
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

A Fundação CENTA participou da reunião sobre Living Labs, 

Organizada pela Water Europe na 5ª EIP Water Innovation 

Conference 2019  

 

A Fundação CENTA, como coordenadora do Projeto TWIST - Estratégia 
Transnacional de Inovação no setor de Água, participou em uma das 
reuniões da 5ª EIP Conferência da Água em Zaragoza, dedicada aos Living 
Labs como meios de inovação no setor da agua 

 
 

A 5ª Conferência da Água da EIP, dedicada à inovação no setor da água, foi realizada em 

Zaragoza no dia 12 de dezembro. Esta foi a quinta Conferência EIP da Água e foi baseada 

nos esforços da Associação Europeia de Inovação (EIP Water) para promover a inovação 

no setor da água e superar as principais barreiras existentes. A conferência EIP Water foi 

precedida e seguida por uma série de reuniões paralelas nos dias 11 e 13 de dezembro. 

 

Um desses eventos organizados pela Water Europe foi dedicado aos Living Lab no setor 

da água. A Fundação CENTA participou da reunião como coordenadora do projeto do 

projecto TWIST. A Water Europe é uma plataforma europeia para promover a inovação, 

investigação e desenvolvimento relacionados com a água na Europa. A Water Europe está 

comprometida com o desenvolvimento de Living Labs orientados para a água como 
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"ecossistemas de inovação abertos centrados nos utilizadores com base em uma 

abordagem sistemática para a criação conjunta de utilizadores em associações público-

privadas, integrando processos de investigação e inovação nas comunidades e ambientes 

da vida real ". 

 

Os Living Labs, orientados para o sector da água, promovem um ambiente real tipo 
demonstrativo e uma plataforma com um foco intersetorial, que tem a participação e o 
compromisso de várias partes interessadas em fornecer um "laboratório de campo" real 
para desenvolver, testar e validar uma combinação de soluções, conforme definido na 
Agenda Estratégica de Inovação e Investigação. Isto inclui a oferta de tecnologias, 
integração e combinação com novos modelos de negócios e de gestão e políticas 
inovadoras baseadas no verdadeiro valor da água. 
 
La Fundación CENTA coordina el proyecto TWIST - Estrategia Transnacional de 
Innovación en el sector del Agua, un proyecto Interreg Sudoe, cuyo objetivo principal es 
crear nuevas asociaciones transnacionales y transregionales entre diferentes agentes del 
sector del agua con capacidad para movilizar los procesos existentes y crear nuevos 
procesos de I + D + i para el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua y la promoción 
de la Compra Pública Innovadora. TWIST aborda la perspectiva tecnológica de la gestión 
de las aguas residuales, las soluciones de tratamiento de aguas residuales y la 
regeneración del agua con un enfoque de economía circular, pero abarcando también el 
marco social. 
 
A Fundação CENTA coordena o projeto TWIST - Estratégia Transnacional de Inovação no 
setor da Água, um projeto Interreg Sudoe, cujo objetivo principal é criar novas parcerias 
transnacionais e trans-regionais entre diferentes agentes do setor de água, com 
capacidade de mobilizar processos existentes e criar novos Processos de I + D + i para o 
cumprimento da Diretiva-Quadro Água e a promoção de compras públicas inovadoras. O 
TWIST aborda uma perspetiva tecnológica do gestão de águas residuais, soluções de 
tratamento de águas residuais com uma abordagem de economia circular, mas também 
envolvendo o contexto social. 
 
O projeto TWIST criará um modelo aberto de organização e colaboração transnacional e 
transregional para a co-criação, experimentação, avaliação e comercialização de produtos 
com base em cenários da vida real através da criação de três Water Living Labs em 
França, Espanha e Portugal. O TWIST tem ainda como objetivo desenvolver uma 
Estratégia Comum para Aprendizagem Mútua e Capitalização de Estratégias de 
Investigação e Inovação para Especialização Inteligente (RIS3) das regiões participantes, 
um Market Place e uma Escola de Negócios no sector da água. 
 

 

 


