de 
workshops 

participativos

Preparação de fichas 
técnicas com projetos 

bem-sucedidos e 
estudos de caso

Planos estratégicos 
para adaptação ao 
contexto regional

Cursos e sessões 
de formação 

online



- Pacotes de informação orientados para a prática dos 

grupos profissionais

https://suwanu-europe.eu/→OUTCOMES → TRAINING

IP1 – Agricultores/regantes

IP2 – Serviços de aconselhamento Agrícola 

IP3 – Operadores de tratamento de água

IP4 – Empresas de Engenharia de água

IP5 – Consumidores e Público em geral

IP6 – Autoridades e decisores políticos 

https://suwanu-europe.eu/


Pacotes de Informação



Pacotes de Informação



- Workshops de formação 
para profissionais (agricultores, 
Técnicos, consultores agrícolas,...)

- Disseminação de todo o 

conhecimento recolhido

Promover debates sobre utilização 
de ApR, entre as partes interessadas



- Produzir material audiovisual para a plataforma

e-learning

- Promover uma adaptação curricular em escolas e
universidades

- Objetivo: incluir a utilização de ApR na agricultura em
universidades e centros educacionais em toda o Europa

- Upload de todas as iniciativas no site da EIP-AGRI com
resumos de práticas para ampla divulgação do uso de ApR
na agricultura.



Módulos orientados para:

• Criadores de Tecnologia associada à água

• Utilizadores de ApR: Agricultores e indústria alimentar

• Autoridades públicas de planeamento estratégico para implementação de ApR

• Consumidores e público em geral

Plataforma de e-learning

Objetivo

Fixar e manter ao longo do tempo os conhecimentos práticos adquiridos através do 
projeto SUWANU EUROPE e educar agricultores e silvicultores nesta área

A formação e os cursos online sobre
tratamento de água estarão disponíveis
na plataforma nas línguas dos países alvo
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www.suwanu-europe.eu
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